
18 may 2018-ci il, cümə6

“Neftmaştəmir” ASC-nin 
2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

Rəy
Biz “Neftmaştəmir” ASC-nin (bundan sonra Cəmiyyət) 2017-ci il  dekabrın 

31-nə  maliyyə vəziyyətinə dair hesabatından, məcmu gəlirlərə dair hesaba-
tından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il 
üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli 
prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla maliyyə hesabatlarına qeydlərdən 
ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizcə, əlavə edilmiş  maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2017-ci il  dekabrın 
31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa 
çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına 
uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar
Biz auditi  beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu 

standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə 
hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. 
Biz Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik 
normaların tələblərinə uyğun olaraq   cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik 
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit 
sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və cəmiyyətin idarə edilməsinə 
məsul şəxslərin məsuliyyəti 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına 
uyğun hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, 
dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə 
hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin 
təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya 
işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib 
alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək 
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid  
məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunda fasiləsiz 
fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İdarəetməyə məsul şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim 
edilməsi prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya 

səhvlər nəticəsində  əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik 
əldə etmək və rəyimizin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi 
əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin 
əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə  zəmanət vermir. Təhriflər 
dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu 
olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi 
qərarlarına  təsir etmək  ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.  

“ANR Audit” MMC-nin direktor-auditoru  Namiq Abbaslı                                            
Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası

3 may 2018-ci il

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 11 və 25 aprel 2018-ci il tarixli 

nömrələrində “Azərsu” ASC-nin daxili vəsaiti hesabına say-
ğac qutularının lot 1- plastik sayğac qutularının və lot 2- pas-
lanmayan metal sayğac qutularının satınalınması məqsədilə 
dərc edilmiş tender elanında təkliflərin qəbulu vaxtı uzadıla-
raq 4 iyun, zərflərin açılışı isə 5 iyun 2018-ci il saat 16.00-a 
təyin olunmuşdur.

İddiaçılar satınalmaların təşkili və idarə olunması 
departamentinin tenderlərin təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici 
şəxs: şöbə rəisi Murad Abışevə murad.abishev@azersu.
az +994124314767 (1087) və tenderlərin təşkili şöbəsinə 
Məmmədyar Musayevə mammadyar.musayev@azersu.az, tel: 
+994124314767, (2288) müraciət edə bilərlər

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki Aviasiya 
Administrasiyasının tabeliyində Mülki Aviasiyada 

Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyi Publik 
Hüquqi Şəxs ofis icarəsi xidmətinin satınalınması 

məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı 
şəhəri, AZ1095, Azadlıq prospekti 11 nömrəli ünvana (əlaqələndirici şəxs 
– Həmidov Zaur Abusalat oğluna, telefon: +99412 4937400) müraciət edə 
bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imzalan-
mış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 22 may 2018-ci il saat 13.00-dan 
gec olmamaq şərti ilə yuxarıda qeyd olunan ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 23 may 2018-ci il saat 10.00-da Bakı şəhəri, 
AZ1095, Azadlıq prospekti 11 nömrəli ünvanda açılacaqdır. İddiaçılar və 
onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
mis boruların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 

www.acsc.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 
2018-ci il mayın 24-ü saat 18.00-dəkdir.

 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 

tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunmalıdır).

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan: Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, 
“Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.

 Əlaqə telefonu: (012) 404-37-00,    
daxili: 1132.

“Azərsu” ASC yağların satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər aşağı-

dakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva prospekti, 67, “Azərsu” ASC-nin 
satınalmaların təşkili və idarə olunması departamentinin tenderlərin 
təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs: mühəndis Hikmət Qasımova 
hikmat.qasimov@azersu.az +994124314767 (1087) ) müraciət edə 
bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
imzalanmış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 23 may 2018-ci il 

saat 16.00-dan gec olmamaq şərti ilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Moskva pros-
pekti, 67 nömrəli ünvanda 24 may 2018-ci il saat 15.00-da açılacaqdır. 
İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış prosedu-
runda iştirak edə bilərlər

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 13 may 2018-ci il 

tarixli nömrəsində “Səba “ASC səhmdarlarının  
növbəti illik ümumi yığıncağının keçirilməsi 
haqqında  dərc edilmiş elanda iclasın  
gündəliyinə  aşağıdakı iki bənd əlavə olunur:

1. “Səba “ASC-nin müşahidə şurası 
barədə.

