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Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdakı 
kafedralarda vakant yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

İXTİSAS FORTEPİOANO KAFEDRASI
Baş müəllim 
Baş müəllim 
 KAMERA ANSAMBLI KAFEDRASI
Müəllim 
FORTEPİANO, ORQAN, KLAVESİN 

KAFEDRASI
Baş müəllim, sənətşünaslıq namizədi 
METODİKA VƏ XÜSUSİ PEDAQOJİ HAZIRLIQ 

KAFEDRASI
Dosent, sənətşünaslıq namizədi 
Dosent, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
MUSİQİ NƏZƏRİYYƏSİ KAFEDRASI
Dosent 
Baş müəllim
MUSİQİ TARİXİ KAFEDRASI
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
XOR DİRİJORLUĞU KAFEDRASI

Professor 
Dosent 
HUMANİTAR FƏNLƏR KAFEDRASI
Dosent, fəlsəfə elmləri namizədi 
KONSERTMEYSTER USTALIĞI KAFEDRASI
Dosent, sənətşünaslıq namizədi 
ŞİFAHİ, ƏNƏNƏVİ AZƏRBAYCAN PRO-

FESSİONAL MUSİQİSİ VƏ ONUN YENİ 
İSTİQAMƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ”: ORQANOLOGİYA 
VƏ AKUSTİKA ELMİ LABORATORİYASI

Baş elmi işçi 
Böyük elmi işçi 
Elmi işçi 
Müsabiqə müddəti elan qəzetdə dərc edildikdən 

sonra bir aydır. Ərizə və sənədlər müsabiqə haqqın-
da əsasnaməyə uyğun rektorun adına bu ünvana 
göndərilə bilər. Bakı şəhəri, AZ -1014 Ş.Bədəlbəyli 
küçəsi 98.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 

doğum evinin və uşaq xəstəxanasının 
əsaslı təmiri, zəruri tibbi avadanlıqlarla 
təchiz edilməsi və Azərbaycan Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyi Bakı Şəhər Baş Səhiyyə 
İdarəsinin tabeliyində olan 2 nömrəli doğum 
evinin əsaslı təmirinin (binaların texniki 
vəziyyətinin yoxlanılması, layihə - smeta 
sənədlərinin hazırlanması və müəllif nəzarəti 
işlərinin) satın alınması ilə əlaqədar kotirov-

ka sorğusu elan edir. 
Kotirovka sorğusu əsli və surəti yazıl-

mış iki nüsxədən ibarət olmaqla 2019-cu 
il aprelin 25-i saat 17.00-dək qəbul olunur. 
Təkliflərin açılışı proseduru 2019-cu il aprelin 
26-sı saat 12.00-da həyata keçiriləcəkdir.

Ünvan- Bakı şəhəri, M.Mirqasımov 
küçəsi 1A.

Əlaqələndirici şəxs- Əli Abbasov, telefon- 
(012) 565-12-41.

“Bakı Neft Mədən Avadanlıqları” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
4 iyun 2019-cu il  saat 11.00-da 

cəmiyyətin səhmdarlarının növbəti illik ümu-
mi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan- Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, 
Bülbülə qəsəbəsi, A.Caparidze  küçəsi 112.

İdarə heyəti

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 
 AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Teatr–konsert müəssisələri üçün 

turniketlərin alınaraq quraşdırılması işlərinin 
satın alınması.

 Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 
imzalanıb möhürlənmiş şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etməlidirlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara və mütləq şəkildə müvafiq sahə üzrə 
spesifik iş təcrübəsinə malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 
üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər.

Telefon- +994124939385
 Ünvan- AZ 1000, Azərbaycan Respub-

likası, Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 
84, Hökumət evi, III mərtəbə.

