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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRI 
DÖVLƏT KOMITƏSININ TABELIYINDƏ OLAN INFORMASIYA 
TEXNOLOGIYALARI VƏ MƏLUMAT IDARƏETMƏ MƏRKƏZI

Tenderin predmeti Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət 
Reyestri Xidmətinin “E-çıxarış”larının elektron im-
zalanması üçün avadanlıqların alınması, çatdırılma-
sı, quraşdırılması və istifadəyə verilməsidir.

Bu sahədə təcrübəsi olan və ixtisaslı işçi 
heyətinə malik nüfuzlu yerli hüquqi şəxslər tenderdə 
iştirak edə bilərlər.

Tender predmeti haqqında ətraflı məlumat 
tenderin əsas şərtlər toplusunda verilir. Tenderdə 
iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən bank hesabına köçürdükdən sonra 
tenderin Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Heydər Əliyev pros-
pekti 139A nömrəli (405-ci otaq, telefon- (+99412) 
5654195 (daxili- 2021); e-mail: nyaqubov@emdk.
gov.az Natiq Yaqubovdan ) ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 400 (dörd yüz) manatdır.
Təşkilat- Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 

tabeliyində olan “İnformasiya Texnologiyaları və 
Məlumat İdarəetmə Mərkəzi” MMC.

Ünvan- AZ1029. Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 
Heydər Əliyev prospekti 139A.

VÖEN- 1302005391
İBAN- AZ20AIIB33010019443701802107
Bank rekvizitləri:
Adı- “Kapital Bank”ın Xətai filialı
VÖEN- 19900003611
M/h- AZ37NABZ0135010000000001944
Kod- 200071
SWIFT- BIK AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

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 olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 %-i həcmində bank 

təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma tarixindən 
sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haq-
qında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından 
arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti (iddiaçı bir ildən az müddətdə 
fəaliyyət göstərirsə, həmin dövrü əhatə edən 
maliyyə hesabatının surəti);

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının analoji işlər (layihələr) üzrə iş 
təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;

- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin müva-
fiq qaydada təsdiq edilmiş surətləri (iddiaçının tam 
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) və 
rekvizitləri;

- digər sənədlər - işlərin icrasını təmin edəcək 
işçilər haqqında məlumat (mövcud sertifikatlar 
əlavə edilməklə), habelə tenderin əsas şərtlər toplu-
sunda göstərilən digər sənədlər.

İddiaçılar tender təklifi və tender təklifinin bank 
zəmanəti istisna olmaqla digər sənədləri əsli və 
surəti 2(iki) nüsxədə təqdim edirlər.

İddiaçılar tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır) və tender təklifi dəyərinin 1 %-i həcmində 
bank təminatını (tender təklifinin qüvvədə olma 

tarixindən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə 
olmalıdır) bağlı, möhürlənib imzalanmış zərflərdə 
2 nüsxədə (əsli və surəti) təqdim etməlidirlər. 
İddiaçıların təkliflərinin əsli və surəti arasında 
fərqlər olduqda üstünlük üzərində əsli sözü yazılmış 
nüsxəyə veriləcəkdir.

İddiaçıların tenderə təqdim edəcəkləri bütün 
sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır. 

Tender predmeti üzrə işlər satınalma müqaviləsi 
imzalandığı tarixdən etibarən 45 (qırx beş) təqvim 
günü müddətində icra olunmalıdır.

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi 
aюaрэdakэ meyarlarla aparэlacaqdэr:

a) iddiaçının maliyyə təklifi - 50 bala qədər
b) avadanlığın texniki parametrlərinə tələblər - 

40 bala qədər
c) ixtisaslı mütəxəssislər və işin icrasına dair 

tələblər - 10 bala qədər
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 

göstərilən sənədləri (tender təklifi və tender 
təklifinin bank təminatı istisna olmaqla) 3 iyul 
2019-cu il saat 11.00-dək, tender təklifi və təklifin 
bank təminatını isə 12 iyul 2019-cu il saat 11.00-dək 
Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 139A , 404 
nömrəli otağa təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 iyul 2019-cu il saat 
11.00-da Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 139 
A, 309 nömrəli otaqda açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

