
28 oktyabr 2022-ci il, cümə 7

Beynəlxalq həyat

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Şuşa rayonunda 90 çarpayılıq Mərkəzi Xəstəxananın 

tikintisinin (birinci mərhələ) satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
İddiaçılara təklif edilir ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq öz tender 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış, iki nüsxədən ibarət (əsli və surəti 
yazılmış) ayrı-ayrı zərflərdə olmaqla yazılı surətdə təqdim etsinlər.

İddiaçılar 3000 (üç min manat) manat məbləğdə iştirak haq-
qını qeyd olunan hesaba köçürdükdən sonra tender sənədlərini 
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyindən (Bakı şəhəri, 
M.Mirqasımov küçəsi 1A, telefon- 493-03-18) ala bilərlər.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
Benefisiar bank- “Kapital Bank” ASC-nin Nəsimi filialı 
Filialın kodu- 200112
VÖEN- 9900003611 
SWIFT kod -AIIBAZ2XXXX 
M\ h -AZ37NABZ01350100000000001944
Benefisiarın adı- Səhiyyə Nazirliyinin Tikilməkdə olan 
Müəssisələrinin Müdiriyyəti 
Benefisiarın hesabı -AZ27AIIB33010019441104752111
Benefisiarın VÖEN-i -1000418451 
İddiaçılar nağdsiz ödəniş etməklə iştirak haqqını hesaba 

köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini və müvafiq sənədlərini 
təqdim edə bilərlər.

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır.
Tender təklifləri möhürlənib imzalanmış ikiqat bağlı zərfdə 14 

dekabr 2022-ci il saat 10.00–a qədər tender komissiyasına təqdim 
edilməlidir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri (tender təklifi 
və təklifin 1faizi həcmində bank zəmanəti istisna olmaqla) zərfdə 
7 dekabr 2022-ci il saat 10.00-a kimi tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər: 

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət - şirkətin nümunəvi 
blankında imzalı və möhürlü olmaqla;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, Azərbaycan Respublikasın-
da qeydiyyatı və bank rekvizitləri (hüquqi sənədlərin keçiriləcək ten-
der müsabiqəsinin elanının verildiyi tarixdən sonrakı tarixə notarial 
qaydada təsdiq edilmiş surəti, rəhbərin işə qəbul olunması barədə 
əmr, rəhbərin səlahiyyətləri barədə sənədlər, rəhbərin şəxsiyyət 
vəsiqəsinin surəti);

- müvafiq işlərin həyata keçirilməsi barədə lisenziya (icazə - tələb 
olunduğu halda icazənin bütün növləri);

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas göstəricilərinə aid məlumat;
- son 2 ildə icra etdiyi analoji layihələr barədə məlumatlar 

(müqavilələr, başa çatmış layihələrin yekun təhvil-təslim aktları) 
təqdim olunmalıdır;

- iddiaçının Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər ic-
bari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, 
habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə 
alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hal-
larının mövcud olmaması barədə, elanının verildiyi tarixdən sonrakı 
tarixə vergi orqanı tərəfindən təsdiqlənmiş arayış;

- maliyyə dövriyyəsi ilə bağlı bank hesabı qalığı göstərilməklə 
son 1 illik müddətə bankdan verilmiş arayış;

- iddiaçının 2021-ci il üçün Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən 
təsdiqlənmiş mənfəət vergisi bəyannaməsi;

- iddiaçının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilmiş sahib-
karlıq subyekti kateqoriyasını təsdiq edən arayış;

- keçiriləcək tender müsabiqəsinin elanının verildiyi tarixdən son-
rakı tarixə iddiaçının müflis elan olunmaması, əmlakı üzərində həbs 
qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin 
qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması 
barədə Dövlət Vergi Xidmətinin milli qeydiyyat idarəsi tərəfindən 
arayış;

- keçiriləcək tender müsabiqəsinin elanının verildiyi tarixdən son-
rakı tarixə iddiaçının səhmlərinin girovda olmaması və üzərinə həbs 
qoyulmaması barədə Milli Depozit Fondundan verilən arayış;(ASC 
və QSC-lər üçün);

- satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində 
özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar 
fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ix-
tisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə 
məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri 
ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi 
barədə arayış (Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi və ya-
xud Asan Xidmət Mərkəzləri tərəfindən təqdim edilən məhkumluğun 
olmaması barədə arayış və yaxud Dövlət Vergi Xidmətinin İbtidai 
Araşdırmalar Baş İdarəsi tərəfindən verilən arayışın orijinalı);