VÖEN- 1700015381
H/h- AZ78C-

TRE00000000000002178501
Bank rekvizitləri-
Bankın adı- Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T. : CTREAZ22

M/h- AZ-
41NABZ01360100000000003944

Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 142230
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan arayış;

- son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 8 may 2019-cu 
il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
17 may 2019-cu il saat 17.00-dək təqdim 
etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 20 may 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
tender zərflərinin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs
Gəncə və Mingəçevir Təlim Mərkəzlərinin təmirinin layihə-smeta sənədlərinin 

hazırlanması və əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə
 AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini imzalanıb möhürlənmiş, 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və tex-
niki imkanlara malik olmalıdırlar. Tender 
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
900 (doqquz yüz) manat məbləğdə, 
heç bir halda geri qaytarılmayan iştirak 
haqqını aşağıdakı hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
S.S.Axundov küçəsi 73C nömrəli ünvandan 
(əlaqələndirici şəxs –S.Əliyevadan, tel- 
(+99412) 377 00 20/ 377 00 21 (daxili 504) 
ala bilərlər: 

Təşkilat- “Azərbaycan Qida 
Təhlükəsizliyi İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs 

VÖEN- 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN- 9900003611
H/h- AZ71AIIB38090019440419396102
M/h-

AZ37NABZ01350100000000001944
Kod- 200026
SWIFTBIK: AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda və 
möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış; 

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları;

- sənədlər təqdim olunan tarixə DSMF-
yə verilmiş hesabatın surəti və DSMF-yə 
borcunun olub-olmaması barədə arayış; 

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olu-
nub-olunmaması barədə məlumat; 

- son iki ildə yerinə yetirilmiş analoji işlər 
barədə ətraflı məlumat.

İddiaçılar ilkin sənədləri 22 may 2019-
cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifini 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 3 iyun 2019-cu il saat 15.00-а 
qədər yuxarıda göstərilən ünvana təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır. İddiaçıların təklifləri 4 iyun 2019-
cu il saat 15.00-da Azərbaycan Qida 
Təhlükəsizliyi İnstitutu Publik Hüquqi Şəxsin 
iclas zalında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

 Tender komissiyası

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti 
2 lot üzrə nəqliyyat vasitələrinin (lot -1) və xüsusi texnikanın (lot-2) satın alınması məqsədilə 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 

meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-satınalma müqaviləsini bağlamaq 

səlahiyyəti olmalı;
-maliyyə durumu qənaətbəxş olmalı;
-texniki, maliyyə və işçi qüvvəsinə, 

idarəetmə şəriştəsinə malik olmalı;
-vergilər və digər icbari ödənişlər üzrə 

vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmamalıdır.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 

lot üçün 100 (bir yüz) manat iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu aşağıdakı ünvandan 
əldə edə bilərlər.

İddiaçı tenderin əsas şərtlər toplusun-
da göstərilən bütün maddələrə dəqiq əməl 
etməlidir.

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Azad-
lıq prospekti 179, Binəqədi Rayon İcra 
Hakimiyyəti.

Əlaqələndirici şəxs-Yəhya Əliyev, telefon - 
562-48-32 (daxili - 526)

Bank rekvizitləri-
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT- CTREAZ22

Alan- Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti
VÖEN-1000323341
H/h- AZ77CTRE00000000000002517631 
Ödənişin təyinatı mütləq göstərilməlidir!
XHK -2517631, büdcə səviyyəsinin kodu - 

7y, iqtisadi təsnifat-142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iddiaçının tam adını, hüquqi statusunu 
əks etdirən hüquqi sənədlərin (nizamnamə, 
dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və 
ya reyestrdən çıxarış və s.) surətləri;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-olma-
ması haqqında müvafiq orqanlardan arayış;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 
sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə qalır);

- tender təklifi qiymətinin 1(bir) faizi 
həcmində təklifin təminatı;

- xarici şirkətlər iştirak etdikdə onların 
Azərbaycanda nümayəndəliyinin olmasını 
təsdiq edən sənəd;

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 24 may  
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
3 iyun 2019-cu il saat 17.00-a qədər Binəqədi 
Rayon İcra Hakimiyyətinə (ünvan-Bakı şəhəri, 
Binəqədi rayonu, Azadlıq prospekti 179, 
Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti) təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İddiaçının təklif zərfləri 4 iyun 2019-cu il saat 
11.30-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti 
tender prosedurunun başlandığı gündən sonra 
ən azı 30 (otuz) bank günü təşkil etməlidir.