 Tender komissiyası 

“Azərsu” ASC daxili vəsaiti hesabına Ceyranbatan 
ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğular kompleksində 

6.3 MVA-lıq paylayıcı qurğu binasında, nasos 
stansiyasında, təmiz su anbarında, ultrafiltrasiya 

binasında və sərfölçən binasında təmir-tikinti işlərinin 
satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi 
iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı ünvana – 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentinin satınalmaların 
təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- şöbə 
rəisi Nicat Abduləzizova, telefon- 431 
47 67/1035 və Tural Rzayevə, 431 47 
67/2266) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi 
iştirak etmək istəyənlər imzalanıb 
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 30 may 

2019-cu il saat 15.00-dan gec olmamaq 
şərtilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-
nin Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 
nömrəli ünvanda 31 may 2019-cu il saat 
16.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların 
səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Göyəzən” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
8 iyul 2019-cu il saat 10.30-da 

“Göyəzən” ASC səhmdarlarının 
növbəti ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. 2018-ci ilin maliyyə balansının 

təsdiq edilməsi.
2. Digər məsələlər.
Səhmdarlar gündəlikdəki 

məsələlərlə əlaqədar sənədlərlə 
tanış olmaq üçün iş günləri saat 
10.00-dan 13.00-dək cəmiyyətə 
müraciət edə bilərlər.

Əlaqə telefonu - 050 556 24 16.
Ünvan- Bakı, Nəsimi rayonu, 

Nizami küçəsi 116.

İdarə heyəti

Qobustan Rayon Icra Hakimiyyəti
 şəhərin Heydər Əliyev prospektində yerləşən 48 mənzilli,  

2 bloklu, 4 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisinin layihə-smeta 
sənədlərinin hazırlanması üçün kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka təklifləri 24 may 
2019-cu il saat 17.00-dək qəbul 
olunur. 

Təklif zərfləri 27 may 2019-cu il 

saat 10.00-da açılacaqdır.
Telefon-(02024) 5-27-54.
Ünvan- Qobustan şəhəri, 

H.Əliyev prospekti 1.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 26 fevral və 12 

mart 2019-cu il tarixli nömrələrində 
“Azərbaycan Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı” ASC-nin “Ələt-Astara 
magistral avtomobil yolunun Salyan, 
Neftçala, Biləsuvar və Cəlilabad rayon-
larından keçən hissəsində yerləşən 
qış otlaq sahələrində və bataqlaş-

mış ərazilərdə meliorativ tədbirlərin 
layihə-smeta sənədlərinin hazırlan-
ması” məqsədilə dərc edilən tenderin 
qalib təşkilatı “Тəməlsu” Beynəlxalq 
Mühəndislik Xidmətləri A.Ş. ilə 2019-cu 
il aprelin 22-də 6270 manat məbləğdə 
müqavilə bağlanmışdır.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 6 və 28 mart 2019-cu il tarixli 

nömrələrində Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs tərəfindən ofis avadanlıqlarının 
satın alınması məqsədilə dərc edilmiş açıq tenderdə “Best-
comp Group” MMC qalib şirkət elan olunmuş və həmin MMC 
ilə müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

“Səhiyyə Tikinti-1” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

 24 iyun 2019-cu il saat 10.00-da səhmdarların növbəti 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ünvan- Bakı, Babək prospekti 2199-cu məhəllə.

İdarə heyəti

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Təhsil Na-

zirliyi Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və 
Təchizat İdarəsinin tender komissiyası 
bildirir ki, mərkəzləşdirilmiş qaydada bir 
sıra malların (xidmətlərin) satın alınma-
sı məqsədilə 2019-cu il aprelin 19-da 
keçirilmiş açıq tenderin yekun protokol-
larına uyğun olaraq lot -2 üzrə “Çaşı-
oğlu Elm İstehsalat” MMC, lot- 3, lot- 6, 
lot- 8 və lot -10 üzrə isə “Simplex” QSC 
qalib elan edilmiş və həmin təşkilatlarla 
müvafiq satınalma müqavilələri bağlan-
mışdır. 

