
14 iyul 2022-ci il, cümə axşamı 11
Şuşanın 5 tarixi abidəsində bərpa işləri yekunlaşıb

Bunu Prezidentin 
Şuşa şəhəri üzrə  xüsusi 
nümayəndəsi Aydın Kərimov 
Azərbaycan Respublikası 
 diplomatik nümayəndəliklərinin 
rəhbərlərinin Şuşada keçirilən 
müşavirəsində deyib.

O, bildirib ki, hazırda 3 mühüm 
abidədə – Aşağı Gövhər ağa, Yuxarı 
Gövhər ağa və Saatlı məscidlərində 
bərpa işləri aparılır.

Bu il üçün nəzərdə tutulan başlıca işlərdən 
biri də şəhərdə 960 şagird yerlik məktəbin 
inşasıdır.

A.Kərimov Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən Şuşa Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasının təməlinin qoyulduğunu xatırla-
dıb və əlavə edib ki, yaxın vaxtlarda onun da 
tikintisinə başlanacaq.

Prezidentin xüsusi nümayəndəsi əlavə 
edib ki, Şuşada bütün Qarabağ üzrə televizi-
ya və radio yayımının müasir formada təşkili 
məqsədilə xüsusi teleqüllənin inşasına başla-
nılacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI” ASC-nin 

Tikilməkdə Olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti 
Aşağı Köndələnçay, Köndələnçay 1 və Köndələnçay 2 su anbarlarının təmiri və bərpası işlərinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Satınalan təşkilatın adı- Tikilməkdə 

Olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin 
Birləşmiş Müdiriyyəti

Əlaqələndirici şəxs- Quliyev Emin Arif oğlu. 
Satınalan təşkiların ünvanı- Bakı şəhəri, 

Yasamal rayonu, Moskva prospekti 69A.
Əlaqələndirici şəxsin E-mail-tomiobm@

mst.gov.az
Əlaqə nömrəsi- (012) 431- 08- 64.
Satınalma predmetinin adı - “Aşağı 

Köndələnçay, Köndələnçay 1 və Köndələnçay 
2 su anbarlarının təmiri və bərpası”.

Ünvanı - Füzuli rayonunun Köndələnçay 
çayı üzərində yerləşən Aşağı Köndələnçay, 
Köndələnçay 1 və Köndələnçay 2 su anbar-
ları.

İşlərin qısa təsviri- Köndələn-1 su anbarı 
3,9 mln.m3, bəndin hündürlüyü 23,35 metr, 
uzunluğu 551 metr mövcud su anbarında 
qülləli suburaxıcı, səthi sutullayıcı, nizam-
layıcı qurğuların və torpaq bəndin təmir-
bərpası, inzibati binanın tikintisi, xarici elektrik 
təchizatının təmin edilməsi və abadlıq işləri.

Köndələn-2 su anbarı 2,1 mln.m3, bəndin 
hündürlüyü 14 metr, uzunluğu 114 metr 
mövcud su anbarında qülləli suburaxıcı, səthi 
sutullayıcı, nizamlayıcı qurğuların və torpaq 
bəndin təmir-bərpası, inzibati binanın tikintisi, 
xarici elektrik təchizatının təmin edilməsi və 
abadlıq işləri.

Aşağı Köndələn su anbarı 9,5 mln.m3, 
bəndin hündürlüyü 25 metr, uzunluğu 925 
metr mövcud su anbarında qülləli suburaxıcı, 
səthi sutullayıcı, konsol sutullayıcı, nizamlayı-
cı, Quruçay sutullayıcı qurğularının və torpaq 
bəndin təmir-bərpası, inzibati binanın tikintisi, 
xarici elektrik təchizatının təmin edilməsi, 
nasos stansiyasının, 1 mərtəbəli gözətçi evinin 
tikintisi, təmir emalatxanasının və çirkab su 
quyusunun tikintisi və abadlıq işləri.

İşlərin yerinə yetirilmə müddəti 12 ay, o 
cümlədən:

Köndələn – 1................................5 ay
Köndələn – 2..............................11 ay
Aşağı Köndələn üzrə..................11 ay
Son təhvil-təslim işləri..................1 ay 
Tender təkliflərinin qiymətləndirməsi me-

yarları:
Tender təklifinin ödəniş şərti – 10 baldır. 

