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“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti
balansında olan “Ordubad” gəmisi 

üçün “MAN 6K45GFCA” baş və “MAN 
6T23LH” köməkçi mühərriklərin ehtiyat 
hissələrinin satın alınması məqsədilə 

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 

www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət  
2022-ci il sentyabrın 30-u saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli 
və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan – Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.
Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00, daxili – 1071.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti
balansında olan “Natəvan”  

gəmisi üçün “Wartsila W6L20”  
baş mühərrikin ehtiyat hissələrinin 

satın alınması məqsədilə 

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 

www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət  
2022-ci il sentyabrın 29-u saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli 
və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan – Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.
Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00, daxili – 1071.

B I L D I R I Ş
1999-cu il mayın 14-də 66 qeydiyyat nömrəsi ilə Azərbaycan 

Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin hüquqi şəxslərin dövlət qey-
diyyatı üzrə Bakı bölgə şöbəsində dövlət qeydiyyatına alınmış 
(VÖEN 9900063291) “Azərrabitəinşaat” ASC səhmdarlarının 
növbədənkənar ümumi yığıncağının 16 sentyabr 2022-ci il tarixli 
qərarı ilə “Azərrabitəinşaat” ASC-nin tərkibindən “Aylina” MMC 
ayrılma yolu ilə yenidən təşkil edilmişdir.

“Azərrabitəinşaat” ASC-nin tərkibindən “Aylina” MMC-nin ay-
rılması nəticəsində tərtib edilmiş təhvil aktı, bölünmə balansında 
göstərilən əmlakın hüquq və vəzifələrinin hüquqi varisidir.

“Aylina” MMC “Azərrabitəinşaat” ASC-nin tərkibindən  ayrılma 
nəticəsində yaradılmış və təhvil aktı, bölünmə balansında 
göstərilən əmlakın hüquq və vəzifələrinin hüquqi varisidir. 

“Azərrabitəinşaat” ASC-nin 
 idarə heyəti

Azərbaycan Jurnalistlərinin 
VIII qurultayında Mətbuat Şurasının 140 üzv 

təşkilatının nümayəndələri iştirak edəcək

2022-ci ilin sentyabrın 7-dən baş-
layaraq, icra olunmuş bu fəaliyyət 
çərçivəsində onlara Mətbuat Şurasının 
presscouncil.az saytında yerləşdirilmiş 
“Azərbaycan jurnalistlərinin VIII qu-
rultayı” bölməsinə daxil olaraq 2 
anketlə tanışlıq imkanı yaradılıb. Üzv 
təşkilatlar anketlərdən birinə qurultay-
da iştirak edəcək nümayəndələrinin 
adlarını yazıblar. Qeyd edək ki, Təşkilat 
Komitəsinin qərarına əsasən, ali 
məclisdə gündəlik qəzetlər və infor-
masiya agentlikləri 2, həftəlik və aylıq 
qəzetlər, həmçinin jurnallar, jurnalist 
təşkilatları, internet informasiya resur-
ları və digər qurumlar 1 nümayəndə ilə 
təmsil olunacaqlar. Ümumilikdə, 140 üzv 
təşkilat qurultayda iştirakını təsdiqləyib.

Təşkilat Komitəsi üzv təşkilatların 
qurultayda iştirakının təşviqi üçün 
bütün müvafiq maarifləndirmə işlərini 
gerçəkləşdirib. Mövcud xüsusda 
həm məlumatlar paylaşılıb, həm də 
fərdi danışıqlar aparılıb. Bununla 
 yanaşı, müəyyənləşdirilib ki, bir sıra 
üzv təşkilatların Mətbuat Şurası ilə 
əlaqələri itib, uzun illərdir ki, illik üzvlük 
haqqı ödəmirlər, bəziləri fəaliyyətlərini 
dayandırıblar. İclasda belə qurumla-
rın, əsaslı səbəb olmadan qurultaya 
qatılmayanların Mətbuat Şurasından 
uzaqlaşdırılması qərara alınıb. Eyni 
zamanda, onların ali məclisdə iştirak 

etməmələrinin yetərsay baxımından 
qiymətləndirilməməsi məqsədəmüvafiq 
sayılıb.

