8

29 avqust 2019-cu il, cümə axşamı

Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan
milli mədəniyyətinin himayədarıdır
gün Azərbaycan mədəniyyəti, sözün həqiqi
mənasında, dünyanı fəth etməkdədir. Hazırda
Azərbaycan mədəniyyəti intibah yolundadır
və inkişafının yeni mərhələsini yaşayır. Milli-mənəvi
dəyərlərimizin qorunub gələcək nəsillərə çatdırılması,
mədəniyyətimizin dünyada təbliği sayəsində Heydər Əliyev
Fondunun çox böyük xidmətləri vardır.

Bu

2004-cü il mayın 10-da
Azərbaycanın tərəqqisi və xalqın rifahı naminə elm, təhsil,
mədəniyyət, səhiyyə, idman,
ekoloji sahələrə aid proqram
və layihələr hazırlayıb həyata
keçirmək, respublikanın və xarici ölkələrin təhsil müəssisələri
ilə əməkdaşlıq etmək, elmi
tədqiqatların aparılmasına yardım
göstərmək, ölkənin yaradıcı və
elmi potensialının artırılmasına
kömək etmək, uşaq müalicələrinin
infrastrukturunu, səhiyyə və tibbi
təsisatları inkişaf etdirmək və
başqa layihələri həyata keçirmək
üçün Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondu yaradılıb.
Ulularımızdan bizə yadigar
qalmış mədəniyyət incilərimizin
qorunması, bu sərvətin heç bir
itkiyə məruz qalmadan gələcək
nəsillərə əmanət edilməsi, onların
başqa ölkələrdə tanıdılması kimi
layihələrin həyata keçirilməsi
Heydər Əliyev Fondunun
fəaliyyəti ilə bilavasitə əlaqəlidir.
Ölkə və dünya əhəmiyyətli
tarixi abidələrimizin bərpası,
mədəniyyətin geniş təbliği, sağlam
mənəvi dəyərlərin qorunması,
yeni mədəniyyət ocaqlarının
yaradılması istiqamətində aparılan
işlər 2004-2019-cu illər ərzində
Heydər Əliyev Fondunun layihələri
əsasında reallaşmışdır.
Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə 2008-ci ildə Abşeronun
ən qədim insan məskənlərindən
olan Qala qəsəbəsində Dövlət
Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun
ərazisində Arxeoloji-Etnoqrafik
Muzey Kompleksinin yaradılması tarixi keçmişimizi qoruyub

saxlamağa, ölkəmizi turizm
mərkəzlərindən birinə çevirməyə
xidmət edir.
Həmçinin, fond ölkəmizdəki və
dünyadakı müxtəlif mədəniyyətlərə
aid olan abidələrin də təmiri və
bərpasını həyata keçirməkdədir.
Bakıdakı Müqəddəs Məryəm

kilsəsinin yenidən qurulması,
Strasburq kafedral kilsəsinin, Luvr
muzeyinin, Versal sarayının təmiri
bu qəbildən olan işlərdir.
Azərbaycan mədəniyyətinin
dünyada təbliğində, eləcə də
mədəniyyətlərarası dialoqun
genişləndirilməsində Heydər
Əliyev Fondunun BMT-nin ən
mötəbər qurumlarından olan
UNESKO ilə əlaqələri xüsusi yer
tutur. Uzun illərdir ki, respublikamı-

zın UNESKO ilə qurduğu hərtərəfli
səmərəli əməkdaşlıq bu gün
yüksək səviyyədədir.
Heydər Əliyev Fondunun
fəaliyyətindəki əsas məqsədlərdən
biri də Azərbaycan milli musiqi
irsinin qorunub saxlanması və
təbliği ilə yanaşı, dünya musiqi
nümunələrinin ölkəmizdə tanıdılmasıdır. Buna misal olaraq Qəbələ
və Bakı şəhərlərində keçirilən
musiqi festivallarını, xüsusilə
beynəlxalq əhəmiyyətli Mstislav
Rostropoviç Festivalını göstərə
bilərik.
Fondun səmərəli fəaliyyətinin
nəticəsi olaraq muğam və aşıq
sənəti, tar ifaçılıq sənəti UNESKO-