2. “Səba “ASC-nin idarə heyəti barədə.

İdarə heyəti

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 14 mart və 5 aprel 2018-ci il və 3 may 

2018-ci il tarixli nömrələrində “Azərsu” ASC-nin daxili 
vəsaiti hesabına nasos və ehtiyat hissələrinin 3 lot üzrə emallı 
naqillərin satınalınması məqsədilə dərc edilmiş tender elanın-
da təkliflərin qəbulu vaxtı uzadılaraq 24 may, zərflərin açılışı 
isə 25 may 2018-ci il saat 16.00-a təyin olunmuşdur.

İddiaçılar satınalmaların təşkili və idarə olunması 
departamentinin tenderlərin təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici 
şəxs: şöbə rəisi Murad Abışevə murad.abishev@azersu.
az +994124314767 (1087) və tenderlərin təşkili şöbəsinə 
Məmmədyar Musayevə mammadyar.musayev@azersu.az, tel: 
+994124314767, (2288) müraciət edə bilərlər

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki Aviasiya 
Administrasiyasının tabeliyində Mülki Aviasiyada 

Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyi Publik 
Hüquqi Şəxs dəftərxana ləvazimatlarının satınalınması 

məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı 
şəhəri, AZ1095, Azadlıq prospekti 11 nömrəli ünvana (əlaqələndirici şəxs 
– Həmidov Zaur Abusalat oğluna, telefon: +99412 4937400) müraciət edə 
bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imzalan-
mış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 22 may 2018-ci il saat 15.00-dan 
gec olmamaq şərti ilə yuxarıda qeyd olunan ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 23 may 2018-ci il saat 11.00-da Bakı şəhəri, 
AZ1095, Azadlıq prospekti 11 nömrəli ünvanda açılacaqdır. İddiaçılar və 
onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

31 dekabr 
2017-ci il

31 dekabr 
2016-cı il

AKTİVLƏR 

Uzunmüddətli aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 190 224 170 264
Qeyri-maddi aktivlər - -

İnvestisiyalar - -
190 224 170 264

Qısamüddətli aktivlər

Ehtiyatlar 229 726 315 145
Qısamüddətli debitor borcları  187 255 183 166
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 79 035 2 299

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri - -

Sair qısamüddətli aktivlər 775 680 776 062
1 271 696 1 276 672

CƏMİ AKTİVLƏR 1 461 920 1 446 936
KAPİTAL

Səhmdar (nizamnamə) kapitalı 291 880 291 880

Kapital ehtiyatları 723 125 723 125

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) (1 509 322) (1 557 457)

CƏMİ KAPİTAL (494 317) (542 452)

ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 4 267 -
Qısamüddətli kreditor borcları 83 836 38 924
Sair qısamüddətli öhdəliklər 1 868 134 1 950 464

1 956 237 1 989 388
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 1 956 237 1 989 388

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 1 461 920 1 446 936

Əsas əməliyyat gəlirləri 932 685 570 943

Əsas əməliyyat xərcləri (876 042) (520 923)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 56 643 50 020
Sair əməliyyat gəlirləri 10 589 16 000
Sair əməliyyat xərcləri (7 063) (7 325)
Fövqəladə gəlirlər - -
Fövqəladə xərclər - (657 439)
Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər) 60 169 (598 744)
Mənfəət vergisi (12 034) (11 739)
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 48 135 (610 483)
Mənfəətdə iştirak payı:
Səhmdarların payı 48 135 -

48 135 -

Məcmu  gəlirlər  haqqında  hesabat 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul 
vəsaitlərinin xalis hərəkəti 137 169 991

İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti 

Əsas vəsaitlərin alınması (60 433) -
Qeyri-maddi aktivlərin  alınması üçün - -
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul 
vəsaitlərinin  xalis hərəkəti (60 433) -

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları - -

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul 
vəsaitlərinin xalis hərəkəti - -

Pul vəsaitlərinin və bank overdraftlarının 
xalis artması (azalması) 76 736 991

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank 
overdraftları 2 299 1 308

