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 “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın 

ənənəvi qrup rəqsləri”nin UNESCO-nun 
Reprezentativ Siyahısına daxil edilməsi 

haqqında sertifikatın təqdimatı olub
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdədir. Səfər çərçivəsində 
“Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri”nin 
UNESCO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə 
Reprezantativ Siyahısına daxil olunduğunu təsdiqləyən sertifikatın 
təqdimatı keçirilib. 

AZƏRTAC-ın Naxçıvan bürosu xəbər verir ki, əvvəlcə Naxçıvan 
şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Şərur Xalq Yallı Ansamblının 
ifasında UNESCO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs siyahısı-
na daxil olan “Köçəri” və “Tənzərə” yallıları ifa olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan 
Qədimova tədbirdə çıxış edərək bildirib ki, Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisi sədrinin qayğısı ilə Naxçıvanda yallı 
sənətinin inkişafı sahəsində kompleks tədbirlər görülüb, yallılar ilk 
dəfə nota köçürülüb, onun əsasında “Naxçıvan – Şərur el yallıları” 
kitabı nəşr olunub. Gəmiqayada daş üzərində həkk olunan kütləvi 
rəqs elementləri Naxçıvanda yallı sənətinin çox qədim tarixə malik 
olduğundan xəbər verir. Naxçıvanda Yallı qrupları, xüsusilə də Şərur 
Xalq Yallı Ansamblı bu gün bu mədəni irsimizi qoruyub yaşadır və 
təbliğ edir. 15 üzvü olan ansambl hərtərəfli diqqət və qayğı ilə əhatə 
olunub. Ansambl qastrol səfərlərində olur, keçirilən mədəni-kütləvi 
tədbirlərdə, Yallı festivallarında iştirak edir. Kollektivin fəaliyyəti 
qiymətləndirilib, mükafatlara layiq görülüb. Yallıların tədqiqi və 
araşdırılması istiqamətində də işlər aparılıb. Məlum olub ki, Şərur 
yallılarının 90-dan çox növü var. Onların da 40-a yaxını Şərur Xalq 
Yallı Ansamblının repertuarına daxil edilib.

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
çıxışında qeyd edib ki, 2018-ci il 26 noyabr – 1 dekabr tarixlərində 
Mavriki Respublikasının paytaxtı Port Luis şəhərində  UNESCO-nun 
Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası 
Komitəsinin növbəti – 13-cü sessiyasında qəbul edilən qərarla “Yallı 
(Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” UNESCO-nun 
Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilib. Bununla da Şərur yallılarının 
beynəlxalq müstəvidə tanıdılmasına və təbliğinə şərait yaranıb.

Bildirilib ki, ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında da mədəniyyətimizin inkişafına, tanıdılmasına və təbliğinə 
xüsusi diqqət yetirilir, bu sahədə ardıcıl tədbirlər görülür. Qeyd olu-
nub ki, Şərur yallıları xalqımızın tarixi, etnoqrafiyası, mərasimləri, 
mifoloji inancları, adət-ənənələri və ifaçılıq mədəniyyəti ilə sıx bağlı 
şəkildə inkişaf edib. Nazir Bakıda keçiriləcək folklor festivallarında 
Naxçıvan folklorunun da təbliğ olunmasının vacibliyini vurğulayıb.

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri “Yallı (Köçəri, 
Tənzərə) Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri”nin UNESCO-nun 
Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə Reprezantativ Siyahısına 
daxil olunduğunu təsdiqləyən sertifikatı Şərur Xalq Yallı Ansamblına 
təqdim edib. 

Sonra Heydər Əliyev Sarayı ilə tanışlıq olub.

“Azərelektrikşəbəkətikinti” ASC-nin 
2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə 
vəziyyəti haqqında balans hesabatı

 AKTİVLƏR 31 dekabr 
2021-ci il

31 dekabr 
2020-ci il

Uzunmüddətli aktivlər   
Torpaq, tikili və avadanlıqlar (əsas vəsaitlə) 408 662,00 672 840,50
Qeyri-maddi aktivlər   
Uzunmüddətli debitor borcları   
İnvestisiyalar   
 408 662,00 672 840,50
Qisamüddətli aktivlər   
Ehtiyatlar 101 728,63 2 807 639,43
Qısamüddətli debitor borcları 1 760 903,95 2 273 931,63
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 557 750,78 1 788 497,66
Sair qısamüddətli aktivlər 921 979,11 921 979,11
 3 342 362,47 7 792 047,83
CƏMİ AKTİVLƏR 3 751 024,47 8 464 888,33
Kapital   
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 172 600,00 172 600,00
Kapital ehtiyatları   
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 3 022 795,04 4 196 717,44
CƏMİ KAPİTAL 3 195 395,04 4 369 317,44
 ÖHDƏLİKLƏR   
Uzunmüddətli öhdəliklər   
Uzunmüddətli kreditor borcları   
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər  0,00
Qısamüddətli öhdəliklər   
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 0,44 0,44
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 0,00 403113,59
Qısamüddətli kreditor borcları 540 204,77 3 692 456,86
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 555 628,99 4 095 570,89
 CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 555 629,43 4 095 570,89
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 3 751 024,47 8 464 888,33