- müəssisənin maddi-texniki bazası, o cümlədən şirkətə məxsus 
avadanlıqlar, maşınlar və s. və kadr potensialı (rəhbər işçilərin və 
müətəxəssislərin diplomlarının surəti) barədə təsdiq edilmiş (texniki 
pasport, icarə müqaviləsi və digər təsdiqedici sənədlər nəzərdə tu-
tulur) məlumat. (cəlb olunacağı təqdirdə subpodratçılar tərəfindən 
subpodrat müqaviləsi, subpodratçının ixtisas göstəricilərini təsdiq 
edən sənədlər, onun kadr potensialı, son 2 ildə icra etdiyi layihələr 
barədə məlumatlar təqdim olunmalıdır);

- iddiaçılar təklifləri (zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 
bank günü qüvvədə olmalıdır) və təklifin 1faizi həcmində tender 
təklifinin təminatını (təklifin qüvvədə olma müddətindən 30 bank 
günündən çox olmalıdır) satınalan təşkilata ünvanlamalıdırlar. 

Əsas şərtlər toplusu haqqında hər hansı izahatı, yaxud hər han-
sı sənədi aydınlaşdırmaq üçün iddiaçı satınalan təşkilata məktubla, 
elektron poçtla, faksla, telefonla müraciət edə bilər və həmin 
müraciəti onun ünvanına göndərə bilər. 

– İddiaçılar satınalmada iştirak etmək üçün yuxarıda qeyd olunan 
sənədləri 7 dekabr 2022-ci il saat 10.00-a , tender təklifi ( zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır ) və 
ümumi təklifin 1faizi həcmində tender təklifinin bank zəmanətini 
(təklifin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır) 
iki nüsxədən ibarət (əsli və surəti yazılmış ) ikiqat bağlı zərfdə 14 
dekabr 2022-ci il saat 10.00-a qədər tender komissiyasına təqdim 
etməlidilər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır .

Satınalma proseduru yuxarıda qeyd olunan ünvanda 15 dekabr 
2022-ci il saat 10.00-da keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfat hesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi

Xaçmaz rayonu, Palçıqoba kənd 360 şagird yerlik  
tam orta məktəbinin tikintisi işlərinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Açıq tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz təkliflərini 

möhürlənib imzalanmış ikiqat bağlamada, yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir: 

-iddiaçıların ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu, aşa-
ğı qiymət, ödəniş şərtləri, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi və təminat verilən istismar müddəti.

Açıq tender proseduru ilə əlaqədar məlumat almaq üçün 
əlaqələndirici şəxsə müraciət etmək lazımdır.

Əlaqələndirici şəxs – Z.Quliyev.
Ünvan - Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Y.Bakuvi 

küçəsi 18.
Telefon (+99412) 465- 73- 48 (134).
Maraqlananlar açıq tender prosedurunun əsas şərtlər 

toplusunu 1500 (bir min beş yüz) manat məbləğdə iştirak 
haqqını aşağıda qeyd olunan hesaba köçürdükdən sonra yu-
xarıdakı ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Bankın adı - “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin 

Sənaye filialı
Kod -  805603
VÖEN - 9900001881
M/h-  AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZАZ 2Х
H/h - AZ88IBAZ38030019441856517211
VÖEN - 1500016711
İddiaçı açıq tender prosedurunda iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri (müvafiq icra orqanı tərəfindən verilmiş, rəsmi 
blanklarda və möhürlə təsdiq olunmuş) təqdim etməlidirlər:

- tеndеrdə iştirаk еtmək üçün yazılı mürаciət;
- tеndеrdə iştirаk hаqqının ödənilməsi bаrədə bаnk 

sənədi; 
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə 

yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi 
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hal-
larının mövcud olmaması barədə arayış (uçotda olduğu vergi 
orqanından alınmalıdır. Əgər sənəd elektron formada alınıb-
sa, notarial təsdiq edilməsi mütləqdir.) Müvafiq orqandan 
tələb olunan sənədin cari ayı əhatə etməsi mütləqdir (2022-ci 
il oktyabrın 15-dən sonra alınmış arayış qəbul ediləcəkdir); 

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi or-
qanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq 
subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat (Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin arayışı. Əgər 
sənəd elektron formada alınıbsa, notarial təsdiq edilməsi 
mütləqdir); 

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə bütün fəaliyyəti dövrü) maliyyə vəziyyəti barədə 
bank tərəfindən verilmiş arayış (2022-ci il oktyabrın 15-dən 
sonra alınmış arayış təqdim edilməlidir);

- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin müvafiq qay-
dada təsdiq edilmiş surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi 
statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas 
fəaliyyət yeri göstərilməklə), ünvan və bank rekvizitləri;

