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Almaniya kansleri 25 ildən sonra qazın 

ölkəsi üçün əhəmiyyətini itirəcəyini bildirib

 Almaniyanın yeni kansleri Olaf Şolts 
bildirib ki, ölkə iqtisadiyyatın dekarboniza-
siyasına keçidi davam etdirdiyi üçün qaz 
idxalı Almaniya üçün əhəmiyyətini itirir.

Kansler ölkənin 2045-ci ilədək tam olaraq 
qaz, neft və kömürdən imtina etməyi plan-
laşdırdığını qeyd edib: “Yəni, 25 ildən sonra 
dünyada vəziyyət elə olacaq ki, Almaniyaya, 
Avropaya qaz nəqli məsələsi fərqli rol oyna-
yacaq".

Olaf Şolts əlavə edib ki, Almaniya Ukray-
nanın gələcəkdə də Rusiya təbii qazını nəql 
etməsinə sadiq qalmağa davam edir, çünki 
bu resurs hazırda enerji keçidi üçün vacibdir. 
Kansler Almaniya və ABŞ-ın Ukraynanın 
enerji transformasiyasını dəstəklədiyini qeyd 
edib.

“Xalq qəzeti”

Kühül Dağının Bakı turizm klasterinə 
daxil edilməsi imkanları genişləndirilib 

Beynəlxalq Dağlar Günündə keçirilən 
tədbirdə ərazidə və mağaranın içində təmizlik 
işləri aparılıb, müxtəlif mənşəli tullantılar top-
lanıb, qayaların üzərində mövcud olan boyalı 
yazıların silinməsi üsulları test edilib.

Bunlarla yanaşı, köhnəlmiş alpinist ava-
danlığının dəyişdilməsinə başlanıb, yeni və 
bərpa olunan alpinist marşrutları nəzərdən 
keçirilib, bəzi sınaqlar aparılıb.

Dağ marşrutlarının salınması və mövcud 
olan marşrutların bərpası beynəlxalq alpinizm 
və təhlükəsizlik standartlarına uyğun olaraq, 
peşəkar alpinistlər İsrafil Aşurlı və Rauf Zey-
nalov tərəfindən icra edilir.

Layihənin məqsədi Kühül Dağı (Razin 
Dağı və Mağarası) ərazisində müvafiq qu-
rumların dəstəyilə təmizlik, səhman, abadlıq, 
məlumat-nişanlama, bərpa işləri apararaq, 
bu məkanın ekoturizm, o cümlədən alpinizm, 
piknik, speleo, arxeoloji, tarixi, dərketmə, 
macəra, haykinq kimi turizm fəaliyyətləri 
üçün olan potensialını tam gerçəkləşdirmək 
və gələcəkdə onun Bakı Turizm Klasterinə 
daxil edilməsi imkanlarını genişləndirməkdən 
ibarətdir.

Samirə ƏLIYEVA,  
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin

Tikilməkdə olan Meliorasiya və İrriqasiya 
Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti 

Ağdam rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində meliorasiya və su təsərrüfatı kompleksinin  
bərpası və inkişafı üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın və layihə sənədlərinin hazırlanması məqsədilə

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDIR
Malgöndərənlərə (podratçılara) təklif 

olunur ki, öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Müqavilənin icrasını təmin etmək 
üçün malgöndərənlər (podratçılar) lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalı-
dırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyən 
malgöndərənlər (podratçılar) aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Moskva prospekti 
69 A nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs 
– Emin Quliyevdən, E-mail: tomiobm@mst.
gov.az, telefon- 431-08-64; faks 430-79-
57) ala bilərlər. 

Tenderdə iştirak haqqı 1500 (bir min 
beş yüz manat) manatdır.

İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-
rılmır.