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank 
overdraftları 79 035 2 299

İl ərzində artım (azalma) 76 736 991

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti 
Hesabat dövründə mənfəət -zərər 60 169 (598 744)
Mənfəət vergisi üzrə xərclər (12 034) (11 739)
Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər:
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası 40 473 32 105
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası - -
Əsas vəsaitlərin satışı və xaricolması üzrə - 2 071
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər:

Ehtiyatlar üzrə artım-azalma 85 419 (63 457)

Əməliyyat debitor borclarında artım-azalma (4 089) 3 251 301
Sair qısamüddətli aktivlərdə artım-azalma 382 315
Vergi və sair məcburi öhdəliklər üzrə 4 267 -
Əməliyyat kreditor borclarında artım-azalma (37 418) (2 610 861)

MÜSTƏQİL   AUDİTORUN  HESABATI 
“Neftmaştəmir”  ASC-nin  səhmdarlarına

manatla

 � Cəmiyyətin üzləşdiyi proseslər mədəniyyətə, 
mədəni irsə davamlı diqqət göstərmək zərurətini 
yaradıb . Gündən-günə güclənən inteqrasiya prosesləri 
etnomədəni, milli kimlik kimi dəyərlərin “laxlaması”, 
“silinməsi” ilə müşayiət olunur ki, bu da mədəni 
müxtəlifliyin tədricən itirilməsinə gətirib çıxara bilər. 

Bu gün cəmiyyətdə və 
mədəniyyətdə baş verən transfor-
masiya ilə əlaqədar “mədəni irs” 
məhfumu daha geniş məna kəsb 
edir. Mədəni irs çərçivəsinə yalnız 
maddi obyektlərlə yanaşı, adət və 
ayinlər, bayramlar, şifahi ənənələr 
və nəsildən-nəslə ötürülən 
sənətkarlıq da daxil edilir. Mədəni 
irs haqqında yeni təsəvvürlər 
UNESCO-nun 2003-cü ildə qəbul 
etdiyi “Qeyri-maddi mədəni irsin 
mühafizəsi haqqında” Konvensi-
yada öz dürüst həllini tapmışdır. 

Keçmiş mədəniyyətlərin 
özünəməxsus modeli, eyni zaman-
da, varlığın mədəni forması olan 
muzeylər keçmişə “baş vurmağa”, 
öz tarixini müəyyənləşdirməyə 
imkan verir. 

Bu mənada mədəni irsin 
muzeydə saxlanılması, interpre-
tasiyası və təqdimatı məsələləri 
xüsusi aktuallıq kəsb edir. Onun 
keçmişin abidəsi kimi muzeydə 
saxlanılması ənənəvi haldır. Bu 
gün yalnız maddi deyil, mənəvi 
mədəniyyət abidələrinin saxla-
nılmasına, izahına və nümayişinə 
imkan verən mədəni irs saxlancı 
olan ənənəvi muzey fəaliyyətinin 
yönümünü dəyişməsi vacib 
məsələdir. 

Hazırda muzeylərin 
müasirləşməsinin əsas tərkib 
hissəsi kimi mədəni irsin 
 interpretasiyasına yeni yanaşmalar 
mövcuddur. Belə ki, muzeylər 
tədricən stasionar ekspozisiyalar 
və onlara əlavə edilən müvəqqəti 
sərgilər sistemi vasitəsilə təqdim 
olunan kollektiv təcrübəni 
yayımlayan muzey kolleksiyaları 
ilə məhdudlaşan modellərdən 
uzaqlaşır, milli ənənələri, yerli 
adətləri, inanc və digər dəyərləri 
aşkar edərək tanıdırlar. Bu isə, öz 
növbəsində, mədəni müxtəlifliyin 
dəstəklənməsinə kömək edir. 
Avropada muzey işi səhnəsində 
bu prinsiplərin həyata keçirilməsi 
üzrə liderlər Britaniyanın Viktori-
ya və Albert Muzeyi, Treyt Muze-
yi, “Great Britain” Gəmi Muzeyi, 
Dizayn Muzeyi və digərləridir. 