Tender təklifinin təminatı tender prosedu-
runun başlandığı gündən etibarən ən azı 60 
(altmış) bank günü (tender təklifinin qüvvədə 
olma müddətindən sonra ən azı 30 bank günü) 
çox olmalıdır və təklifin ümumi qiymətinin 1 
(bir) faizini təşkil etməlidir.

Tenderdə iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
na uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi
malların satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Digər maşın və avadanlıq maddəsi 

üzrə malların satın alınması.
Maraqlananlar 100 (yüz) manat məbləğdə 

tenderdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra tenderin əsas şərtlər 
toplusunu ala bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
İşlər idarəsi,

 VÖEN-1700007431 
 Bank- DXA 
Kod-210005
VÖEN- 1401555071 
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-AZ28CTRE00000000000004138316
Fond-7, büdcə təsnifatı kodu- 142340.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statu-

su qazanmaq üçün açağıdakı sənədləri rəsmi 
blankda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən 
bank sənədi;

- tender təklifi (zərflər açıldığı gündən son-
ra ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 

olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 

təklifin bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən 
sonra ən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) tam adı, 
hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

- malgöndərənin (podratçının) son bir 
ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- son bir ildəki maliyyə fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
bəyannamənin surəti;

- sənədlər təqdim olunan tarixə DSMF-yə 
verilmiş hesabatın surəti və DSMF-yə borcun 
olub-olmaması barədə arayış;

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-
olunmaması barədə məlumat;

- son bir ildə yerinə yetirilmiş analoji işlərin 
ünvanı göstərilməklə ətraflı məlumat.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci və 
5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 21 may 
2019-cu il saat 17 .00-dək tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər.

Tenderlə əlaqədar əlavə məlumat almaq 
üçün maraqlananlar əlaqələndirici şəxs 
N.Abbasova (telefon 012-492-59-76) müraciət 
edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini və təklifin bank 
təminatını imzalanıb möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 3 iyun 2019-cu il saat  
17 .00 –dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 
küçəsi 30 nömrəli ünvanda yerləşən AMEA 
Rəyasət Heyətinin inzibati binasında tender 
komissiyanına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 4 iyun 2019-cu il saat 11 .00 
-da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında açılacaq-
dır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

“ASAN Könüllülər”lə görüş

Tədbirdə rayon icra 
hakimiyyətinin (RİH) başçısı 
Elxan Allahverdiyev, RİH 
başçısının müavini Aygün 
Əliyeva, ictimai-siyasi və 
humanitar məsələlərlə iş 
şöbəsinin müdiri Nicat Allah-
verdiyev iştirak ediblər.

Görüşdə RİH başçısı 
öz potensialını, istedad və 
bacarığını nümayiş etdirmək 
istəyən hər bir gənc üçün 

dövlət tərəfindən hərtərəfli 
şərait yaradıldığını xatırladıb. 
O, bu mənada Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın öz fəaliyyəti 
ilə müasir Azərbaycan 
gəncliyi üçün örnək olduğunu 
vurğulayıb.  

Elxan Allahverdiyev 
çıxışında, həmçinin gənclərə 
könüllülük peşəsini şərəflə, 
əzmlə yerinə yetirdiklərinə 

görə təşəkkürünü bildirib. 
Başçı, eyni zamanda, son 
illərdə ölkə Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
könüllülüyün geniş vüsət 
aldığını, respublika gəncləri 
arasında bu fəaliyyətin artıq 
ənənəyə çevrildiyini diqqətə 
çatdırıb. 

E.Allahverdiyev 
Azərbaycanın evsahibliyi 
etdiyi irimiqyaslı tədbirlərdə 

“ASAN Könüllüləri”nin böyük 
uğurlara imza atmalarının 
dövlət başçısının onların 
fəaliyyətinə verdiyi yüksək 
qiymətin bariz nümünəsi 
olduğunu bildirib.

Daha sonra gənclər öz 

təəssüratlarını bölüşərək 
şöbələrdə öyrəndikləri barədə 
ətraflı məlumat veriblər.  