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasi-
ya obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti 

VÖEN- 1300300711 
H/h - AZ 10 IBAZ 380700194497 

16100216 
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın 

Yasamal filialı
M/h- AZ-

03NABZ01350100000000002944
VÖEN- 9900001881  
SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü) 
Malgöndərənlər (podratçılar) tenderdə 

iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
-iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;

-malgöndərənin (podratçının) tam adı, 
hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyat-
dan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

-tender təklifi (təkliflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (təminatın qüvvədə olma 
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır);

-malgöndərənin (podratçının) son 
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən 
təqdim edilmiş arayış;

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, 
habelə son bir il ərzində vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin 
yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud 
olmaması barədə arayış;

-malgöndərənin son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
edilmiş maliyyə hesabatının surəti;

-iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahib-
karlıq meyarlarına uyğun olması haqqında 
sənəd;

-satınalma prosedurlarının başlan-
masından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, 
habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçu-
larının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satı-
nalma müqaviləsinin bağlanması üçün 
ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri 
ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum 
olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə 
fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə 
qaydasında qadağan edilməməsi barədə 
sənəd;

-müflis elan olunmaması, əmlakı 
üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə 

yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin 
qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırıl-
mış şəxs olmaması barədə arayış;

-oz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması barədə 
sənəd;

-müqavilənin icrası üçün müvafiq dövlət 
orqanından verilmiş lisenziya;

-işin icrası üçün müqavilə imzalayacağı 
subpodratçı barədə məlumatlar (subpod-
ratçı cəlb edəcəyi təqdirdə).

İxtisas uyğunluğu sənədləri:
a) iddiaçının işlərin həyata keçirilməsi 

üçün maliyyə imkanlarının olması;
-son 5 ildə orta hesabla ən azı 2 000 

000 manat olmalıdır;
-bununla bağlı malgöndərən təşkilat 

təsdiqedici bank sənədlərini təqdim 
etməlidir.

b) Malgöndərənin müvafiq sahədə 
peşəkarlığı və təcrübəsi:

-iddiaçı son 3 il ərzində əsas podratçı 
kimi ən azı 2 oxşar işi görməsi təcrübəsinə 
malik olmalıdır. Bu işlərdən biri ən azı 
15.000 hektar sahədə, digəri isə 10.000 
hektar sahədə meliorasiya və irriqasiya 
şəbəkələrinin layihələndirilməsini əhatə 
etməlidir. Bu barədə məlumatları yazılı 
şəkildə sənədli və sübutlarla satınalan 
təşkilata təqdim etməlidir (təhvil-təslim 
aktları və işbitirmə sənədləri təqdim olun-
malıdır). 

c) Malgöndərənin texniki imkanları:
- işlərin icrasını təmin etmək üçün 

malgöndərən bütün maddi-texniki ba-
zaya malik olmalıdır. Bütün məlumatları 
(texniki avadanlıqların siyahısını, rəsmi 
sənədlərini) yazılı və digər sənədlərlə 
birlikdə təqdim etməlidir.

d) Tenderin predmeti üzrə şirkətin 
zəruri əməkdaşlarının mövcudluğu:

-layihə rəhbəri ən azı 10 (on ) illik, əsas 
işçi heyəti isə ən azı 5 illik oxşar işlərdə 
müvafiq peşəkar təcrübəyə malik olmalıdır. 

Texniki-İqtisadi Əsaslandırmanın və 
layihənin hazırlanmasında aşağıdakı 
mütəxəssislərin iştirakı nəzərdə tutu-
lur: Layihə rəhbəri (irriqasiya və drenaj 
üzrə mütəxəssis), əsas heyət –melio-
rasiya qurğularının planlaşdırılması və 
layihələndirilməsi üzrə mühəndis, kənd 
təsərrüfatı iqtisadçısı, ətraf mühit və iqlim 
dəyişmələri üzrə mütəxəssis, hidroloq, 
topoqraf, mühəndis -geoloq və hidroge-
oloq, yer quruluşu mütəxəssisi, iqtisadçı, 
maliyyəçi və smeta üzrə mütəxəssis, avto-
matik idarəetmə mütəxəssisi.

Tələb olunan ixtisas uyğunluğuna 
cavab verməyən iddiaçılar qiymətləndirmə 
mərhələsinə buraxılmayacaqlar.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 
2 nüsxədə (1 əsli və 1 surəti) tərtib 
edilməlidir (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir.