- iddiaçının tikinti işlərinin həyata keçirilməsi üçün mü-
vafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması; 

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq 
salahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən 
sənəd (vəzifəyə təyin edilməsi barədə əmrin təsdiq olun-
muş surəti və ya müvafiq səlahiyyətin verilməsi barədə 

etibarnamə); 
- iddiaçının müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə 

həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırıl-
mış şəxs olmaması barədə məlumat (vergi oqranı, probasiya 
şöbəsi və ya müvafiq kommerisya məhkəməsi tərəfindən 
təqdim olunmuş arayış) (2022-ci il oktyabrın 15-dən sonra 
alınmış arayış təqdim edilməlidir);

- kənar audit tərəfindən tərtib olunmuş son bir ildəki au-
dit hesabatları (əgər varsa); 

- iddiaçının satınalma prosedurlarının başlanmasından 
əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, 
qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma 
müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış 
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmama-
sı, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul ol-
masının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsini təsdiq 
edən sənədlər (Daxili İşlər Nazirliyindən və ya “ASAN 
xidmət” mərkəzlərindən 2022-ci il oktyabrın 15-dən sonra 
alınmış arayış qəbul ediləcəkdir);

- tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilən bütün 
digər sənədlər, tenderdə xarici şirkətlər iştirak etdikdə on-
ların Azərbaycan nümayəndəliyinin olmasını təsdiq edən 
sənədlər;

- iddiaçının müvafiq sahədə peşəkarlığı, təcrübəsi, 
maliyyə imkanları, işçi qüvvəsi və idarəetmə səriştəsi barədə 
təsdiqedici sənədlər (ƏŞT-nin ƏLAVƏ 1-nə uyğun);

- iddiaçı inşa etdiyi analoji tikililər barədə "Tikinti ob-
yektinin istismarına icazə" sənədinin surətini və ya inşasını 
davam etdirdiyi analoji işlər üzrə bağlanmış müqavilənin 
təsdiq olunmuş surətini təqdim etməlidir (baş podratçı 
kimi analoji işlərə dair son 3 ildə bağlanmış müqavilələrin 
surətləri (ƏŞT-nin ƏLAVƏ 1-nə uyğun);

- oxşar işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq etmək üçün belə 
işlərin həyata keçirildiyi müəssisə və təşkilatdan tövsiyə 
məktubları;

- iddiaçının maddi -texniki bazası (sifarişin yerinə 
yetirilməsi imkanı) haqqında məlumat (ƏŞT-nin ƏLAVƏ 
1-nə uyğun);

- sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xa-
rici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilində tərcümə 
edilməlidir).

- iddiaçının tender təklifi (tender təklifinin qüvvədə 
olma müddəti zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) 
bank günü);

- tender təklifi dəyərinin 1faizi həcmində bank təminatı 
(təminatın qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə 
olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır).

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xa-
rici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
qeyd olunan sənədləri 23 noyabr 2022-ci il saat 11.00-a, ten-
der təklifi və tender təklifinin bank təminatını isə 1 dekabr 
2022-ci il saat 17.00-dək yuxarıda göstərilən ünvana təqdim 
etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 2 dekabr 2022-ci il saat 15.00-da 
Elm və Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfat hesablı Əsaslı Tikinti 
və Təchizat İdarəsinin iclas zalında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Qulam Məmmədli  
imzasının işığında

Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyində tanınmış publi-
sist, teatrşünas, salnaməçi, müasirlərinin "canlı ensiklope-
diya" adlandırdıqları Qulam Məmmədlinin 125 illik yubileyi 
qeyd olunub. Uzun illər tədqiqatlar aparan Q.Məmmədli “İran 
Azərbaycanının müasir şairləri”, “Səttarxan” şeirlər toplusu, 
“Xiyabani”, “Cənubi Azərbaycan şairləri antologiyası”, Qıl-
man İlkinlə birgə tərtib etdiyi “Qızıl səhifələr” sənədlər top-
lusu, “Atmacalar”, “Əliağa Vahid. Seçilmiş əsərləri”, “Qapı 
oğrusu”, “Məmmədəli Manafzadə Sabit”, “İbrət güzgüsü. 
Şeirlər, hekayələr və məqalələr” və başqa nəşrləri ortaya qo-
yub.