2001-ci ildə Viktoriya və Albert 
Muzeyinin qalereyaları XVI-XX 
əsrlərə aid zəngin əşya kolleksi-
yalarını interpretasiya etməklə, öz 
işlərini müxtəlif əşyaların yaran-
ma tarixi, onların texnologiyaları, 
sifarişçi və istehlakçıları, xüsusi 
biliklərin müəllimdən şagirdə 
necə ötürülməsi, bu və ya digər 
üslubun necə təşəkkül tapması, 
nəhayət, bütün bunların həyat 
tərzinə və yaşayış səviyyəsinə 
necə təsir göstərməsinin üzərində 
qururlar. 

Peşəkar ustalıq mərkəzləri 
kimi, ənənələri saxlayan 
muzeylərin əsas vəzifələrinə 
mədəni irsin dəstəklənməsi və 
inkişafı da daxil edilməlidir. 

Fəaliyyət göstərən 
sənətkarlar, rəssamlar haqqında 
məlumat bazasının sistematik 
yenilənməsi muzeyə onlarla daimi 
əlaqə saxlamağa, açıq yerlərdə 
saxlanılan muzey əşyalarını 
bərpaya təqdim etməyə, muzeydə 
onların işlərinin geniş nümayişinə 
imkan verəcək. 

Orhusda (Danimarka) AROS 
Bədii Muzeyinin ekspozisiyasında 
dəvət olunmuş rəssam tamaşaçı-
ların gözü qarşısında işləyir. Belə 
layihələr bir neçə həftə davam edə 
bilər.

Peşəkar icma ilə əlaqə 
saxlayan muzeylərin əksəriyyəti 
“şifahi tarixə” müraciət edirlər. 
Onlar yalnız tanınmış xadimlərin 
deyil, sadə adamların da xatirə 
və müsahibələrini toplayırlar. Bu 
müsahibələr muzey toplusunun 
bir hissəsi olur. Məsələn, Treyt 
Missenden şəhərciyində (Böyük 
Britaniya) yerləşən Roald Dalın 
Ədəbi Yaradıcılıq Muzeyində 

tamaşaçılar monitorlarda tanınmış 
yazıçılarla müsahibələrə baxa 
və onların öz əsərlərini necə 
yaratmaları haqqında söhbətlərini 
dinləyə bilərlər. 

Muzeyin ümumi mahiyyətini 
təqdim etmək üçün multimedia 
texnologiyalarından son vaxtlar 
daha fəal istifadə olunur. Bu 
məsələdə diqqət mərkəzində 
muzey kolleksiyaları deyil, 
onların interpretasiya olunma-
sı, ictimaiyyətə necə təqdim 
edilməsi, muzeyin tamaşaçılarla 
necə işləməsi durur.

Muzeyə müasir baxışların 
formalaşdırılması vacibdir, bu-
rada tamaşaçıların münasibətinə 
mühüm yer verilir. Britaniyalılar 
öz tamaşaçı auditoriyasını çox 
yaxşı tanıyır, əhalinin hər qrupu 
ilə düşünülmüş və məqsədyönlü iş 
aparırlar. 

Tarixi əşyalarla yana-
şı, ekspozisiyalarda muzeyin 
mövzusu ilə əlaqəli çoxsaylı 
tarixi personajlar meydana gəlir.
Tarixi qəhrəmanlar tamaşaçının 
“həmsöhbəti”nə çevrilirlər. Bura-
da tamaşaçı ilə muzeydə nümayiş 
olunan əşyaları yaradan və bu 
əşyalardan istifadə edən keçmişin 
adamları arasında özünəməxsus 
ünsiyyət yaranır, beləliklə də san-
ki onlar yenidən həyata qayıdırlar. 

Məsələn, “Great Britain” 
Gəmi Muzeyinin göyərtəsində, 
onun yaradıcısı tamaşaçıları gəmi 
haqqında cəlbedici əhvalatlarla 
qarşılayır, sərnişinlərin qorunub 
saxlanılmış məktubları əsasında 
hazırlanmış söhbətlərini eşidirlər. 