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT
AKTİVLƏR 2021-ci il 2020-ci il

Əsas əməliyyat gəliri 8 193 092,02 11 176 182,63
Satışın maya dəyəri 5615578,49 4787727,69
Ümumi mənfəət (zərər)   
 2 577 513,53 6 388 454,96
Sair əməliyyat xərcləri -933 547,22 -2 062 900,14
Kommersiya xərcləri  -161 469,77
İnzibati xərclər -1599671,67 -1463562,20
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 44 294,64 2 700 522,85
Maliyyə gəlirləri (müsbət məzənnə fərqi)   
Maliyyə xərcləri (mənfi məzənnə fərqi)   
Fövqalədə gəlirlər   
Fövqalədə xərclər   
Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər) 44 294,64 2 700 522,85
Mənfəət vergisi 8858,93 540104,57
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 35 435,71 2 160 418,28
Mənfəətdə iştirak payı:   
Səhmdarların payı   
Səhmdarların payına düşən bir səhmin məfəəti:   
Bir səhmin əsas mənfəəti -  

“Bakı Yastıq Zavodu” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

30 iyun 2022-ci il saat 18.00-da səhmdarların növbəti illik 
ümumi yığıncağı cəmiyyətin inzibati binasında keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1.Təftiş komissiyasının hesabatı.
2. İdarə heyətinin hesabatı.
3. Digər məsələlər.
Telefon- 012-514-01-43.
Ünvan-AZ1031, Bakı şəhəri, Keşlə qəsəbəsi 31.

İdarə heyəti

Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti
Binaların “Daşınmaz əmlakın 

icbari sığortası” və “Daşınmaz 
əmlakın istismarı ilə bağlı mülki 

məsuliyyətin icbari sığortası” növü 
üzrə sığortalanması xidmətlərinin 

(AM086/2022) 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 4 may 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 açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.
Ünvan- Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti
“Golf kar” maşınlarının (AM085/2022) 

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 4 may 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 açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.
Ünvan- Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

“Azərbaycan Məişət Malları” 
ASC səhmdarlarının nəzərinə!

“Azərbaycan Məişət Malları” ASC səhmdarlarının növbəti 
illik ümumi yığıncağı 2022-ci il iyunun 24-ü saat 15.00-da 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. “Azərbaycan Məişət Malları” ASC-nin 2021-ci il 

üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı və gələcək 
perspektivlər.

2. Digər məsələlər.
Telefon- 050-502-88-24.
Ünvan- Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan prospekti 2.

1959-cu ildə böyük 
şairimiz Məhəmməd 
Füzulinin 400 illik yubile-
yi münasibətilə rayonun 
adı dəyişdirilərək Füzuli 
 adlandırılmışdır. 

Tərkibinə bir şəhər və 
78 kənd daxildir. 1993-cü il 
avqustun 23-də Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin hücumu 
nəticəsində Füzuli şəhəri 
daxil olmaqla 58 kənd işğal 
olunmuşdur.  Prezident, 
Ali Baş Komandan 
 İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə rəşadətli ordumuz 

tərəfindən 2020-ci ildə 
Füzuli rayonu işğaldan azad 
edilib.

Prezident İlham 
Əliyev Füzulidə rayon 
ictimaiyyəti nümayəndələri 
ilə görüşündə demişdir: 
“Füzuliyə həyat qayıdır və 
qayıdacaq. Əminəm ki, 
maksimum qısa müddət 
ərzində Füzuli şəhəri 
də, rayonun kəndləri də 
çiçəklənəcək. Biz azad 
edilmiş ərazilərdə ən müasir 
texnologiyaları tətbiq edirik. 
Bu, artıq reallıqdır. Bunu 
mən müharibə başa çatan-
dan dərhal sonra bəyan 
etmişdim və bunu bu gün 
hər kəs görə bilir.”