Heydər Əliyev Fondunun
təşkilatçılığı ilə “Eurovision”
müsabiqəsinin Bakıda təşkili ən
yüksək səviyyədə olub. Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi “Eurovision-2012” Təşkilat
Komitəsinin uğurlu fəaliyyəti
nəticəsində Bakıda keçirilən
müsabiqə “Eurovision” tarixinin ən
möhtəşəm şoularından biri kimi
yaddaşlarda qalıb.
Fondun “Azərbaycan muğamları” layihəsinin “Qarabağ
xanəndələri” adlı tarixi, elmi,
mədəni dəyərlərə malik ilk
bölümü Parisdə UNESKO-nun
xoşməramlı səfirlərinin illik
toplantısında təqdim edilmişdir.

nun Qeyri Maddi-Mədəni İrs
Siyahısına daxil edilib. Fondun
dəstəyi ilə hər il keçirilən Qəbələ
Beynəlxalq Musiqi Festivalı Şərq
və Qərb musiqisini, eləcə də
məşhur ifaçıları, bəstəkarları bir
araya gətirir. Festivala gələn çoxsaylı xarici qonaqlar, eyni zamanda, Azərbaycan musiqisinin gözəl
inciləri ilə tanış olur, ölkəmizin
musiqi mədəniyyəti barədə onlarda aydın təsəvvür yaranır.

Xalqımızın çoxəsrlik muğam
tarixini əks etdirən bu musiqi
albomu Azərbaycan, ingilis, rus,
fransız, alman, italyan dillərində
nəşr edilmişdir. Qədim muğam
sənətimizin qorunub saxlanılması, zəngin tarixə malik ifaçılıq sənətinin gələcək nəsillərə
çatdırılması, nəhayət, muğamın
inkişafı, yeni ifaçılar nəslinin
yetişdirilməsi məqsədilə muğam
televiziya müsabiqələri keçirilməyə

23 mindən artıq ailənin
yaşadığı çoxmənzilli binaların
istismarına icazə verilib

A

zərbaycan Respublikası Prezidentinin “Bəzi çoxmənzilli binaların
istismarına icazə verilməsinin
sadələşdirilməsi haqqında” 19 fevral
2019-cu il tarixli 529 nömrəli fərmanı
ilə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinə verilmiş tapşırıqların icrası
sürətlə davam etdirilir.
Komitədən verilən
məlumata görə,
fərmana əsasən Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Bakı
şəhərində yerləşən
çoxmənzilli yaşayış
binalarının (çoxmənzilli
yaşayış binası
komplekslərinin) istismara hazırlığı barədə
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təqdim etdiyi rəylər
əsasında 7 gün ərzində
həmin binaların istismarına icazə verməlidir.
Fərman imzalandığı tarixdən bugünədək
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Bakı şəhərində 134 ünvanda yerləşən çoxmənzilli
yaşayış binası kompleksləri
üzrə təqdim olunmuş rəyləri
əsasında Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsi
tərəfindən həmin binaların hər birinin istismarına
icazə verilmişdir. Komitə
tərəfindən verilmiş 134
icazə ümumilikdə, 349 girişli
çoxmənzilli binaları və cəmi

23183 mənzili əhatə edir.
Binaların istismara hazırlığı barədə rəy daxil olduqdan sonra istismara icazənin
fərmanla 7 gün ərzində
verilməsi tapşırılsa da, Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi tərəfindən müvafiq
icazələrin daha qısa müddət
ərzində – əsasən 3-5 gün
ərzində verilməsi təmin edilir.
Binaların istismarına icazə
verildikdən sonra Dövlət

Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi tərəfindən müvafiq
göstəricilər Tikintilərin Dövlət
Reyestrinə daxil edilir,
habelə Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinə,
Fövqəladə Hallar Nazirliyinə,
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinə, “Azərişıq”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə
və Dövlət Neft Şirkətinin
“Azəriqaz” İstehsalat

Birliyinə yazılı məlumat
göndərilir.
Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin
bugünədək verdiyi 134 istismara icazə 23183 mənzilin
sahiblərinin mülkiyyət hüquqlarının Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi tərəfindən
təsdiq olunması üçün
əsasdır.