Malgöndərənlər tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təkliflərinin açılışına 7 bank günü qalana 
qədər) 5 yanvar 2022-ci il saat 17.30-a, 
tender təklifi bank təminatı ilə birlikdə 13 
yanvar 2022-ci il saat 17.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 69 A nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 69A nömrəli ünvanda 14 
yanvar 2022-ci il saat 11.00-da açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər. 

Səttar Bəhlulzadənin rənglər dünyası

Azərbaycanımızın bütün 
əsrarəngiz gözəlliyini – dağlarını, çay-
larını, sıldırım qayalarını, meşələrini, 
çöllərini öz rənglər dünyasına qovuş-
duran Xalq rəssamı, təkrarolunmaz 
Səttar Bəhlulzadəni hər dəfə xatır-
layanda insanın qəlbində xoş ovqat 
yaranır, onun rənglər dünyasına 
yaxınlaşdıqca, mənən zənginləşirsən, 
belə bir sənətkarın həmvətəni olmaq-
dan qürur duyursan.

Dünyanın bir sıra məşhur 
muzeylərində onun yurdumuzun 
ab-havasından yoğrulmuş əsərləri ilə 
qarşılaşmışam. Hər yerdə bu əsərlərə 
verilən yüksək qiymətin şahidi ol-
muşam. Səttar bütün vücudu ilə bu 
sənətin fədaisi idi.

Onun tərcümeyi-halı adi insanlar-
dan fərqlidir – desəm, məncə, düzgün 
olar. Abşeronda, Əmircan kəndində 
anadan olub. 1931-ci ildə Azərbaycan 
Rəssamlıq Məktəbinə, 1933-cü 
ildə isə Moskva Dövlət Rəssamlıq 
İnstitutuna daxil olub. 1941-ci ildə 
V.İ.Surikov adına Moskva Rəssamlıq 
İnstitutunu bitirib. Məşhur rəssamlar 
V.A.Favorskinin və Q.M.Şaqalın 
tələbəsi olub. Yaradıcılığa "Kommu-
nist" qəzetində Əzim Əzimzadənin 
rəhbərliyi ilə başlayıb. 1931–1933-cü 
illərdə o dövrə uyğun məzmunlu ilk 
karikaturaları çap edilib...

Bakıya qayıdandan sonra, doğ-
ma Abşeron torpağının gözəlliklərini, 
Abşeronun neft mədənlərini, bağ və 
kəndlərini təsvir edən rəsmlər yara-
dıb. Bəhlulzadənin yaradıcılığında 
təbiət təsvirlərinə meyil getdikcə 
güclənir və o, mənzərə janrında daha 
bitkin əsərlər yaratmağa başlayır. 
1946–1947-ci illərdə respublika bədii 
sərgilərində Bəhlulzadənin Abşeron 
etüdləri – "Buzovna neft mədənləri", 
"Əmircan", “Suraxanı atəşgahı”, 
“Bakıda atəşfəşanlıq”, “Xəzər üzərində 
axşam” və s. əsərləri nümayiş etdi-
rilib. Bu əsərlərdə təkcə təbiət deyil, 
Səttarın vətənpərvərlik duyğuları da 
əks olunmuşdu.

Səttar Azərbaycanı qarış-qarış 
gəzirdi. Təbiətin rənglərini  ovlayırdı, 

sonra onları öz təxəyyülündən 
keçirərək bənzərsiz tablolara çevirirdi. 
Bu əsərlər arasında cənub bölgəsi, 
Şahdağ, Qubanın, Qusarın qənirsiz 
təbiətini əks etdirən qiymətli tablolar 
var.

"Kəpəzin göz yaşları" tablosuna 
həyəcansız və heyrətsiz baxmaq 
olmur. Bu əsər böyük rəssamın daxili 
aləminin inikasıdır. Onun sənətinin 
qüdrətindən yaranan saysız-hesabsız 
əsərlərdə Səttar Bəhlulzadə ruhu ya-
şayır. Bu ruh o qədər müqəddəsdir ki, 
onu heç nə ilə müqayisə etmək olmaz.