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyi Təsərrüfathesablı Əsaslı 
Tikinti və Təchizat İdarəsinin tender 
komissiyası bildirir ki, çap avadanlıq-
larının və çap avadanlıqlarına servis 
xidmətinin satın alınması məqsədilə 
2019-cu il aprelin 23-də 2 lot üzrə 
keçirilmiş açıq tenderin yekun proto-
kollarına uyğun olaraq lot- 1 və lot -2 
üzrə “MAX” MMC qalib elan edilmiş 
və həmin təşkilatla müvafiq satınalma 
müqavilələri bağlanmışdır. 

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyi Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti 
və Təchizat İdarəsinin tender komissi-
yası bildirir ki, fizika, kimya və biologiya 
kabinetləri üçün laboratoriya avadanlığı 
dəstlərinin və linqafon kabineti dəstlərinin 
satın alınması məqsədilə 2019-cu il apre-
lin 22-də 3 lot üzrə keçirilmiş açıq tenderin 
yekun protokollarına uyğun olaraq lot -1 
üzrə “Labdisc Azərbaycan” QSC, lot -2 
üzrə “Tikinti-Təmir-Təchizat-Bərpa” QSC, 
lot -3 üzrə isə “Sertiyon” MMC qalib elan 
edilmiş və həmin təşkilatlarla müvafiq 
satınalma müqavilələri bağlanmışdır. 

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Lənkəranda “Barama”nın yeni ofisi tələbələrin 
istifadəsinə verildi

Tədbirdə çıxış edən 
“Azercell”in Korpora-
tiv Ünsiyyət şöbəsinin 
rəhbəri Nigar Şıxlinskaya 
Lənkəran Dövlət Univer-
sitetinin rəsmilərinə və 
“Akhundoff Group” şirkətinin 
rəhbərliyinə bu təşəbbüsü 
dəstəklədiklərinə görə 
təşəkkür edib. “Azercell” 
tərəfindən ölkədə sahib-
karlıq mühitinin inkişafına 
töhfə vermək məqsədilə 
2009-cu ildə yaradılan 

“Barama” İnnovasiya və 
Sahibkarlıq Mərkəzinin 
fəaliyyətindən bəhs edən 
Nigar Şıxlinskaya, yeni 
açılan ofisin gənclərə bu 
sahədə zəngin təcrübə 
bəxş edəcəyini söyləyib. O, 
həmçinin regional “Barama” 
ofislərinin paytaxt və bölgə 
universitetlərində təhsil alan 
tələbələri startap sahəsində 
bərabər inkişaf imkanları 
ilə təmin edəcəyini vurğu-
layıb. “Barama” İnnovasiya 

və Sahibkarlıq Mərkəzinin 
rəhbəri İmran Bağırov yeni 
mərkəzin məqsədinin kənd 
təsərrüfatı və texnologiyanı 
birləşdirmək, bu sahədə 
ixtisaslı kadrlar, proqram-
çılar yetişdirmək olduğunu 
bildirib.

“Azercell” hər zaman 
gənclərin peşəkar inkişafına 
və onların mütərəqqi ideya-
larının həyata keçirilməsinə 
xüsusi diqqət ayırıb. Bu 
işdə şirkətin təşəbbüsü 

ilə yaradılan ilk biznes 
inkubatoru – “Barama” 
İnnovasiya və Sahibkarlıq 
Mərkəzinin müstəsna rolu 
olub. “Azercell” və “Paşa 
Bank”ın dəstəyi ilə mərkəz 
fəaliyyəti boyunca bir çox 
layihələrin müstəqil şirkətə 
çevrilməsinə yardım edib, 
müxtəlif tədbirlər, seminarlar 
və təlimlər keçirib.

“Xalq qəzeti” 

Lənkəran Dövlət Universiteti nəzdində 
“Azercell”in “Barama” İnnovasiya və 
Sahibkarlıq Mərkəzinin yeni ofisinin açılış 

mərasimi keçirilib. “Akhundoff Group” şirkəti 
tərəfindən ən müasir avadanlıqla təchiz olunan 
ofisdə gənclər üçün sahibkarlıq və informasiya 
texnologiyaları mövzularını əhatə edən təlimlərin 
keçirilməsi, müxtəlif layihələrin hazırlanmasına 
yardım edilməsi nəzərdə tutulub.