“Xalq qəzeti”

uraxanı Rayon İcra
Hakimiyyətində imtahanlarda yaxşı nəticə
göstərərək ali məktəblərə qəbul
olmuş məzunlarla görüş keçirilib. Görüşdə iştirak edən rayon
icra hakimiyyəti başçısı yanında
şuranın üzvləri, ziyalılar, təhsil
işçiləri, ali məktəblərə qəbul
imtahanında yüksək nəticə
göstərən 200-dən çox məzun,
ictimaiyyət nümayəndələri
əvvəlcə ulu öndərin Heydər
Əliyev parkında ucalan
abidəsini ziyarət edib, Suraxanıdakı Heydər Əliyev Mərkəzi
ilə tanış olublar.

S

Dövlət himninin səsləndirilməsi
ilə başlanan tədbiri giriş sözü ilə açan
rayon icra hakimiyyətinin başçısı İlqar
Abbasov bildirib ki, məzunlarla görüşün keçirilməsi bir ənənə halını alıb:
“Bugünkü tədbirdə AMEA-nın Yusif
Məmmədəliyev adına Neft-Kimya
Prosesləri İnstitutunun direktoru, akademik Vaqif Abbasovun iştirak etməsi heç
də təsadüfi deyil. Bu institutla razılaşmaya əsasən Suraxanı rayonu Heydər Əliyev
Mərkəzində 2017-ci ilin sentyabr ayından
adıçəkilən elmi-tədqiqat müəssisəsinin
alimləri I qrup ixtisaslarını seçən, xüsusi
istedadı ilə fərqlənən, aztəminatlı və
məcburi köçkün ailələrindən olan 15
şagirdə ali məktəbə qəbul proqramına uyğun şəkildə kimya fənnindən məşğələlər
keçiblər. Həmin məzunların əksəriyyəti
tələbə adını qazanıb. İnstitutun alimlərinə
həm RİH, həm də valideyn və şagirdlər
adından təşəkkür edirəm”.
İlqar Abbasov vurğulayıb ki, müasir
dünyada hər bir ölkənin gələcəyi təhsilin
səviyyəsi ilə ölçülür. Respublikamızda
bu istiqamətdə atılan addımlar bu fikri bir
daha söyləməyə əsas verir ki, Azərbaycan
öz gələcəyini daha etibarlı və inamlı
görmək əzmindədir.
“Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də
fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”,
– deyən ulu öndər xatırladırdı ki, dövlət
müstəqilliyinin bəxş etdiyi nemətlərdən

 aşlanmışdır. Artıq ənənə şəklini
b
almış bu müsabiqələr xalqımızın
sərvəti olan muğamın incəliklərini
respublikamızda və xaricdə yaşayan azərbaycanlılara aşılamaq,
həm də bu sənəti qorumaq, inkişaf
etdirmək məqsədi daşıyır.
Milli mədəniyyətimizin
tarixində özünəməxsus yer
tutan Azərbaycan xalçası boyalarının tükənməz zənginliyi,

aləminə” adlı sərgi keçirilmişdir.
Dünya mədəniyyətinin şah əsərləri
sırasında yer alan Azərbaycan
xalçalarından ibarət Londonda
keçirilən sərgidə rəng həlli və
texniki xüsusiyyətlərinə görə
Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin
bütün istiqamətləri təmsil olunmuşdur.
Heydər Əliyev Fondunun milli
mədəniyyətimizin inkişafı üçün