Təşkilat Komitəsi onu da 
müəyyənləşdirib ki, üzv təşkilatlar 
jurnalistlər və ictimaiyyət nümayəndələri 
daxil olmaqla, ümumilikdə, 301 şəxsi 
Şuranın İdarə Heyətinə namizəd kimi 
göstərərək onların adlarını müvafiq 
anketə qeyd ediblər. Həmin şəxslərin 
152-nin adı anketlərdə bir, 40-nın adı 
iki, 18-nin adı üç, 6-nın adı dörd, 3-nün 
adı beş, 5-nin adı altı, 4-nün adı yeddi, 
5-nin adı səkkiz, 5-nin adı doqquz dəfə 
çəkilib. Adları anketlərə 10–20 aralığın-
da yazılmış namizədlərin sayı 18-dir. 

Namizdələrin verilməsi prosesində 
anketlərə bir şəxsin adı ən çox 112 dəfə 
daxil edilib. Eyni təşkilatın namizəd 

anketinə iki və daha artıq şəxsin adını 
təkrarən yazması hallarına da rast 
gəlinib ki, bu zaman yalnız bir səs əsas 
götürülüb.

Təşkilat Komitəsi Mətbuat  Şurasının 
Nizamnamə tələbini rəhbər tutaraq 
yekun seçki bülleteninə ən çox səs 
toplamış 46 namizədin adını daxil edib. 
Həmin şəxslərin adları TK-nın növbəti 
məlumat yayımında açıqlanacaq.

Xatırladaq ki, Azərbaycan 
jurnalistlərinin VIII qurultayı 24 sentyabr 
2022-ci il tarixdə Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzində (Ünvan: Neftçilər prospekti 
30, Dənizkənarı Milli Park) keçiriləcək. 
Qeydiyyat saat 09.00-dan 10.00-dək 
aparılacaq. Saat 10.00-da qurultay işinə 
başlayacaq.

“Xalq qəzeti”

XIV Üzeyir Hacıbəyli 
Beynəlxalq musiqi festivalı

Azərbaycan  Respublikasının 
 Prezidenti, Ali Baş Komandan, cənab 
İlham Əliyevin başçılığı ilə rəşadətli 
ordumuzun Şuşanın işğaldan azad 
etdiyi gün Üzeyir bəyin də ruhu şad 
olmuşdur. Qarabağ torpağı uğrunda 
mübarizə bu gün də davam edir. 
Qüdrətli əsgərlərimiz bu gün də 
torpaqlarımızın keşiyindədir. Çox 
sayda şəhidlərimiz var. Biz onların ruhu 
qarşısında baş əyirik, yaralı oğullarımıza 
can sağlığı diləyirik. Bütün qəhrəman 
oğullarımızla qürur duyuruq. 

Onu da deyim ki, Azərbaycan 
Vətənimizin müstəqilliyini qoruyan ən 
güclü orduya malik olduğu kimi, həm 
də Vətənin qüdrətini dünyaya tanıdan 
zəngin musiqi mədəniyyətinə malik-
dir. Azərbaycan musiqisinin dünyada 
tanıdılmasında Azərbaycanın Birinci vit-
se-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
rəhbərliyi ilə təşkil olunan beynəlxalq 
musiqi festivallarının böyük rolu var-
dır. Üzeyir Hacıbəylinin adını daşıyan 
beynəlxalq musiqi festivalı da musiqi 
mədəniyyətimizdə çox önəmli yer tutur. 

Artıq uzun illərdir ki, sentyabrın 
18-i – Üzeyir bəyin doğum günü, ulu 
öndərimiz Heydər Əliyevin qərarı ilə 

“Üzeyir musiqi günü” kimi geniş surətdə 
qeyd edilir. Son onilliklərdə isə “Üzeyir 
musiqi günü”ndən başlayan Beynəlxalq 
musiqi festivalının keçirilməsi ənənəyə 
çevrilmişdir. Bu il XIV festivalımızı 
keçiririk

Hörmətli Prezidentimiz İlham 
Əliyev tərəfindən elan olunan “Şuşa ili” 
çərçivəsində bu il Azərbaycanın mədəni 
həyatında baş verən bütün hadisələr 
bizim mədəniyyət paytaxtımız Şuşa-
ya həsr olunur. Şuşanın ilk musiqiçi 
nəsillərindən olan Üzeyir Hacıbəylinin 
adını daşıyan beynəlxalq musiqi festiva-
lının da proqramında bu, öz əksini tapıb. 