Bu böyük rəssamı xarici ölkələrdə 
də sevir, onun fərdi sərgilərinə böyük 
maraq göstərirdilər.Əlcəzair, Misir, Li-
van, Suriya, Tunis, Norveç, ADR, Çexi-
ya, Slovakiya, Bolqarıstan, İraq, Kuba, 
Kanada, Belçika, Fransa, Yaponiya və 
dünyanın bir sıra başqa ölkələrində 
keçirilən belə sərgilərlə o, Azərbaycanı 
dünyaya tanıdırdı. Heç təsadüfi deyil 
ki, dünyanın onlarca muzeyində Səttar 
Bəhlulzadənin əsərləri daimi ekspo-
natlar sırasındadır.

S. Bəhlulzadə deyirdi: "Mən 
rəssamam. Rəssamlıq mənə inamımı, 

ümidimi həyata keçirmək üçün nəfəs 
aldığım həyatımdır. Fikrimi, düşüncəmi 
yazmaqdan daha çox fırça işlətməyi 
sevirəm. Bütün yaradıcılığımı səni– 
doğma diyarımı tərənnüm etməyə 
həsr etmişəm. Bunu böyük iftixar hissi 
ilə deyirəm. Bundan sonra yüz ömrüm 
olsa da, yenə də səni vəsf etməyə 
həsr edərəm".

Özünün və sənətinin 
bənzərsizliyinin nəticəsidir ki, o, 
bir ömürdə bəlkə də bir-neçə tale 
yaşadı. Altmış beş illik ömür pa-
yında sənətkarlığı ilə yanaşı, onun 
özündə təzadlı dəyərləri hifz edən 
qəribə şəxsiyyət kimi qəbulu da 
təbii idi. Çünki Səttar, doğrudan da, 
bənzərsiz və təkrarsız idi, ona görə 
ki, o, dünyanı müasirlərindən, rəssam 
həmkarlarından da çox fərqli duyur, 
görür və kətanda əks etdirirdi.

Səttarın hələ sağlığında xalq ara-

sında "aramızda gəzən dahi" deyə, ça-
ğırılması da ona verilən yüksək qiymət 
idi. Səttar əgər özünə həmdəm saydığı 
təbiət motivlərinə onların "öz dilində" 
danışmağı bacarırdısa, bu, onun həm 
də xalqına, Vətəninə bağlılığından irəli 
gəlirdi. Yalnız Vətəninin və xalqının 
dərdini və sevincini bilən, ona acıyan, 
ondan fərəhlənən kəs ona qəlbində 
bu cür bədii qürur heykəli ucaltmağı 
bacarardı. Onun sehrli fırçası, bu cür 
təsirli, çoxmənalı, ecazkar və solmaz 
boyaları doğma Azərbaycan təbiətini, 
sözün əsl mənasında, bizim üçün 
yenidən kəşf etdi. 

 Onun yaradıcılığında Azərbaycan 
təbiəti ilə yanaşı, tarixi mövzular da 
mühüm yer tutur. “Babək üsyanı”, 
“Fətəli xan”, “Xəttat Mir Əli” və s. 
əsərlərini buna misal göstərmək olar. 

Təbiətə özünəməxsus bədii-
fəlsəfi münasibətinə görə xüsusilə 
 seçilir. Rəssam Azərbaycan təbiətinin 
çoxlarının gözündə bəlkə də adiləşən 
məşhur guşəsinə fərqli yanaşma nü-
mayiş etdirmişdir.

Səttar Bəhlulzadənin 1956-cı ildə 
çəkdiyi "Şuşa. Ağaclar" əsərindəki 
rənglərin harmoniyası öz qeyri-adiliyi 
ilə seçilir. Bu tablonu seyr etdikcə, 
yaşıl rəngin gözəlliyi ovqata bir sakitlik 
bəxş edir. 

Səttar Bəhlulzadə 1974-cü il 
oktyabrın 14-də Moskvada dünyasını 
dəyişmişdir. Əmircan kəndində dəfn 
olunmuş və məzarı üstündə abidəsi 
ucaldılmışdır. Suraxanıda ev muzeyi 
var.

