
19 aprel 2022-ci il, çərşənbə axşamı 7
Mart ayında ölkəmizdə intensiv qar və yağış 

yağması nəticəsində sürüşmə zonalarında lokal 
aktivləşmə müşahidə edilir.

Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin 
(ETSN) Milli Geoloji 
Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi Əli 
Əliyev bildirib ki, sürüşmə, 
çökmə əsasən Lənkəran, 
Lerik, Astara rayonları 
ərazisində müşahidə olunur: 
"Həmin bölgədə intensiv ya-
ğıntılardan sonra aktiv 13-14 
lokal sürüşmə yeri meydana 
gəlib. Biz həmin ərazilərin 
davamlı monitorinqini 
aparırıq. Həmin proseslərin 
zərərini minimuma endirmək 

üçün müvafiq qurumlara 
tədbirlərin görülməsi üçün 
tövsiyyələr verilib.

Bundan başqa, Qubanın 
Qırızdəhnə və Küsnətqazma 
kəndində sürüşmə və 
çökmə xarakterli prosesin 
getməsi müşahidə olunur.

Aktiv zonalarda baş 
vermiş sürüşmələrdən sonra 
bərpa işləri aparılmaqdadır. 
Buna misal olaraq Abşe-
ron rayonunun Badamdar 
yaylasında, Xətai rayo-
nunun Günəşli yaylasına 

girən yerdəki qəbiristanlığı 
göstərmək olar.

Ümumiyyətlə, son 
zamanların statistikası-
na baxsaq sürüşmələrin 
intensivliyində səngimə 
prosesi var. Əvvəlki illərdəki 
kimi, kütləvi proseslər get-
mir. Bunun da əsas səbəbi 
qabaqlayıcı tədbirlərin 
görülməsidir".

“Suraxanı Maşınqayırma Zavodu” ASC-nin 2021-ci il dekabın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı 
 manatla 

 Aktivlər  2021-ci il  2020-ci il
Uzunmüddətli aktivlər:
Qeyri -maddi aktivlər  10472  10472
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 2580736 2674624
Sair uzunmüddətli aktivlər  0
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 2591208  2685096
Qısamüddətli aktivlər: 
Ehtiyatlar 3156272 3205746
Debitor borcları  175800  102395
Digər debitor borcları və avanslar  54670  111738
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 3923103  21189
Cəmi qısa müddətli aktivlər 7309845  3441068
Cəmi aktivlər 9901053  6126164
Kapital və öhdəliklər 
Kapital
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 4744914 4744914
Kapital ehtiyatları  57095  57095
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 
zərər)

 194183  225847

Cəmi kapital 4996192 5027856
Uzunmüddətli öhdəliklər
Sair uzunmüddətli öhdəliklər 4073000 0
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 4073000 0

Qısamüddətli öhdəliklər:
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər

199963 95329

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər

200424 662739

Qısamüddətli kreditor borcları 260697 233811
Sair qısamüddətli öhdəliklər 170777 106429
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 831861 1098308
Cəmi öhdəliklər 4904861 1098308
Cəmi kapital və öhdəliklər 9901053 6126164

 Məcmu Gəlirlər Haqqında Hesabat 
Əsas əməliyyat gəliri 5788775  4128170

4397666 - 2718615
Ümumi mənfəət 1391109  1409555
Digər əməliyyat gəliri / (zərəri)
Şübhəli borclar üzrə ehtiyatlar 
Kommersiya xəcləri

 3176  676

İnzibati xərclər 0

Sair xərclər  - 964936  - 882111
Maliyyə xərcləri - 52737  - 53547

-21511 -34024
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət  355101  440549
Mənfəət vergisi - 71021 - 88110
Hesabat dövründə xalis mənfəət  284080 352439

Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat 
Ödənilmiş
nominal
(nizamnamə)
Kapital əlavə  
kapital 

Bölüşdürül-
məmiş
mənfəət 
(ödənilməmiş 
zərər)