Ev muzeyinin direktor əvəzi Yeganə Məmmədova bildirib ki, 
Q.Məmmədli universitet bitirməsə də, əsl həyat universiteti keç-
miş, şəxsi mütaliəsi, araşdırmaları sayəsində ədəbiyyatımızın, 
mətbuatımızın, teatr tariximizin əsl tədqiqatçısına çevrilmişdir. 
O, Mirzə Cəlili, Ə.Haqverdiyevi, N.B.Vəzirovu, Ruhulla Axundo-
vu, S.Mümtazı, Ü.Hacıbəyovu, C.Cabbarlını görmüş, onların bir 
çoxu ilə yaxın dost olmuşdur.

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Əliyev 
tədbirin qədirbilənlik baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb. 
Q.Məmmədlinin  XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti tarixində unu-
dulmaz adlardan biri, tanınmış mətnşünas, ensiklopedik bilik və 
yaddaş sahibi olduğunu diqqətə çatdırıb. 

Əməkdar elm xadimi Məhərrəm Qasımlı, Bakı Dövlət Univer-
sitetinin müəllimi, professor Məti Osmanoğlu, AMEA-nın Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı işçisi, filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Gülbəniz Babayeva, Cəfər Cab-
barlının ev muzeyinin direktoru Qəmər Seyfəddinqızı, Abdulla 
Şaiq xatirə muzeyinin direktoru Ülkər Talıbzadə, Ə.Əzimzadə 
xatirə muzeyinin direktoru İradə Əzimzadə və Əməkdar müəllim 
Məlahət Babakişiyeva çoxşaxəli yaradıcılıq yolu keçmiş Qulam 
Məmmədlinin ədəbi və mətbu salnaməçilik fəaliyyətini yüksək 
dəyərləndiriblər. 

Sonra paytaxtın 150 saylı məktəbinin şagirdləri Molla 
Nəsrəddin jurnalından nümunələrlə maraqlı çıxışlar ediblər. 

Nəriman HƏSƏNZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

Rusiyadan ABŞ-a xəbərdarlıq
“ABŞ-ın kommersiya peykləri Ukrayna 

münaqişəsində istifadə olunarsa, onlar Rusiya Si-
lahlı Qüvvələrinin zərbə endirməsi üçün qanuni 
hədəfə çevrilə bilər”. TASS  informasiya agentliyinin 
məlumatına əsasən bu açıqlama ilə Rusiya XİN-in si-
lahların yayılmaması və silahlara nəzarət departamen-
tinin direktor müavini Konstantin Vorontsov çıxış edib. 

BMT Baş Assambleyasının Birinci 
Komitəsinin iclasında çıxışı zamanı 
o, Ukrayna münaqişəsinin gedişa-
tında “təhlükəli tendensiya”ya diqqət 
çəkərək bildirib ki, “söhbət ABŞ və 
onun müttəfiqlərinin kosmosda mülki 
və kommersiya komponentlərindən 
silahlı münaqişələrdə istifadədən ge-
dir”. 

K.Vorontsov belə peyklərin Rusiya 
hərbçiləri tərəfindən məhv ediləcəyini 
istisna etməyib. O əlavə edib ki, “kva-
zi-mülki infrastruktur cavab zərbəsi 
üçün qanuni hədəf ola bilər”.

Diplomat əlavə edib ki, Qərb 
“dinc məqsədli kosmik fəaliyyətlərin 
davamlılığını əsassız riskə məruz 
qoyur”. Bundan əlavə, bəzi ölkələrin 
hərəkətləri yer üzündə insanların rifa-

hının asılı olduğu çoxsaylı sosial-iqtisadi proseslərə” mənfi təsir 
göstərir.

Bundan əvvəl Vorontsov Qərbi kosmosu rəqabət meydanına 
çevirməyi  dayandırmağa çağırıb.
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“Çin ABŞ-la qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlığa hazırdır”

Çin lideri Si Cinpin ölkəsinin hər iki tərəfin də 
xeyrinə olan anlaşma yollarını tapmaq üçün ABŞ-
la işləməyə hazır olduğunu bəyan edib. Bu barədə 
Çin Dövlət televiziyası məlumat yayıb. 

“İki böyük dövlət – Çin və ABŞ əlaqələri və əməkdaşlığı 
gücləndirməlidir. Bu, qlobal sabitliyin və müəyyənliyin artma-
sı ilə nəticələnəcək, bütün dünyada sülhü və inkişafı təşviq 
edəcək”, – deyə Si Cinpin əlavə edib.

Qeyd edək ki, noyabr-
da İndoneziyada keçiriləcək 
G20 sammiti çərçivəsində Si 
Cinpinlə ABŞ Prezidenti Co 
Baydenin görüşü gözlənilir.