Sonda “ASAN Könüllülər”lə 
xatirə şəkli çəkdirilib. 

“Xalq qəzeti”

 Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətində təcrübə keçən 16-cı qrup “ASAN 
Könüllülər”lə görüş keçirilib.

18  aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günüdür

Hər il bu tarixdə 
ölkəmizdə qoruqlarda, tarixi 
məkanlarda abidələrin və 
tarixi yerlərin qorunmasının 
təbliği məqsədi ilə müxtəlif 
tədbirlər, sərgilər təşkil 
olunur.

Bu gün  Mədəniyyət 
Nazirliyi yanında Mədəni 
İrsin Qorunması, İnkişafı 
və Bərpası üzrə Dövlət 
Xidmətinin təşkilatçılığı 
ilə “Boulevard hotel”də 
Beynəlxalq Abidələr və Tarixi 
Yerlər Gününə həsr olunmuş 
tədbir keçiriləcək. Tədbir 
çərçivəsində ölkəmizin 
mədəni irsinin təbliği, tarix 
və mədəniyyət abidələrinin 
qorunması sahəsində 
fərqlənmiş şəxslərin və 
təşkilatların mükafatlan-

dırılması, “İrs” layihəsi 
çərçivəsində nəşr edilmiş 
“Daş keşikçiləri” adlı kitabın 
təqdimatı olacaq. Həmçinin 
Mədəniyyət Nazirliyi 
tabeliyində fəaliyyət göstərən 
tarix-mədəniyyət qoruqla-
rında və muzeylərdə “açıq 
qapı” günü elan edilmişdir. 

Tarix-mədəniyyət qoruqlarına 
və muzeylərə giriş  bu gün  
ödənişsiz olacaq.

Qeyd edək ki, tarixi 
abidələrimizin qorunması və 
gələcək nəsillərə çatdırılma-
sı istiqamətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev və Birinci vitse-
prezident, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Meh-
riban xanım Əliyeva böyük 
işlər həyata keçirirlər. Ölkə 
başçısının diqqət və qay-
ğısı sayəsində ölkəmizdə 
tarixi abidələrin tədqiqi, 
mühafizəsi və bərpası, 

mədəniyyət nümunələrinin 
beynəlxalq aləmdə təbliği 
istiqamətində bir sıra 
layihələr icra olunur. Bütün 
bunlar isə Azərbaycanın 
dünyaya öz maddi və 
mənəvi mədəniyyətinin 
inteqrasiyasını təmin edir. 
Bu sahədə beynəlxalq 
təşkilatlarla da əlaqələr 
uğurla inkişaf edir. 2000-ci 
ildə İçərişəhər Qız Qalası 
və Şirvanşahlar Sarayı ilə 
birlikdə, 2007-ci ildə isə 
Qobustan Dövlət Tarixi-
Bədii Qoruğu UNESCO-nun 

Dünya İrsi Siyahısına daxil 
edilib. Hazırda digər tarixi 
yerlər və abidələrimizin də 
bu siyahıya daxil edilməsi 
istiqamətində işlər davam 
etdirilir.

Onu da qeyd edək ki, 
bu il UNESCO-nun Dün-
ya İrs Komitəsinin 43-cü 
sessiyası Bakı şəhərində 
keçiriləcək. Bu münasibətlə 
Azərbaycana 3 min nəfərdən 
artıq xarici qonağın gələcəyi 
gözlənilir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Aprelin 18-i dünyada Beynəlxalq Abidələr 
və Tarixi Yerlər Günü kimi qeyd olu-
nur. Bu əlamətdar gün Tarixi Yerlər və 

Abidələrin Mühafizəsi Şurasının (İCOMOS) 
təklifi üzrə UNESCO tərəfindən 1983-cü ildə 
təsis olunub. Məqsəd insanların diqqətini 
abidələrin və tarixi yerlərin qorunmasına 
yönəltməkdir.

Ermənistan atəşkəs  
rejimini 21 dəfə pozub 

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Tərtər rayonunun 
işğal altında olan Göyarx, Füzuli rayonu-
nun Kürdlər, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun 

Nüzgar kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy və Tərtər rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub.