Azərbaycanda da bu istiqamətdə 
önəmli işlər görülməkdədir. Əsası 
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuş müstəqil Azərbaycanın 
mədəniyyət siyasəti xalqımızın 

milli dəyərlərini qorumağa, təbliğ 
etməyə yönəldilmişdir. Möhtərəm 
 Prezidentimiz İlham Əliyev 
hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan, digər 
sahələrdə olduğu kimi, mədəniyyət 
sahəsində də əsaslı islahatlar 
aparmış, milli-mənəvi dəyərlərimizin 
inkişafını diqqət mərkəzində saxla-
mışdır.

Kino, teatr, musiqi, tətbiqi və 
təsviri sənət, arxitektura, tarixi 
abidələrin qorunması və bərpası 
ilə bağlı qəbul olunan dövlət 
proqramları və Prezidentin ölkədə 
mədəniyyət sahələrinin inkişafı ilə 
bağlı sərəncamları bir daha təsdiq 
edir ki, ölkəmizdə mədəniyyətə, 
mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanıl-
masına həqiqətən böyük qayğı var. 

Ölkəmiz, mədəniyyət də daxil ol-
maqla, bütün sahələrdə yeni islahat-

lar dövrünə qədəm qoyub. Prezident 
İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezi-
dent Mehriban xanım Əliyevanın bu 
il martın 1 -də mədəniyyət xadimləri 
ilə görüşü də bu islahatların yeni 

konturlarını yaratmaq baxımından 
olduqca əhəmiyyətlidir. Bu, tarixi bir 
görüş idi. Görüşdə mədəniyyətimizin 
müxtəlif sahələrində çalışan sənət 
adamları – aktyorlar, rejissorlar, 
musiqi xadimləri, arxitektorlar, yara-
dıcılıq ittifaqlarının rəhbərləri iştirak 
edirdilər. Dövlət başçısı mədəniyyət 
və incəsənət xadimləri ilə səmimi 
görüşü və orada qaldırılan məsələlər 
bu sahənin inkişafına, yeni əsərlərin 
yaradılmasına, yaradıcı insanların 
ictimai həyatda, sənət aləmində 
fəallığının artmasına stimul ya-
ratmışdır. Prezident İlham Əliyev 
həmin görüşdəki nitqində demişdir: 
“Mən Prezident kimi çalışırdım ki, 
həmişə bu sahəyə öz diqqətimi 
göstərim. Hesab edirəm ki, görül-
müş işlər qiymətləndirilməlidir. Bizim 
əsas teatrlarımız – Milli Dram Teatrı, 

Rus Dram Teatrı, Gənc Tamaşaçılar 
Teatrı, Musiqili Teatr əsaslı təmir 
olundu. Bölgələrdə teatrlar tikildi və 
əsaslı təmir edildi, yeni teatrlar yara-
dıldı. Muzeylərimiz, Bakı şəhərinin 
muzeyləri demək olar ki, tam şəkildə 
əsaslı təmir edildi – Tarix Muze-
yi, Nizami adına Muzey, Muzey 
Mərkəzi. İncəsənət Muzeyinin iki bi-
nası və Xalça Muzeyi tikildi. Müasir 
İncəsənət Muzeyi fəaliyyətə başladı, 
digər muzeylər, mən indi hamısını 
xatırlaya bilmərəm. Hər bir şəhərdə 

tarix-diyarşünaslıq muzeyləri 
fəaliyyətə başladı”. Görüşdən dərhal 
sonra Prezident sərəncamı ilə dövlət 
sifarişi ilə çəkiləcək filmlərin isteh-
salı üçün Mədəniyyət Nazirliyinə 5 
milyon manat vəsait ayrıldı. Eyni 
zamanda, yaradıcılıq ittifaqlar və 
birliklərin gələcək fəaliyyətinin təmin 
olunması üçün də vəsait ayrılmışdır. 
Bu yaxınlarda isə cənab Prezident 
mədəniyyət işçilərinin bir qrupuna 
Prezident təqaüdü və  Prezident 
mükafatının verilməsi ilə bağlı 
sərəncamlar imzalamışdır. 