Xatırladaq ki, ABŞ Konq-
resinin Nümayəndələr Palata-
sının spikeri Nensi Pelosinin 
bu il avqustun 2-də Tayvana 
mübahisəli səfərindən son-
ra rəsmi Pekin ilə Vaşinqton 
arasında  münasibətlərdə 
gərginlik yaranıb. Görünür, 

tərəflər əlaqələri yoluna qoymaq niyyətindədirlər. 
Siyasi təhlilçilər hesab edirlər ki, son illər ərzində Çinin iq-

tisadi və hərbi gücünün artması ABŞ-ı ciddi narahat edir və 
Ağ ev bütün mümkün vasitələrlə Çinin zəiflədilməsinə çalışır.  

Türk Dövlətləri Təşkilatının media toplantısı 
Oktyabrın 27-də Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv və müşahidəçi 

ölkələrin audiovizual media üzrə tənzimləyici orqanlarının birinci toplantısı 
keçirilib.

Azərbaycan Respublikası Audio-
vizual Şurasının sədri İsmət Səttarov 
Türk Dövlətləri Təşkilatının çətiri al-
tında bütün sahələrdə olduğu kimi, 
media sahəsində də dərin və ge-
niş inteqrasiya proseslərinin baş 
verdiyini söyləyib. Türk Dövlətləri 
Təşkilatının Baş katibinin müavini 
Ömər Kocaman bildirib ki, təşkilat 
olaraq ölkələrimizə dair informasiya-
ları dünyaya düzgün şəkildə çatdır-
maq niyyətindəyik. 

Azərbaycan Respublikası  
Prezidenti Administrasiyasının Qeyri-
hökumət təşkilatları ilə iş və kommu-
nikasiya şöbəsinin Rəqəmli media ilə 
iş sektorunun müdiri Elmir Vəlizadə 
Türk Dövlətləri Təşkilatının media 
təmsilçilərinin forumunun keçirilməsi 
mühüm hadisə olduğunu bildirib. Me-
dianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı di-
rektoru Əhməd İsmayılov qeyd edib 
ki, hazırda rəqəmsal media məkanı 
gündən-günə genişlənməkdə və 

ölkələrin milli informasiya mühitinə 
öz təsirini göstərməkdədir.

Daha sonra Türkiyə, Özbəkistan, 
Macarıstan, Türkmənistanın media 
nümayəndələri çıxış edərək audi-
ovizual medianın əhəmiyyətindən 
danışıblar. Media sahəsindəki 
həmrəyliyin ölkələrimiz arasında düz-
gün məlumatların, informasiyaların 
dünyaya çatdırılmasında vacibliyi vur-
ğulanıb.

Sonda üzv və müşahidəçi ölkələrin 
audiovizual media sahəsi ilə bağlı 
təqdimatları nümayiş etdirilib.
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Saxtakarlıqla  
mübarizəyə davam

330 IMEI koduna “klon” statusu verilib
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin 

tabeliyində fəaliyyət göstərən “AzInTelecom” 
MMC Azərbaycana gətirilən mobil cihazların 
surəti köçürülmüş IMEI kodlarının qeydiy-
yatdan keçirilməsinə qarşı intensiv mübarizə 
tədbirlərini davam etdirir.

 Mübarizə tədbirləri çərçivəsində bu günədək 330 IMEI 
koduna “klon” statusu verilib. Həmin IMEI kodları son üç 
ayda 153464 ədəd mobil nömrəyə aid abunəçi kimliyi ilə 
şəbəkədə görünüb.

Hazırda surətinin köçürülməsi şübhəsi olan IMEI kod-
ları ilə bağlı monitorinq davam etdirilir. Son üç ay ərzində 

50 mindən çox mobil nömrəyə aid abunəçi kimliyi ilə 
şəbəkədə görünən bir neçə IMEI kodu ilə bağlı araşdırma 
aparılır. 

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması 
Qaydası”na əsasən, xaricdən gətirilən mobil telefonlar 
ölkə telekommunikasiya şəbəkəsində istifadə olunması 
üçün 30 gün ərzində qeydiyyatdan keçirilməlidir. Bu za-
man da cihazın satış qiymətinə uyğun olaraq dövlət rüsu-
munun ödənilməsi nəzərdə tutulur. 

Bəzi dələduzlar isə dövlət rüsumunu ödəməmək 
üçün daha öncə qeydiyyatdan keçmiş telefonun IMEI 
kodunun surətini yeni telefonlara köçürürlər. Surəti kö-
çürülmüş IMEI kodun məxsus olduğu cihazın sahibi isə 
bu prosesdən tamamilə məlumatsız olur və daha sonra 
müəyyən çətinliklərlə qarşılaşır.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”
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