naxışlarının təkraredilməzliyi,
yaradıcılıq təxəyyülünün gücü və
yüksək sənətkarlığı ilə fərqlənir.
Azərbaycan mədəniyyətinin qədim
sahələrindən biri olan xalçaçılıq
sənətinin təbliği üçün 2010-cu
ilin noyabr ayında Heydər Əliyev
Fondu Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniyadakı
səfirliyi və “Baku” jurnalının
birgə təşkilatçılığı ilə Londonda
“Azərbaycan xalçaları ilə nağıllar

həyata keçirdiyi işləri sadalamaqla
qurtaran deyil.
Azərbaycan xalqının zəngin və
qədim tarixə malik mirası olan muğamın beynəlxalq arenada tanıdılması üçün görülən işlər isə hələ
uzun müddət öz aktuallığını qoruyub saxlayacaq. Muğamın təbliği
məqsədilə tikilmiş Beynəlxalq
Muğam Mərkəzinin yaradılması,
“Muğam ensiklopediyası”nın və
“Muğam jurnalı”nın hazırlanması,

2005-ci ildən keçirilən “Muğam
televiziya müsabiqəsi”, “Muğam
aləmi” adlı beynəlxalq festival
və simpoziumların keçirilməsi bu
sənətə verilən yüksək dəyər və
diqqətin danılmaz sübutudur.
Azərbaycanın milli-mənəvi
irsinin ölkə xaricində təbliği
münasibətilə gerçəkləşdirilən
layihə və tədbirlər xüsusilə
təqdirəlayiqdir. Belə ki, Fransanın paytaxtında və bir sıra
şəhərlərdə Nizami Gəncəvinin
870, Məhsəti Gəncəvinin 900
illik yubileyləri keçirilmişdir.
2012-2014-cü illərdə Fransanın
müxtəlif regionlarında “Qafqazın mirvarisi olan Azərbaycanın
mədəni dəyərləri” layihəsi, eləcə
də 2013-cü ildə Almaniyanın
Münxen, Ştutqart, Köln və Hamburq şəhərlərində “Azərbaycanı
tanıdım” layihəsi çərçivəsində
müxtəlif sərgi və konsertlər təşkil
olunmuşdur.
Son 15 ildə qarşıya qoyduğu
bütün layihələri uğurla həyata
keçirən və bu işıqlı yolu yorulmadan davam etdirən Heydər
Əliyev Fondu Azərbaycanda və
ölkə xaricində həmvətənlərinin
sevgi və inamını qazanıb. Millimənəvi irsimizin qorunması və
gələcək nəsillərə ötürülməsi,
təhsilin, səhiyyənin, idmanın
inkişaf etdirilərək dünya standartlarına cavab verəcək vəziyyətə
gətirilməsi, eləcə də digər sosial–iqtisadi sahələrdə atılan
inamlı addımlar Heydər Əliyev
Fondunun humanizm, xeyirxahlıq, vətənpərvərlik hisslərinə,
milli düşüncəyə söykənən uğurlu
fəaliyyətinin bariz nümunəsidir.