Bir məsələni də qeyd 
etmək istərdim. Belə ki, muzey 
ekspozisiyasının əsasını, onun 
kolleksiyasından olan əşyaları 

əhatə edən əfsanələr, əhvalatlar, 
əsatirlər təşkil edə bilər. Əşyalar, 
tamaşaçının onu necə qəbul 
etməsinə çox bağlıdır. Böyük 
Britaniyanın Mançester Bədii 
Qalereyasının yenidən qurulması 
dövründə muzey dörd il şəhərin 
yaş, sosial, mədəni və peşakar-
lıq səviyyəsinə görə icmalarını 
tədqiq etmiş, adamların muzeydən 
gözləntilərini, incəsənəti qav-
rayışlarını, kimlərin muzeyə 
gəlmədiklərini öyrənmişdir. 
Muzey açılanda isə o, artıq hər ta-
maşaçı ilə onun dilində danışmağa 
hazır idi. 

Son vaxtlar muzeyin tama-
şaçıya muraciət intonasiyaları da 
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. 
Bələdçi əvəzinə suallara cavab 
verən “mediator” (Lüksem-
burq Müasir İncəsənət Muzeyi) 
tamaşaçılarla ünsiyyətə girir. 
Hətta mətnlər də sual şəklində 
tərtib olunur. Muzeylər nüfuza 
deyil, təbii insan marağına istinad 
edirlər. 

Britaniyanın “Teyt” Qalere-
yasında rəsmlərə tamaşa edərkən, 
onların yanında aktyorların, 
musiqiçilərin, futbolçuların bu 
əsəri nə üçün bəyəndikləri haq-
qında fikirlərini görmək olar. Bu 
isə ünsiyyətdə dostluq ab-havası 
yaradır.

Viktoriya və Albert 
Muzeyində bütün izahedici 
mətnlər “üçqatlıdır”: birincisi 
asan oxunur, ikincisi, diqqət tələb 
edir, üçüncü, düşünənlər üçündür. 
İzahedici mətnlərin bu sistemi 
Böyük Britaniyanın bir sıra digər 
muzeylərində də tətbiq edilir. 

Beləliklə, muzeylər məna 
və təyinatının sərhədlərini 
genişləndirməklə ənənəvi saxlanc 
və mədəni irsin yayımçısı rolu 
ilə yanaşı, müasir sosial-iqti-
sadi proseslərin üzvi hissəsinə 
çevrilirlər. 

Röya TAĞIYEVA, 
sənətşünaslıq elmləri doktoru, 

professor
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Ümumdünya Qadın Sammitində Azərbaycan 
ən fəal təmsil olunan 5 ölkədən biri elan edilib

 � Avstraliyanın paytaxtı Sidneydə dünyanın 
50-dən artıq ölkəsindən 1000-dən artıq qadının qatıldığı 
Ümumdünya Qadın Sammiti keçirilib. Sammitdə 
müxtəlif ölkələri təmsil edən yüksək vəzifə sahibləri, 
millət vəkilləri, iş adamları, QHT rəhbərləri olan 
xanımlar qadınların ictimai-siyasi həyatda, dövlətin və 
cəmiyyətin idarə olunmasında, xüsusilə iqtisadiyyatda, 
biznesdə rolunun artırılması istiqamətində müzakirələr 
aparıb, konkret təkliflərlə çıxış ediblər. 

Ümumdünya Qadın 
Sammitinin prezidenti İrene 
Natividad sammitdə ən fəal 
təmsil olunan 5 ölkəni elan 
edib. Azərbaycan həmin 5 
ölkədən biri olub. Azərbaycan 
nümayəndə heyəti üzvləri 
sammitin işində fəal iştirak 
etməklə bərabər, müzakirələr 
zamanı təkliflərlə çıxış edib 
və müxtəlif ölkələrdən gəlmiş 
fəal qadınlarla da görüşərək, 
onları Azərbaycanla bağlı 
məlumatlandırıblar. 

Milli Məclisin  deputatı 
Qənirə Paşayeva sammit 
çərçivəsində müxtəlif panellərdə 
iştirak edərək ölkəmizin 
müxtəlif sahələrdə əldə etdiyi 
uğurlar, qadınların cəmiyyətdə 
rolu barədə geniş məlumatlar 
verib. 