Çingiz FƏRZƏLIYEV,  
Azərbaycan Milli Incəsənət 

Muzeyinin direktoru,  
Əməkdar incəsənət xadimi

Onu Azərbaycanın 
hər yerində sevirdilər. 
 Çünki adamlarla ünsiyyəti 
sadə və səmimi idi. Bəzi 
rəssamlar ən gözəl əsərini 
lap  cavanlığında, çoxları isə 
orta yaş dövründə və sonra 
 yaradır. Səttar Bəhlulzadə o 
sənətkarlardandır ki, yaradı-
cılığının bütün dövrlərində 
cavan və təravətli, həm də 
müdrik qaldı.

Azərbaycan Ekoturizm Assosiasiya-
sının təşəbbüsü və Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Turizm Agent-
liyi, Eko Könüllülər, Azərbaycan Turizm 
Könüllüləri təşkilatları və Sabunçu Rayon 
Icra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə “Kühül Dağı 
və Mağarası” ərazisində realizə edilən 
layihənin növbəti mərhələsi keçirilib.

CERT beynəlxalq  
təşkilatlara müraciət edib

Xüsusi Rabitə və Informasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin IT 
təhlükəsizlik şöbəsinin rəhbəri Tural Məmmədov "Azərbaycanda koronavi-
rus pandemiyası dövründə kiberfırıldaqçılıq" adlı onlayn konfrans zamanı 
bildirib ki, Azərbaycanın Kompüter Insidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzi 
(CERT) üç erməni kiberqruplaşması tərəfindən hücumlarla əlaqədar 
kibercinayətkarlıqla mübarizə üzrə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib.

Tural Məmmədov deyib: "2020-ci ilin ya-
yında azərbaycanlı istifadəçilərə Fuad Mu-
sayev adından şübəli elektron ünvandan 
məktublar daxil olub. Apardığımız araşdır-
malar göstərdi ki, kiberhücumun arxasında 
Ermənistanın "Security LLC" şirkəti daya-
nıb. Biz müəyyənləşdirdik ki, hücumları 
həmin şirkətin əməkdaşları Armen Qnuni, 
İran ermənisi Ara Babaxani və Aşot Mnat-
sakanyan törədib. Kifayət qədər məlumat 
topladıqdan sonra biz cinayətlə bağlı zəruri 
qiymətin verilməsi üçün beynəlxalq struk-
turlara müraciət etmişik".

Narkotik qaçaqmalçılığı 
cəhdinin qarşısı alınıb

Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 
mübarizə tədbirləri çərçivəsində gömrükçülər tərəfindən 
daha bir uğurlu əməliyyat həyata keçirilib. 

Naxçıvan Muxtar  Respublikası 
ərazisindən tranzit keçməklə 
Türkiyə Respublikasına oradan 
da təyinat ölkəsi Belçika Kral-
lığına gedən 36 AA 961 dövlət 
nömrə nişanlı “SCANİA” markalı 
nəqliyyat vasitəsinə  Şahtaxtı dövlət 
sərhədində buraxılış məntəqəsində 
rentgen qurğusu vasitəsilə baxış 
keçirilib və nəqliyyat vasitəsinin 
sürücü  tərəfindəki yanacaq çənində 

şübhəli təsvirlər  olduğundan əsaslı 
yoxlamaya cəlb olunub. 

Gömrük baxışı həyata keçirilən 
zaman əməkdaşların sayıqlığı 
nəticəsində nəqliyyat vasitəsinin 
yanacaq çənində xüsusi olaraq 
hazırlanmış və aşkarlanması 
çətinləşdirilmiş saxlanc yerində 
gizlədilmiş maye halında tünd-
qəhvəyi rəngli təmiz çəkisi 242 
kiloqram 280 qram olan narkotik 
vasitə heroin  aşkar olunub.

Qeyd olunan faktla bağlı Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsinin İstintaq 
bölməsi tərəfindən Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 
206.2-ci maddəsi ilə (qaçaqmalçılıq 
yolu ilə narkotik vasitələrin gömrük 
nəzarətindən kənar və ya ondan 
gizli keçirilməsi) cinayət işi açılıb.

“Xalq qəzeti”
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