Cəmi  
kapital

2020-ci il yanvarın 1-nə 4744914 57095 - 117248 4684761
Səhmdar kapitalında 
dəyişikliklər

 0

Əlavə hesablanıb 352439  352439
Hesabat dövründə 
mənfəət (zərər)

 0 - 9344  -9344

Nizamnamə kapitalına 
daxil olan əsas 
vəsaitlərin silinməsi

 0

 2020-ci il dekabrın 
31-nə

4744914 57095 225847 5027856

2021-ci il yanvarın 
1-nə

4744914 57095 225847 5027856

Səhmdar kapitalında dəyişikliklər
Əlavə hesablanıb 284081 284081
hesabat dövründə mənfəət 
(zərər)

-315745 - 315745

nizamnamə kapitalına 
daxil olan əsas vəsaitlərin 
silinməsi
 2021-ci il dekabrın 31-nə 4744914 57095  194183  4996192

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul 
vəsaitləri:
Vergiqoymadan sonra mənfəət 284080 352439
Düzəlişlər:
Hesablanmış mənfəət vergisi  71021 88110
Torpaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyası 100000 100704

Xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsi üzrə 
(gəlirlər) zərərlər

19802 0

Sair (gəlir) və xərc
Maliyyə xərcləri  21511  34024
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində 
dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən 
yaranan pul vəsaitləri

496414 575277

Ehtiyatların (artması) / azalması  49474 -1351709
Debitor borclarının (artması) / azalması  -73405  1804940
Digər debitor borcların və avansların (artması) 
/ azalması

 57068  -111738

Kreditor borclarının (artması) / azalması  26886 - 275403
Ehtiyatların və hesablanmış xərclərin (artması) 
/ azalması

 462315  -230485

Digər kreditor borclarının (artması) / azalması  64348 - 213397
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri:  158470  197485
Ödənilmış mənfəət vergisi  -90823  - 43500
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan xalis pul 
vəsaitləri:

 67647  153985

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan xalis pul 
vəsaitləri:
Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması -8430 -32618
Torpaq, tikili və avadanlıqların satışından gəlir 
(zərər)

2318

Torpaq, tikili və avadanlıqların silinməsindən 
gəlir (zərər)
İnvestisiya fəaliyyətində istifadə edilən xalis 
pul vəsaitləri:

-6112 -32618

Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul 
vəsaitləri:
Banklara və maliyyə institutlarına borcların 
xalis artması /(azalması)

104634 -34041

Xeyriyyə məqsədləri üçün fövqəladə 
xaricolmalar

 -397049 

Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul 
vəsaitlərinin daxilolması

 4073000

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlə əlaqədar sair 
daxilolma

352439

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlə əlaqədar sair 
xaricolma

 -315744  -9344

Ödənilmış maliyyə xərcləri  -21511  -34024
Maliyyə fəaliyyətindən yaranan /(istifadə 
edilən) pul vəsaitləri:

 3840379  -122019

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində 
xalis artım / (azalma)

 3901914  -652

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin 
əvvəlinə 

 21189  21841

Məzənnə fərqinin təsiri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin 
sonuna 

 3923103  21189

Təqdim edilmiş:
Kassa  29  32
Bank hesablarında 3826429 13388
Depozit hesabı  96645  7769

3923103 21189
 

Müstəqil Auditor Hesabatı
“Suraxanı maşınqayırma zavodu” ASC-nin təsisçilərinə!

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, 
S.Bəhlulzadə küçəsi 411.

Biz “Suraxanı maşınqayırma zavodu” ASC-nin 2021-ci il 
dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətinin hesabatından, məcmu gəlirlər 
hesabatından, 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 edilən qeydlərdən ibarət 
maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq. 

Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2021-ci 
il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini 
və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Maliyyə Hesabatlarının Beynalxalq Standartlarına uyğun olaraq 
bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli təsəvvür yaradır.