Bu il festivalın coğrafiyası da 
genişlənib. Əvvəllər ancaq Bakıda 
keçirilən bu festival, artıq iki ildir ki, azad 
Şuşada da baş tutdu. Bu, bizim üçün 
böyük rəmzi məna daşıyır. Sanki, Üzeyir 
bəyin ruhunu yaşadan Şuşa Üzeyir 
musiqisi üçün qəribsəyib, Cıdır düzündə 
“Koroğlu” uverturasının sədaları ilə 
canlanır. 

Bakıda yerləşən bütün mədəniyyət 
və təhsil ocaqlarında – Üzeyir Hacıbəyli 
adına Bakı Musiqi Akademiyasında, 
Azərbaycan Milli Konservatoriyasında, 
Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoni-

yasında, Azərbaycan Dövlət Akademik 
Opera və Balet Teatrında, Azərbaycan 
Dövlət Akademik Musiqili Teatrında, 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında, 
Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti 
Muzeyində, Azərbaycan Milli Kitabxana-
sında və digər məkanlarda da müxtəlif 
tədbirlər keçirildi. Onu da deyim ki, bu 
mədəniyyət və təhsil ocaqlarının hər bi-
rinin yaradılmasında Üzeyir bəyin böyük 
rolu olmuşdur.

Ölkənin bütün aparıcı musiqi 
kollektivləri, solistləri, gənc musiqiçilər 
nəsli bu festivalda iştirak edəcək. 
Üzeyir musiqisi yeni ifaçılıq nəslinin 
yetişməsinə təkan verir. 

Eyni zamanda, festivalın qonaqları 
da var. Bu da çox böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Xaricdən dəvət olunan hər 
bir musiqiçi Azərbaycanla tanış olur, 
musiqimizin gözəlliyindən zövq alır və 
Azərbaycan həqiqətlərini öz ölkəsinə, 
dünya ictimaiyyətinə çatdırır. 

Mən həmişə deyirəm ki, Üzeyir bəy 
olmasaydı, biz də olmazdıq. Bu, bir 
həqiqətdir. Bu böyük şəxsiyyətin adı 
musiqi mədəniyyəti tariximizin hər bir 
səhifəsində həkk olunmuşdur. Üzeyir 
bəy hər zaman bizim qəlbimizdə və 
musiqimizdə yaşayır. 

Fərhad BƏDƏLBƏYLI, 
 Bakı Musiqi Akademiyasının 

rektoru, Xalq artisti, professor

Qazax: “Yaralı əsgərin halını 
soruşmaq ən yaxşı məlhəmdir”

Məlum olduğu kimi, 2022-ci il sent-
yabrın 12-dən sonra Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatının 
qarşısını alarkən şəhid vermişik, yaralı-
larımız olub. Onların arasında Qazaxın 
igid oğulları da var. Bu döyüşlər zamanı 
Qazaxdan olan 11 nəfər hərbi qulluqçu 
yaralanmış və müxtəlif dərəcəli bədən 
xəsarətləri almışdır.

Bu günlərdə Milli Məclisin deputatı 
Ülviyyə Ağayeva və Qazax Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısı aparatında Vətən 
müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri 
ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri, qazi 
kapitan Samir Çobanov xəstəxanada 
müalicə alan yaralılarımızı ziyarət 
etmişlər. 

Gəncə şəhərində yerləşən hərbi 
hospitalda müalicə alan hərbi qulluqçu-
ları – əsgər Allahmanov Ülvi Süleyman 
oğlunu, əsgər Hüseynov Pənah Surxay 

oğlunu, əsgər Niyazəliyev Niyaz Əsgər 
oğlunu, əsgər Rəhimov Osman Yaşar 
oğlunu ziyarət edən millət vəkili onların 
səhhətləri ilə maraqlanmışdır. Yaralılarla 
səmimi söhbət edən millət vəkili onların 
tək olmadığını, dövlətin qayğısı ilə əhatə 
olunduqlarını bildirmişdir. 