Rayonun işğaldan 
azad edilməsi nəticəsində 
oradakı tarixi, memarlıq 
abidələrimiz də erməni 
əsarətindən qurtuldu. 
 Prezident İlham Əliyevin 

göstərişi ilə Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən digər 
bölgələrdə olduğu kimi, Fü-
zuli rayonunun ərazisində 
də vandalizmə məruz qal-
mıştarixi-dini abidələrimiz 
bərpa olunacaq.

Füzuli rayonu tarixi- 
dini abidələrlə, xüsusən 
də türbələrlə zəngindir. Bu 
abidələr sırasına rayonun 
Babı kəndində yerləşən 
səkkizguşəli Şeyx Babı 
Yaqub (XIII əsr) türbəsini, 
Aşağı Veysəlli kəndində 
XIV əsrə aid Mirəli türbəsini, 

Əhmədalılar kəndində 
orta əsr qəbiristanlığının 
ərazisində sənduqə formalı 
qəbirdaşının üzərindəki 
türbəni, XIX əsrə aid olduğu 
söylənilən Cəlil türbəsini aid 
etmək olar. 

Karvansara 1681-ci 
ildə Qarğabazar kəndinin 
mərkəzində, çox da hün-
dür olmayan bir təpənin 
üstündə inşa olunmuşdur. 
Karvansaranın eni 23,7, 
uzunluğu isə 34,7 metr-
dir. Qarğabazar kəndində 
tikildiyi üçün Qarğabazar 
karvansarası adı ilə tanınır. 
Bu tarixi abidəyə bəzən 
Şah Abbas karvansarası 
da deyirlər. Memarı məlum 
deyil.

Memarlıq üslubuna 
görə Qarğabazar kar-
vansarası Alban dövrü 
memarlıq ənənələrinin 
oxşarıdır. Girişin sağ və sol 

tərəflərində gözətçi otaqları 
qarşısında iki böyük sal daş 
vardır. Görünür, gözətçilər 
həmin daşların üstündə 
dayanıb, karvansaraya daxil 
olan karvanların yüklərinə 
baxırlarmış. Karvansara 
ölkənin daşınmaz tarixi 
abidələrindən hesab edilir. 
Qarğabazar kəndinin işğa-
lından sonra ermənilər bu 

tarixi-memarlıq abidəsini 
mal tövləsinə çevirmişdilər.

Qiyasəddin məscidi 
Qarğabazar kəndində, Şah 
Abbas karvansarasından 
yuxarıda, qayanın üstündə 
yerləşir. Yerli əhali onu Şah 
Abbas məscidi də adlan-
dırmışdır. Hacı Qiyasəddin 
ağa Dizaği 1633-cü ildə 
Dizaq mahalının Qarğa-
bazarı kəndində anadan 
olmuşdur. Sayılıb seçilən 
Hacı Qiyasəddin Qarğaba-
zarı kəndinin kəndxudası 
olmuşdur. Deyilənlərə görə, 
o, qurucu və xeyirxahlığı 
ilə seçilib. O, hicri-qəməri 
1095-ci (miladi 1683/84) 
ildə doğma kəndlərində 
məscid tikdirmişdir. 
Həmin məscidin qapı çatı 
üzərindəki kitabədə yazılıb: 
“Bu məscidi Böyük Allahın 
mərhəmətli bəndəsi Hacı 
Qiyasəddin tikdirib.” Məlum 
mənbələrə görə, məscid 
1683-84-cü illərə təsadüf 
edir. 

Hacı Qiyasəddin məscidi 
eyvansızdır. Tamamilə 
yerli daş materialları ilə 
bir zaldan ibarət tikilmiş-
dir. Dam örtüyü tağtavan 
şəkilindədir. Giriş qapısı 
nəzərə alınmasa, burada 
ağac materialından istifadə 
olunmamışdır. Məscid 
kəndin mərkəzindəki sal 
qayalı təpənin üstündə inşa 

edilmişdir. Həmin məbəd 
tarixi abidə kimi qorunur.

Füzuli şəhərindəki Hacı 
Ələkbər məscidi memar 
Kərbalayı Səfixanın ilkin 
işlərindəndir. Məscidin 
giriş qapısı üzərindəki daş 
kitabədə “Memar Kərbalayı 
Səfixan Qarabağinin 
işidir” – sözləri yazılmışdır. 
Kitabədə məscidin tikilmə 

tarixi də – hicri tarixi ilə 
1307-ci il göstərilir. Bu tarixi 
miladi təqviminə çevirəndə 
1889–1890-cı illərə 
 uyğun gəlir. Hacı Ələkbər 
xeyriyyəçi olub. O, məscidin 
inşası üçün vəsait ayırıb və 
Şuşadan ustalar dəvət edib. 
Xeyirxah işlərinə hörmət və 
ehtiram əlaməti olaraq yerli 
camaat Hacı Ələkbər bəyi 
öz tikdirdiyi məscidin ibadət 
zalının sol pəncərələrindən 
birincisinin qənşərində dəfn 
etmişdir.