Rəy üçün əsaslar
Biz auditi audit standartlarına (BAS-lara) 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 yetirmisik. Bizcə, əldə 
etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və 
münasibdir. 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi 
subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin 
məsuliyyəti.

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının İFRS ( beynəlxalq 
maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına, 
düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq 
və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif 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 yaranmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin 
fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, 
müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında 
məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz 
fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli 
şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə 
nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

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 rəyimiz daxil olan 
auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək 
səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud 
olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. 
Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və 
ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin maliyyə hesabatları 
əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı 
yarandığı halda əhəmiyyətli hesab olunur.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyətinə 
əlavə təsviri cəmiyyətin internet səhifəsində yerləşir. Bu təsvir 
auditor hesabatının tərkib hissəsidir.

Direktor (auditor) -Bəhlul Həsənov. 

“Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin “Sukanal”  

Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu 
fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 

doktoranturaya qəbul elan edir
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat 

və Layihə İnstitutu 2022-ci il üçün fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 
doktoranturaya qəbul elan edir. Qəbul Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 5 mart 2022-ci il tarixli, 140s nömrəli 
sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasının ali 
təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və təşkilatların 2022-ci il 
üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul planına əsasən 
aparılacaqdır.

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya (ali təhsili olan, 
ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən, yaxud təhsili 
ona bərabər tutulan mütəxəssislər) Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşları müsabiqə əsasında qəbul olunurlar.

“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunda fəlsəfə doktoru 
hazırlığı üzrə doktoranturaya qəbul aşağıdakı ixtisaslar üzrə 
aparılacaqdır:

İxtisasın 
şifri İxtisasın adı

Fəlsəfə doktoru 
hazırlığı üzrə 

doktoranturaya 
qəbul planı

cəmi
qiyabi 

(büdcə 
hesabına)

3305.05 Mühəndis-kommunikasiya 
sistemləri 1 1

3308.01 Ətraf mühitin texnologiyası və 
mühəndisliyi 1 1

5406.01 Hidrologiya 1 1
Yekun 3 3

Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya 
sənəd təqdim etmək istəyən şəxslər  2022-ci il  aprelin 5-dən 
başlayaraq mayın 5-dək Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin  https://portal.edu.az/ saytına daxil olmaqla “Ali və 
orta ixtisas təhsil müəssisələrinə təhsilalan qeydiyyatı” xidmətini 
seçib təlimatlara uyğun olaraq qeydiyyatdan keçməlidirlər.

Qəbul qaydaları haqqında məlumatı “Azərsu” ASC-nin 
“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun doktorantura 
şöbəsindən almaq olar.

Telefon- (+99412) 430-08-25/35 (daxili 2503, 2743)
E-mail: Pervane.Xidirova@azersu.az
Ünvan-AZ1012, Bakı, Moskva prospekti 73. 

AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutu 
vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Vakant vəzifələr-
Şöbə müdiri – 1 yer.
Baş elmi işçi – 1 yer.
Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun elan dərc olunduğu gündən etibarən  

1 ay müddətində AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunda qəbul edilir.
Telefon- 498-12-83.
Ünvan- Bakı şəhəri, F.Əmirov küçəsi 9.

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
öz gəmilərinə tələb olunan burazların  

(AM079/2022) satın alınması məqsədilə 

müsabiqə elan edir 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla 

 elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün 
son müddət 25 aprel  2022-ci il saat 17.00-dəkdir.