Millət vəkili, həmçinin Qazax  Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb 
Babaşov və icra aparatının məsul işçiləri 
ilə birlikdə Xanlıqlar və Qarapapaq 
kəndlərində də olmuş, yaralılarımızın 
ailələrinə baş çəkmişdir. Xanlıqlar kənd 
sakinləri, gizir Bəkirov Rafiq Səlim 
oğlunun, kiçik çavuş Məmmədov Əlhəm 
Qələndər oğlunun, Qarapapaq kənd 
sakini, əsgər Hüseynov Pənah Surxay 
oğlunun ailəsi ilə görüşən rayon rəhbəri 
və millət vəkili onların problemləri ilə 
maraqlanmışlar. Onlar qeyd etmişlər 
ki, müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev başda olmaqla bütün xalqımızın 
hərbçilərimizlə, Vətən uğrunda canından 
keçən şəhidlərimizlə, sağlamlıqlarını 
itirən qazilərimizlə fəxr edirlər. Bu gün 
Rafiq, Əlhəm, Pənah kimi oğullarımız-
la hər bir azərbaycanlının, qazaxlının 
qürur duyduğunu bildirmişlər. Söhbət 
zamanı belə bir fikir vurğulanmışdır ki, 
ölkə  Prezidenti İlham Əliyevin, Birinci 
vitse-prezident Mehriban Əliyevanın 
şəhidlərimizə, qazilərimizə, onların 
ata-analarına, ailə üzvlərinə olan 
münasibətlərinin, göstərdikləri qayğının 
hər bir dövlət məmuruna, eləcə də hər 
bir vətəndaşa örnəkdir. Qazaxda da ilk 
gündən bu amilin əsas götürüldüyü, 
bundan sonra da belə davam edəcəyi 
söylənilib. 

Yaralının atası Səlim Bəkirov təkcə 
övladı Rafiqlə deyil, onunla çiyin-çiyinə 
vuruşan bütün hərbçilərimizlə fəxr 
etdiyini deyib, bir ata kimi şəhidlərimizin 
ruhu qarşısında baş əydiyini vurğulayıb. 
Övladına, eləcə də digər hərbçilərimizə, 
yaralılarımıza göstərilən qayğıya görə 
ölkə Prezidenti İlham Əliyevə, Birinci 
vitse-prezident Mehriban Əliyevaya, 
rayon rəhbərliyinə və millət vəkilinə 
minnətdarlığını bildirib. 

Yeri gəlmişkən, Rəcəb Babaşov və 
Ülviyyə Ağayeva Xanlıqlar və Qa-
rapapaq kəndlərində olarkən əsgər 
Hüseynov Pənah Surxay oğlunun 
anası məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə rayon rəhbərliyindən dolab 
alınmasını xahiş etmişdi. Artıq onun 
bu istəyi yerinə yetirilib. Dolab alınaraq 
yaralımızın ailəsinə hədiyyə edilib. 

Yaralının anası Zemfira Hüseynova 
təkcə övladı ilə deyil, onunla çiyin-çiyinə 
vuruşan bütün hərbçilərimizlə qürur duy-
duğunu söyləyib. Bir ana kimi övladına, 
eləcə də digər hərbçilərimizə, yaralıları-
mıza, şəhid ailələrinə göstərilən qayğıya 
görə ölkə Prezidenti İlham Əliyevə, Bi-
rinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya 
minnətdarlığını bildirib. 

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Azərbaycan jurnalistlərinin VIII qurultayının 
keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsinin növbəti 
iclasında bildirilib ki, Azərbaycan Mətbuat Şu-
rasına üzv təşkilatlar Şuranın Idarə Heyətinə 
namizədlərin və qurultayda iştirak edəcək 
nümayəndələrin irəli sürülməsini başa çatdırıblar. 

Qazax Rayon Icra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşovun daxili 
müşavirədə aparat işçilərinə, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinə 
dediyi bu sözləri yazının sərlövhəsinə təsadüfən çıxarmamışıq. 
Məsələ burasındadır ki, rayon rəhbəri  Qazaxda bu ənənənin 
qorunmasına, yaşadılmasına çalışır. Deyir ki, heç nəyə gücün 
çatmırsa, heç olmasa sözə gücün çatsın: “Şəhid valideyninə, qaziyə, 
yaralı əsgərə, imkansıza iki kəlmə xoş söz de, kefini soruş, balasının 
başını sığalla”. 

 Üzeyir Hacıbəyli və Şuşa. Xalqımız üçün müqəddəs olan 
bu adlarda Şuşa – mədəniyyət paytaxtımız, Şuşanın yetirməsi 
olan Üzeyir Hacıbəyli isə Azərbaycanın müasir musiqi 
mədəniyyətinin banisi olaraq daim yaşayır. 