1993-cü ilin avqustunda 
Füzuli şəhərinin Ermənistan 
tərəfindən işğalı zamanı 
Hacı Ələkbər məscidi yarar-
sız hala düşmüşdür.

Füzuli rayonunun Aşağı 
Veysəlli kəndində təpə 
üzərində ucalan qülləvari 
türbə xalq arasında Mirəli 
türbəsi adı ilə tanınır. 
Türbənin iç quruluşu iki-
qatlı olub yeraltı sərdabə 
və  yerüstü kameradan 
ibarətdir.

Üzərində kitabə və 
ornament olmasa da, inşaat 
texnikası və  həcm-məkan 
quruluşuna görə, onun 
Elxanilər dövründə – XIII 
əsrin sonu – XIV əsrin 
əvvəllərində tikildiyi güman 
edilir.

Hazırladı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Füzuli rayonunun vandalizmə 
məruz qalmış abidələri

Azərbaycanın iri yaşayış məskənlərindən 
olan Füzulinin əsası XVIII əsrin əvvəllərində 
qoyulmuşdur. Qarabulaq adlanan yaşayış 
məskəninin əsasında 1930-cu ildə rayon 
təşkil olunmuş və Qaryagin adlandırılmışdır. 
Rayon mərkəzi Qaryagin qəsəbəsi olmaqla, 
Qozluçay, Köndələnçay, Araz boyu və Füzuli-
Ağdam magistral yolunun hər iki ətrafında olan 
kəndləri əhatə etmişdir. 

Elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat 
üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyasının məlumatı

Azərbaycan Respublikasının Elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və 
ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyasından AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, 2022-ci ilin Dövlət Mükafatlarına aşağıdakı işlər təqdim edilmişdir.

Elm sahəsində:
1. Əsgər Zeynalov – “Xarici ölkələrdə (Ru-

siya, Fransa, ABŞ, İngiltərə, Kanada, Hindis-
tan və İsveç) nəşr olunmuş silsilə əsərlər”.

Azərbaycan Dillər Universiteti təqdim 
etmişdir.

2. İlyas Həmidov, Məmməd Qocayev, 
Rəna Məmmədova, Leyla Həmidova – 
“Azərbaycan dilinin frazeologiya luğəti”.

Bakı Slavyan Universiteti təqdim etmişdir.
3. Nazim Verdiyev – “Əruzun riyazi 

modelləşdirilməsi”- monoqrafiya.
Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

təqdim etmişdir.
4. Urxan Ələkbərov – “Azərbaycan 

Respublikasında dövlət idarəçiliyinin yeni 
texnologiyaları sahəsində təhsil” silsiləsindən 
dərsliklər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası təqdim 
etmişdir.

5. Qüdrət Kəlbəliyev, Dilqəm Tağıyev, 
Sakit Rəsulov – “Dispers mühitlərdə daşınma 
fenomenləri” monoqrafiyası (ingilis dilində, 
London-New-York, CRC Press) və neft 
dispers sistemləri sahəsində fundamental 
tədqiqatlar (əsərlərin külliyyatı)”.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri–
üzvi Kimya İnstitutu təqdim etmişdir.

6. Nazir Əhmədli – “Zəngəzur və İrəvan 
bölgələri üzrə kameral təsvirlərin nəşri və 
onların əsasında aparılan elmi tədqiqatlar”.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu təqdim 
etmişdır.

7. Yasin Kərimov (Yasin Azərtürk) – 
“Azərbaycanın tarixi ərazilərindəki yaşayış 
məntəqələri adlarının erməniləşdirilməsi” – 
kitab.

“İntellekt” elmi-texniki inkişafa 
dəstək İctimai Birliyi təqdim etmişdir.

8. Şahbaz Muradov – “Azərbaycan 
Respublikasının demoqrafik inkişafı: 
tarixi dəyişikliklər, yeni meyillər, 
problemlər (1828–2020-ci illər)” – 
monoqrafiya.

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutu 
təqdim etmişdir.

9. Əlövsət Quliyev – “Azərbaycan 
kəhrizləri” – monoqrafiya.

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Torpaqşünaslıq və 
Aqrokimya İnstitutu təqdim etmişdır.

10. Mahirə Hüseynova – 
“Ümumtürk dilləri dialekt və şivələrinin 
qarşılıqlı inteqrasiyası” – kitab.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
təqdim etmişdir.