Elçin ORUCOV,
Əməkdar mədəniyyət işçisi,
rəssam

Suraxanıda ali məktəblərə
qəbul olmuş məzunlarla görüş

biri də odur ki, biz artıq təhsil sistemimizi xalqımızın, millətimizin tarixinə,
mənəviyyatına, ənənələrinə uyğun
qururuq. Ümummilli liderin əsasını
qoyduğu təhsil islahatları “Təhsil bizim
gələcəyimizdir, gec-tez, təbii sərvətlər
tükənəcək, bilik, zəka isə ölkəmizin dayanıqlı inkişafını uzun illər bundan sonra
da təmin edəcəkdir”,– deyən möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən
uğurla həyata keçirilir.
Rayon rəhbəri vurğulayıb ki,
Azərbaycan Prezidentinin diqqət və qayğısı nəticəsində, Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
ümumi təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun müasirləşdirilməsi istiqamətində
əhəmiyyətli işlər görülüb, son 5 ildə
600-dən çox, 2003-2019-cu illər ərzində
isə 3200-dən çox məktəb binası tikilib
və ya əsaslı təmir edilib. Məktəb tikintisi
sahəsində həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində 1 milyondan çox şagirdin
təlim şəraiti əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşdırılıb.
Təhsilə göstərilən dövlət qayğısı
Suraxanıda da qabarıq nəzərə çarpır.
Belə ki, rayonda son 16 ildə 5920 şagird
yerlik 7 məktəb binası, şagird sıxlığını
aradan qaldırmaq məqsədi ilə 14 məktəb
üçün 7340 şagird yerlik 17 əlavə tədris
korpusu tikilib, 26372 şagird yerlik 24
məktəb binası əsaslı təmir olunub. Bu

gün Suraxanı məktəblilərinin əksəriyyəti
yeni, təmirli, müasir avadanlıqlarla təchiz
edilən məktəblərdə oxuyur.
Bütün bunlar milli təhsil strategiyasının möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsi sayəsində mümkün olub.
İlqar Abbasov bildirib ki, dövlət
başçısının sosial müdafiə sahəsində
atdığı mühüm addımlar müəllimləri də
əhatə edib. Ölkə Prezidentinin müvafiq
sərəncamına əsasən, dövlət hesabına
maliyyələşən təqaüd yerlərinin sayı cari
il martın 1-dən 16 min vahid artırılıb,
təqaüd alan tələbələrin sayı 2019-2020ci tədris ilində 45 faizə, 2020-2021-ci
tədris ilindən başlayaraq isə 50 faizdən az
olmayan səviyyəyə çatdırılması nəzərdə
tutulub.
Rayon rəhbəri daha sonra bildirib
ki, əvvəlki dövrdə olduğu kimi, bu il də
rayon məzunları dövlətimizin yaratdığı
imkanlardan bəhrələnərək ali məktəblərə
qəbul imtahanlarında yaxşı nəticələr
göstəriblər. 2018-2019-cu tədris ilində
rayon məktəblərindən 1919 nəfər məzun
olub. Onlardan 1679 nəfəri ali məktəblərə
qəbul olunmaq üçün sənəd verib. Sənəd
verənlərdən 1263 nəfəri tələbə adını qazanıb. Bu da sənəd verən məzunların 75,2
faizini təşkil edir. Rayon məzunlarının
59 nəfəri 600-dən yuxarı, o cümlədən, 10
nəfəri 650-dən yuxarı bal toplayıb.

Görüşdə Milli Məclisin d eputatı
Ağacan Abiyev, YAP rayon
təşkilatının sədri Vüqar Seyidov,
Aprel döyüşlərinin fəal iştirakçısı,
hərbçi Elşən Qarayev, valideyn Sevinc Həsənova, 208 nömrəli tam orta
məktəbin direktoru Məlahət Əsədova,
rəhbəri olduğu sinifdə 22 şagirddən
21-i tələbə adını qazanan 270 nömrəli
məktəbin müəllimi Esmira Qasımova
məzunları təbrik ediblər.
Tədbirdə tələbə adını qazanan
məzunlardan Firuzə Əliyeva, Natəvan
Həsənzadə, Cavid Əhmədzadə, Fərid
Mustafayev gənclərə göstərilən diqqət
və qayğıya görə dövlət başçısına
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Sonda AMEA-nın akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya
Prosesləri İnstitutunun kollektivi, qəbul
imtahanlarında ən yüksək nəticə göstərən
məzunlar rayon icra hakimiyyəti başçısının Fəxri fərmanı ilə təltif olunublar,
məzunlara qiymətli hədiyyələr təqdim
olunub.
Tələbə adını qazanan məzunları 87
nömrəli məktəbin şagirdləri hazırladıqları ədəbi-bədii kompozisiya ilə təbrik
ediblər.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