Bu gün Azərbaycan incəsənəti 
dünya miqyasında ölkəmizi daha 
geniş miqyasda tanıtmaqda-
dır. UNESCO və İSESCO kimi 
mötəbər beynəlxalq təşkilatlar 
artıq Azərbaycanı sivilizasiya-
lı bir ölkə kimi tanıyır. Bizim bir 
çox mədəniyyət abidələrimiz 

UNESCO-nun maddi və mənəvi 
irs siyahısına salınmışdır. Hər iki 
beynəlxalq təşkilatın xoşməramlı 
səfiri, Azərbaycanın Birinci vitse –
prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın 
Azərbaycan mədəniyyətinin dünya-
da tanınmasında rolu çox böyükdür. 
Xüsusilə görkəmli sənət adamlarının 
– şairlərimizin, bəstəkarlarımızın, 
elm xadimlərimizin yubileylərinin 
UNESCO səviyyəsində keçirilməsi 
Azərbaycan mədəniyyətinə, 

incəsənətinə verilən yüksək 
qiymətin nümunəsidir. 

Bu yaxınlarda Müasir İncəsənət 
Mərkəzinin açılışı, İncəsənət 
Muzeyinin bərpa edilərək yenidən 
istifadəyə verilməsi, muzeyə əlavə 
korpusun tikilməsi əlamətdar hal 
kimi qiymətləndirilməlidir. Prezident 
İlham Əliyev və Birinci vitse-pre-
zident  Mehriban xanım Əliyeva 
İncəsənət Muzeyinin yeni korpu-
sunun açılış mərasimində iştirak 
etmişlər. 

Muzeylərimizin bir çoxunda bu 
cür əsaslı təmir işləri aparılır. Elə Ta-
rix Muzeyinin təmir edilərək yenidən 
istifadəyə verilməsi, görkəmli 
şəxsiyyətlərin ev muzeylərinin 
yenilənməsi də dediklərimizə misal-
dır. Bütün bunlar yenilik, müasirlik, 
güclü ənənəvi dəyərlər əsasında 
irəliyə atılan addımlardır.

Bir məsələni də qeyd etmək 
istərdim. Ulu öndərin fərmanı ilə 
2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Rəssamlıq Akademiyası yaradılmış-
dır. O vaxta kimi rəssam kadrların 
yetişdirilməsi üçün Azərbaycanda 
ali təhsil müəssisəsi yox idi. 
Rəssamlarımız əsasən Rusiya-
nın müxtəlif şəhərlərində ali təhsil 
alırdılar. Ona görə də müstəqil 
Azərbaycanın Rəssamlıq Akademi-
yasının açılması xalqımızın mədəni 
həyatında yeni hadisəyə çevrildi. Ar-

tıq 19 ildir ki, akademiyada yüksək 
ixtisaslı rəssam kadrlar yetişdirilir. 
Akademiyanın yeni tikilmiş korpusu 
müasir üslubda, onun prolfilinə uy-
ğun tərzdə yenidən qurulmuşdur.

Bakıda ilk dəfə incəsənət 
əsərlərinin auksionu keçirildi. Bu 
günlərdə Mədəniyyət Nazirliyi, 
Dövlət Rəsm Qalereyası və “Auction 
Baku” MMC-nin təşkilatçılığı ilə “Hil-
ton Baku” hotelində paytaxtımızda 
ilk dəfə incəsənət əsərlərinin auk-
sionu keçirildi. Auksion ölkəmizdə 
mədəniyyət və incəsənət sahəsində 
biznes münasibətlərini yaratmaq, 
alıcı və satıcılar arasında əlaqə qur-
maq, art biznes sahəsində rəqabət 
qabiliyyətliliyini gücləndirmək 
məqsədilə təşkil olunmuşdur.