İqtisad Universitetinin 
prorektoru Səadət Qəndilova 
sammitin işində fəal iştirak 
edərək Azərbaycan qadınlarının 

təhsil sektorunda geniş rolu,  
ümumiyyətlə, təhsil sahəsində 
həyata keçirilən önəmli 
layihələr, beynəlxalq əməkdaşlıq 
istiqamətinə verilən diqqət və 
bunun önəmi barədə qadınla-
rın və cəmiyyətin inkişafında 
təhsilin və qadınların təhsilli 
olmasının vacibliyi ətrafında 
geniş fikirlərini bölüşüb. 

Bakı Dövlət Universitetinin 
müəllimi Həbibə Qələndərova 
da bu istiqamətdə fikirlərini 
geniş şəkildə sammit iştirak-
çıları ilə bölüşüb. Azərbaycan 
Sahibkar Qadınlar Assosiasiyası 
İdarə Heyətinin sədri Səkinə 
Babayeva, Regional Hüquqi və 
İqtisadi Maarifləndirmə İctimai 
Birliyinin rəhbəri Arzu Bağıro-
va, “İşgüzar Qadınlar Naminə” 
İctimai Birliyinin sədri Sürəyya 
İsmayılova Azərbaycanda 
qadınları iqtisadi sahədə rolunun 
genişləndirilməsi istiqamətində 
həyata keçirlən layihələr, 

dövlətin dəstəyi, əldə edilən 
uğurlardan danışıblar.

Ölkəmizin fəal qadınları 
Məlahət Qəhrəmanova, Yeganə 
Malkoç, Naibə Abdullayeva, 
Tünzalə Bakıxanova, Aynura 
Ağasiyeva, Sevda Nəcəfova, 
Sujayat Məmmədova , Həqiqət 
Abbasova, Janilya Qafarova, 
Pərvanə Mustafayeva, Yeganə 
Əliyeva, Royala Şirinova, 
Cəmilə İsmayılova, Zöhrə 
Məsiyeva, Ramilə Şirinova sam-
mit çərçivəsində digər ökələrdən 
gəlmiş nümayəndə heyətləri ilə 
görüşüb və Azərbaycanın tarixi, 
mədəniyyəti, bu günü, inkişafı, 
iqtisadi imkanları, qadınların 

cəmiyyətdə rolu ilə bərabər 
Dağlıq Qarabağ problemi barədə 
məlumatlar veriblər.

Qeyd edək ki, dünya-
nın 50 ölkəsindən 1000-dən 
artıq nümayəndənin iştirakı ilə 
keçirilən sammitdə qadınların 
iqtisadi fəaliyyətinin yaxşılaşdı-
rılması və qlobal çiçəklənmənin 
təmin edilməsi strategiyası, 
iqtisadiyyatın yüksək gəlirli 
sektorlarında qadın sahibkar-
ların rolu və başqa məsələlər 
müzakirə edilib.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Səhiyyə Nazirliyində alpinistlərin həlak olmasının 
səbəblərini araşdıran komissiya yaradılıb 

 � Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya 
Birliyində ötən il dekabrın 27-də itkin düşmüş və bir gün əvvəl tapılmış alpinistlərin 
həlak olmasının səbəblərinin araşdırılması üzrə xüsusi komissiya yaradılıb. 
Komissiyaya Quba rayon Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin 
rəisi Çingiz İsgəndərov başçılıq edir.

Xaçmaz Rayon  Məhkəmə-Tibbi 
Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi-
nin rəisi Gündüz Tanrıverdiyev və Siyəzən 
Rayon Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və 
Patoloji Anatomiya Birliyinin rəisi Nizami 
Qasımov da komissiyaya daxildirlər. Mayın 

16-da komissiya üzvləri istintaq qrupu ilə 
birlikdə Quba rayonunun Xınalıq kəndinə 
yollanıblar. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Səhiyyə 
Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat 
veriblər. 

Məlumata görə, alpinistlərin cəsədləri 
Quba Rayon Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza 
və Patoloji Anatomiya Birliyinə gətirilib. 
Müayinədən sonra onların nəşi ailələrinə 
təhvil verilib. Namin Bünyadovun nəşi 
Şəmkir rayonuna, Fəridə Cəbrayılzadənin 
nəşi Masallı rayonuna, Babur Hüseynovun 
nəşi Bakıya göndərilib. 

Müayinənin nəticələri əsasında rəy 
tərtib olunacaq və Quba Rayon Prokurorlu-
ğuna təqdim ediləcək.