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1132.
Ünvan-Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

Abidələr tarixi yaddaşımızı yaşadır 
Ölkəmizin hər yerində yaşı əsrləri 

və minillikləri əhatə edən tarixi 
abidələr mövcuddur. Bütün bunlar 
xalqımızı torpağa, əcdadlarına 
bağlayan qırılmaz bağlardır. Azıx 
mağarasından tapılmış və azıxantrop 
adlandırılan qədim insanın çənə 
sümüyü, Qobustanda aşkar edilmiş 
yaşayış məskənləri bu ərazilərdə 
ən qədim dövrlərdən insanların 
məskunlaşdığını təsdiqləyir. Ölkəmizin 
ərazisində Manna, daha sonralar 
cənubda Atropatena, Albaniya 
dövlətlərinin yaranması ilə bağlı 
şəhərlər salınıb, müdafiə tikililəri, 
əzəmətli qalalar inşa edilmişdir.

Orta əsrlərə aid abidələr Qız 
qalası, Möminə Xatun, “Qarabağlar”, 
“Gülüstan, “Allah-Allah” türbələri, 
Şirvanşahlar sarayı, Şəki xan sarayı, 
Şuşa abidələri və s. nəinki Şərq, 
hətta dünya memarlığının gözəl 
incilərindəndir.

Tarixi abidələrimizin qorunması 
və gələcək nəsillərə çatdırılması 
istiqamətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev, Birinci vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban 
xanım Əliyeva ölkə daxilində və 
xaricində böyük layihələr həyata 
keçirirlər.

Prezident tarixi abidələrə tez-
tez baş çəkir, onların vəziyyəti ilə 
maraqlanır. Təkcə onu qeyd etmək 
yerinə düşər ki, dövlət başçımız  
2018-ci il martın 25-də əsaslı şəkildə 
bərpa olunan “Allah-Allah” türbəsində 
və Torpaqqala kompleksində yaradılan 
şəraitlə tanış olub. Martın 26-da isə 
Quba şəhərində yerləşən “Hündür 
günbəzli hamam”ın təmir-bərpadan 
sonra açılışı reallaşıb.

Ölkə başçısının böyük diqqət və 
qayğısı sayəsində ölkəmizdə tarixi 
abidələrin tədqiqi, mühafizəsi və 
bərpası, mədəniyyət nümunələrinin 
beynəlxalq aləmdə təbliği istiqamətində 
böyük işlər görülür. Bütün bunlar isə 
Azərbaycanın qlobal dünyaya öz 
maddi və mənəvi mədəniyyəti ilə birgə 
inteqrasiyasını təmin edir.

Son illərdə xalqımızın yaratdığı 
mədəni irs nümunələrinin dünyada 
tanıdılması istiqamətində də uğurlara 
imza atılıb. İçərişəhər memarlıq 
kompleksi, Qobustan Dövlət Tarixi-
Bədii Qoruğu UNESCO-nun Dünya İrsi 
Siyahısına daxil edilib. Qobustandakı 

muzey isə 2013-cü ildə Avropanın 
ən yaxşı muzeyləri sırasında 
olub. Hazırda digər tarixi yerlər və 
abidələrimizin də bu siyahıya daxil 
edilməsi istiqamətində işlər davam 
etdirilir.

Milli mədəni irsin qorunmasını 
təmin etmək, “Azərbaycan 2020: 
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasını 
həyata keçirmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2013-cü il 27 dekabr tarixli sərəncamı 
ilə təsdiq olunmuş “Daşınmaz 
tarix və mədəniyyət abidələrinin 
bərpası, qorunması, tarix və 
mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi və inkişafına 
dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət 
Proqramı” qəbul olunub. Bu sənədə 
daşınmaz tarix-mədəniyyət abidələrinin 
yeni siyahısının tərtibi, bərpa-
konservasiya işlərinə dair normativ 
sənədlərin beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırılması, qoruqların maddi-
texniki bazasının gücləndirilməsi, 
yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, 
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın 
inkişafı kimi vacib məsələlər daxil 
edilib.

Prezident İlham Əliyevin 18 dekabr 
2014-cü il tarixli fərmanı ilə Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyinin nəzdində 
olan Tikilən Obyektlərin Birləşmiş 
Müdiriyyətinin bazasında Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin 
Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə 
Dövlət Xidməti yaradılıb.

Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və 
Bərpası üzrə Dövlət Xidməti mədəni 
irsin qorunması, “İçərişəhər” Dövlət 
Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət 
Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri 
istisna olmaqla, dövlət mühafizəsində 
olan daşınmaz tarix və mədəniyyət 
abidələrinin istifadəsi, bərpası, 

rekonstruksiyası, konservasiyası 
və yenidən qurulması sahəsində 
dövlət nəzarətini həyata keçirən icra 
hakimiyyəti orqanıdır. Ötən müddət 
ərzində dövlət xidməti ölkəmizdə 
bir sıra tarixi abidələrin bərpa və 
konservasiyasını həyata keçirir və 
hazırda bu istiqamətdə işlər davam 
etdirilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust 
tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş dövlət 
tərəfindən mühafizə olunan daşınmaz 
tarix və mədəniyyət abidələrinin 
siyahısında 6308 tarixi abidə qeydə 
alınmışdır. Son illər ərazidə 1700-dək 
yeni abidə aşkar olunub. Tariximizin 
təcəssümü olan bu abidələr turizm 
baxımından da böyük əhəmiyyət 
daşıyır.

Torpaqlarımızın 20 faizini işğal 
etmiş Ermənistanın hərbi birləşmələri 
milli mədəniyyət abidələrimizi 
qəddarcasına dağıdıblar. Erməni 
terrorçuları tərəfindən zəbt olunmuş 
qədim Azərbaycan torpaqları olan 
Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 
rayonlarda 13 beynəlxalq əhəmiyyətli 
– 6 memarlıq və 7 arxeoloji, 292 
ölkə, 330 yerli əhəmiyyətli memarlıq, 
arxeoloji, bağ, park, monumental və 
xatirə abidələri, sənət nümunələri 
qalmışdı. 30 ilə yaxın işğal altında 
qalan torpaqlarımızda Ermənistan 
hərbi birləşmələri milli mədəniyyət 
abidələrimizi qəddarcasına dağıtmışlar. 
Onların sırasında alban-xristian 
abidələri, məscidlər də vardır. 
Suşadakı tarixi-dini abidələrinin 
bərpası davam edir.

Prezident İlham Əliyev  
2022-ci ilin birinci rübünün yekunlarına 
həsr olunmuş müşavirədəki nitqində 
demişdir: “İndi Şuşada artıq bərpa 
işləri gedir, bəzi tarixi abidələr bərpa 
edilib və bu il görüləcək işlərlə bağlı 
tapşırıqlar vermək istəyirəm. Tarixi 
abidələr bərpa edilir, Heydər Əliyev 
Fondu 3 məscidi əsaslı şəkildə bərpa 
edir, eyni zamanda, yeni məscidin 
inşası yaxın aylarda başlanacaq. Artıq 
yer müəyyən olundu, biz onun təməlini 
qoyduq”.

Xalqımız bu abidələri qoruyur, 
onları gələcək nəslə ərmağan kimi 
saxlayır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Aprelin 18-i dünyada Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü  
kimi qeyd olunur. Bu əlamətdar gün Tarixi Yerlər və 
Abidələrin Mühafizəsi Şurasının (İCOMOS) təklifi üzrə 
UNESCO tərəfindən 1983-cü ildə təsis olunmuşdur. Məqsəd 
insanların diqqətini abidələrin və tarixi yerlərin qorun-
masına yönəltməkdir. Abidələr və tarixi yerlər öz görkəmləri 
ilə xalqlara hər an kimliyini, nəyə qadir olduğunu xatırladır, 
Vətən sevgisi və sədaqət hissləri aşılayır. Xalqın mənəvi 
xəzinəsinin cəmləşdiyi bu maddiyyat insanlarda milli 
özünüdərkin formalaşmasında mühüm rol oynayır. 

Sürüşmələrin daha çox müşahidə 
olunduğu ərazilər açıqlanıb 
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