Dövlət başçımızın 
mədəniyyətimizə göstərdiyi qay-

ğının bir nümunəsi də görkəmli 
sənət adamlarının yubileylərinin 
keçirilməsidir. Ötən il Xalq rəssamı 
Tahir Salahovun yubileyi ilə bağlı 
keçirilən tədbirlər buna misal ola 
bilər. Prezident Tahir Salahovla 
görüşdü və yubiley münasibətilə 
onu təbrik etdi. Eləcə də digər 
sənətçilərlə belə görüşlər çox olub.

Dövlət başçısı xalqımı-
zın mütəfəkkir şairi İmadəddin 
Nəsiminin 650 illik yubileyinin 
keçirilməsi ilə bağlı sərəncam 
imzalamışdır. Prezidentin 
digər sərəncamı ilə 2019-cu il 
Azərbaycanda “Nəsimi ili” elan 
olunmuşdur. Artıq yubileylə bağ-
lı tədbirlər nəinki ölkəmizdə, 
beynəlxalq miqyasda da geniş 
şəkildə qeyd olunur.

Prezident İlham Əliyev 
mədəniyyətin bütün sahələrinə 
olduğu kimi rəssamlığa da böyük 

önəm verir. Rəssamlar İttifaqının 
yubileyi münasibətilə möhtərəm 
Prezidentimiz rəssamların bir 
qrupu ilə görüşdü, onlarla səmimi 
söhbət etdi. Möhtərəm dövlət 
başçımız sərgilərdə iştirak etmiş, 
rəssamlarımıza fəxri adlar, 
Prezident təqaüdləri verilməsi ilə 
bağlı sərəncamlar imzalamışdır. 

Rəssamlarımızdan çoxunun 
yaradıcılıq emalatxanası vardır. 
Onların əsərlərinin tez-tez sərgiləri 
təşkil olunur. Əlbəttə, bütün bu 
işlərin təşkilində Mədəniyyət Na-
zirliyinin də mühüm xidmətləri var. 
Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev 
belə tədbirlərdə vaxtaşırı iştirak edir, 
rəssamlarımızın sosial vəziyyəti ilə 
mütəmadi maraqlanır. Bütün bunlar 
ölkəmizdə rəssamlıq sənətinin inki-
şaf etməsinə güclü stimul verir. İndi 
Azərbaycan rəssamlarının əsərləri 
xarici ölkələrin böyük muzeylərinin 
eksponatına çevrilmiş, müxtəlif 
ölkələrdə keçirilən beynəlxalq 
sərgilərdə nümayiş etdirilir.

Azərbaycan möhtərəm 
Prezidentimizin siyasəti nəticəsində 
ildən-ilə daha qüdrətli dövlətə 
çevrilir. Bu inkişafda mədəniyyət 
xadimlərinin də rolu və yeri vardır. 
Prezident İlham Əliyevin dediyi 
kimi, “Azərbaycanı dünyada tanıdan 
bizim ziyalılarımızdır – alimlərimiz, 
rəssamlarımız, şairlərimiz, 
yazıçılarımız, bəstəkarlarımızdır. 
Azərbaycanı bu insanlar tanıdırlar. 
Bu insanlar cəmiyyətin aparıcı 
təbəqələridir, cəmiyyətin elitasıdır”.

Elçin ORUCOV,  
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

rəssam

Son illər ərzində mədəniyyət sahəsində böyük investisiya 
proqramları həyata keçirilib, paytaxtda və regionlarda bir sıra 
mədəniyyət mərkəzləri, teatr binaları, salonları, rəsm qale-
reyaları tikilib istifadəyə verilib, habelə mövcud obyektlərin 
müasir standartlara uyğun təmiri, maddi-texniki bazasının 
gücləndirilməsi, muzey fondlarının komplektləşdirilməsi və 
ekspozisiyaların zənginləşdirilməsi istiqamətində bir sıra işlər 
görülüb.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Qloballaşan dünyada milli mədəniyyətlərin qorunub 
gələcək nəsillərə çatdırılması yolunda ciddi addımlar 
atılmaqdadır. İndi dünyanın  inkişaf etmiş ölkələri də öz 
milli mədəniyyətlərinin inkişafı üçün  qloballaşmanın 
verdiyi imkanlardan istifadə etməyə çalışırlar.

Mədəniyyətin inkişafında yeni islahatlar dövrü 