11. Ədalət Muradov, Yadulla Həsənli, 
Nazim Hacıyev – “Neftin dünya bazar qiyməti: 
təsir edən amillər və proqnozlaşdırma (World 
Market Price of Oil: Impacting Factors and 
Forecasting)” – monoqrafiya.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
təqdim etmişdir.

12. Tofiq Məmmədov – “Azərbaycan 
dendroflorası” (beşcildlik). 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Dendrologiya İnstitutu təqdim etmişdır.

13. Nağdəli Zamanov – “Heydər Əliyev və 
Azərbaycan nitq mədəniyyəti” (dördcildlik).

“Elm və Təhsil – 1” Nəşriyyatı təqdim 
etmişdir.

Texnika sahəsində:
1. Vaqif Fərzəliyev, Həqiqət Cavadova, 

Əfsun Sucayev, Vasif Abbasov, Səxavət 
Rüstəmov – “Xüsusi təyinatlı sürtkü yağlarının 

yaradılması və istehsalının təşkili”. 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Rəyasət Heyəti təqdim etmişdır. 
2. Vaqif Məhərrəmov – “Kosmik 

obyektlərin infraqırmızı müşahidə texnikası”.

Azərbaycan Texniki Universiseti təqdim 
etmişdir.

3. Qurban Yetirmişli, Səbinə Kazımova – 
“İnnovativ texnologiyalar əsasında yaradılmış 
seysmoloji və geodinamik monitorinq sistemi, 
2006–2021-ci illərin elmi nəşrlər silsiləsi”. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Seysmoloji Xidmət Mərkəzi təqdim etmişdır. 

4. Zeynal Əkpərov, Telman Nizamov, 
Sevinc Məmmədova, Ənvər İsayev, 
Məjlum Şükurov – “Kənd təsərrüfatında 
məhsuldarlığın artırılmasında və bitki 
genofondunun qorunmasında ozonlaşdırma 
texnologiyalarının yaradılması və tətbiqi”.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Genetik Ehtiyatlar İnstitutu təqdim etmişdır. 

Memarlıq sahəsində:
1. Ramiz Hüseynov, Xanlar Əhmədov, 

Hafiz Mustafayev – “Gəncə Dövlət Dram 
Teatrının binasının layihəsi”.

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti təqdim 
etmişdir.

Mədəniyyət sahəsində:
1. Cəlal Abbasov – “Qarabağ trilogiyası” – 

musiqi əsəri.
Azərbaycan Milli Konservatoriyası təqdim 

etmişdir.
2. Fuad Salayev – “Qarabağnamə“ – 

heykəltəraşlıq kompozisiyası.
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı təqdim 

etmişdir.
3. Səlhab Məmmədov, Əli İbadullayev 

– “Bir sıra xarici ölkələrdə ucaldılmış 
heykəltəraşlıq əsərləri”.

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Akademiyası təqdim etmişdir.

4. Elbay Qasımzadə, Natiq Rəsulzadə, 
Şamil Əliyev, Nazim Hüseynov – 
“Yaradanlar” – sənədli film.

Azərbaycan Respublikasının Memarlar 
İttifaqı təqdim etmişdir.

Ədəbiyyat sahəsində:
1. Vahid Əziz – “Param-parça illər...” – 

şeirlər kitabı. 
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı 

“Azərnəşr” təqdim etmişdir.
2. Ramiz Əskərov (Ramiz Əskər) – 

“Əlişir Nəvayinin xəmsəsinin və risalələrinin 
tərcüməsi və şairin həyatı və yaradıcılığı 
haqqında elmi-tədqiqat işləri”.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Folklor İnstitutu təqdim etmişdır.

3. Elçin Əfəndiyev, Çingiz Abdullayev, 
Sabir Rüstəmxanlı, Ramiz Rövşən, Aqil 
Abbas, Seyran Səxavət, Rəşad Məcid, Elçin 
Hüseynbəyli, Adil Cəmil, Şirindil Alışanlı, 
Nəsiman Yaqublu – “Qarabağ dastanı: otuz 
ilin həsrəti – 44 günün zəfəri” – kitab.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi təqdim 
etmişdir.

Dövlət Mükafatlarına irəli sürülmüş işlərlə 
ictimaiyyətin geniş tanış olması və müvafiq 
rəylərin bildirilməsi məqsədilə idarə və 
təşkilatlardan, ictimai və yaradıcı birliklərdən 
xahiş olunur ki, yuxarıda göstərilən işlərin 
müzakirəsini təşkil etsinlər.

Komissiyanın ünvanı: AZ1066 Bakı şəhəri, 
Lermontov küçəsi, 68,

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti. E-mail: nk@nk.gov.az 
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