İki ölkənin müvafiq qurumları əməkdaşlıq edəcək
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Elmin Inkişafı 
Fondunda (EIF) Özbəkistan Res-

publikasının Innovativ Inkişaf Nazir-
liyinin icraçı aparatı, həmin nazirlik 
yanında Innovasiyaların Tətbiqi və 
Texnologiyaların Transferi milli ofisi, 
Yaşnabad Innovasiya Texnoparkı, 
Özbəkistanın Elmin Maliyyələşdirilməsi 
və Innovasiyaların Dəstəklənməsi 
Fondundan olan nümayəndə heyəti ilə 
görüş keçirilib.

Görüşün keçirilməsində əsas 
məqsəd Özbəkistanın müvafiq qurum-
ları ilə mübadilə proqramlarının təşkil 
edilməsi, gənc tədqiqatçıların təcrübə 
keçmələri üçün imkanlar yaradılması və 
qısamüddətli qarşılıqlı kadr mübadiləsinin 
aparılması istiqamətində birgə əməkdaşlıq 
əlaqələrinin qurulması olub. 

Qonaqları salamlayan EİF-in icraçı 
direktoru Mehriban İmanova rəhbərlik et-
diyi qurumda son illərdə görülən işlər, icra 
olunan layihələr haqqında ətraflı məlumat 
verib. O, Özbəkistanın müvafiq qurumları 
ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasının 
hər iki ölkənin elm, təhsil, innovasiya 
sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsinin 
aparılması baxımından yeni üfüqlər 
açacağına və birgə əməkdaşlığın yüksək 
səmərə verəcəyinə əminliyini ifadə edib.

Daha sonra çıxış edən Özbəkistanın 
Elmin Maliyyələşdirilməsi və İnnovasi-
yaların Dəstəklənməsi Fondunun şöbə 
müdiri Muhsinbek Jurabekov əməkdaşlıq 
çərçivəsində birgə elmi-tədqiqat, eks-
perimental-konstruktor və innovasiya 
layihələrinin maliyyələşdirilməsinin plan-
laşdırıldığını qeyd edib. 

Bildirib ki, Elmin Maliyyələşdirilməsi 
və İnnovasiyaların Dəstəklənməsi Fondu 
Azərbaycanda elm, təhsil,  texnologiyalar 
və innovasiyalar sahəsində  qarşılıqlı 
əməkdaşlıq münasibətlərini inkişaf 
etdirmək və dəstəkləməyi qarşıya məqsəd 
qoyub.  O, həmçinin iki qurum arasında 
sonrakı dostluq münasibətlərinin, təcrübə 

mübadiləsinin möhkəmləndirilməsi və 
inkişafının zəruriliyinə toxunub.

Vurğulanıb ki, Elmin 
Maliyyələşdirilməsi və İnnovasiyaların 
Dəstəklənməsi Fondu EİF ilə təşkilatlara 
forumlar, seminarlar, konfranslar, “dəyirmi 
masalar” və brifinqlərin keçirilməsində 
kömək edəəcək, qarşılıqlı maraq do-
ğuran digər məsələlərdə birgə fəaliyyət 
göstərəcəklər.

Qeyd edək ki, 6 nəfərdən ibarət 
nümayəndə heyəti Azərbaycan Res-
publikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat 
Nazirliyində təcrübə keçəcəklər. 

Qabil YUSIFOĞLU, “Xalq qəzeti”

Erməni təxribatı zamanı Laçın istiqamətində 
basdırılan növbəti minalar zərərsizləşdirilib

Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qruplarının 
Azərbaycan ərazisində basdırdıqları minaların aşkarlanaraq 
zərərsizləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər davam edir.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, sentyabrın 20-də mühəndis-
istehkamçılarımız tərəfindən aparılan 
minatəmizləmə fəaliyyəti nəticəsində 
Laçın rayonu ərazisində Böyük İşıqlı 
dağının dərə boşluğunda 2021-ci ildə 

Ermənistanda istehsal edilmiş növbəti 
90 ədəd Э-001 М tipli piyada əleyhinə 
mina aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.

Azərbaycan Ordusunun mühəndis 
istehkam-bölmələri qarşı tərəfin mi-
naladığı ərazilərimizin təmizlənməsi 
üzrə fəaliyyətlərini yüksək peşəkarlıqla 
davam etdirir.

 Ənənələr yaşayır
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