İddiaçı bağlanacaq satınalma müqaviləsini, 
işlər yerinə yetirildikdən sonra ödəniş edilməsi 
şərti ilə bağlamağa razıdırsa bu meyar üzrə 
müəyyən olunmuş maksimal 10 bal alacaqdır. 
İddiaçı tender təklifində 30 faizdən artıq avans 
ödənişi tələb edərsə, həmin iddiaçının tender 
təklifi kənarlaşdırılacaqdır. 30 faiz və daha az 
avans ödənişi tələb olunan tender təklifinin 
bu meyar üzrə alacağı bal aşağıdakı düs-
tur əsasında hesablanacaq, (30 – X)/30x10 
X - tender təklifində iddiaçı tərəfindən tələb 
olunan avans ödənişinin müqavilə qiymətinə 
nisbətdə faizi.

Qiymət təklifi 90 baldır.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 

iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 

istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
müsabiqə üçün təkliflərini möhürlənib imza-
lanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etməlidirlər.

İştirak haqqı 4000 (dörd min manat ) ma-
nat (iştirak haqqının məbləği “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 29.1 maddəsinə müvafiq olaraq 
müəyyənləşdirilir).

İddiaçılar aşağıda göstərilən hesaba 
müəyyən edilmiş iştirak haqqını ödədikdən 
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu əldə edə 
bilərlər. 

Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

Təşkilat-Tikilməkdə olan meliorasiya və 
irriqasiya obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti

VÖEN - 1300300711
H/h - AZ 10 IBAZ 380700194497 

16100216 
Bank-“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın 

Yasamal filialı
M/h -AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN -9900001881
SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü) 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
1. Tender təklifi azı 30 bank günü qüvvədə 

olmalıdır (tender təkliflərinin açıldığı gündən 
ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır). Ten-
der təklifi Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

2. Tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
məbləğində tender təklifinin təminatı (bank 
zəmanəti, tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox qüvvədə 
olmalıdır (bank tərəfindən təqdim edilməlidir).

3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il 
ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət 
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud olmama-
sı haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış(vergi xidməti tərəfindən təqdim edilməli, 
qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində olmalı və 
sənədin əslinin skan edilərək PDF formatında 
yerləşdirilməsi zəruridir).

4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti(son maliyyə 
dövrünə olan məlumatı əks etdirməsi və 
sənədin əslinin skan edilərək PDF formatında 
yerləşdirilməsi zəruridir).

5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı (bank tərəfindən 
təqdim edilməli, qeydiyyat tarixi cari rüb 
ərzində olmalı və sənədin əslinin skan edilərək 
PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir).

6. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə (kom-
mersiya və hüquqi şəxslərin Dövlət qeydiyyatı 

reyestrindən çıxarış iddiaçı tərəfindən təqdim 
edilməli, nizamnamənin, dövlət reyestrindən 
çıxarışın və şəhadətnamənin notarial qaydada 
təsdiq olunmuş surətinin skan edilərək PDF 
formatında yerləşdirilməsi zəruridir).

7. Rekvizitlər (iddiaçının və ya bankın 
imzası və möhürü ilə təsdiq edilməsi və PDF 
formatında yerləşdirilməsi zəruridir).

8. Satınalma prosedurlarının başlan-
masından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, 
habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçula-
rının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınal-
ma 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(asan xidmət tərəfindən təqdim 
edilməli, qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində 
olmalı və sənədin əslinin skan edilərək PDF 
formatında yerləşdirilməsi zəruridir).

9. Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə 
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun 
olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya 
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması (vergi 
xidməti tərəfindən təqdim edilməli, son rübü 
əhatə etməli və sənədin əslinin skan edilərək 
PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir).

10. Öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə 
ödəmə qabiliyyəti olması (vergi xidməti 
tərəfindən təqdim edilməli, qeydiyyat tarixi 
cari rüb ərzində olmalı və sənədin əslinin 
skan edilərək PDF formatında yerləşdirilməsi 
zəruridir).

11. Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin 
etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, 
təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, 
işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin və 
etibarlığının olması (iddiaçı tərəfindən təqdim 
edilməlidir).

12. İddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkar-
lıq subyektlərinin meyarlarına uyğun olması 
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 
Komitəsi tərəfindən təqdim edilməlidir).

13. İddiaçının müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti 
növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən 
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müva-
fiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması 
(Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyi tərəfindən təqdim edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarı-
da 3 və 13-cü sıralarda göstərilən sənədləri 
5 avqust 2022-ci il saat 17.00-a ixtisas 
göstəricilərinə uyğun gələn iddiaçıların tender 
təklifi və bank təminatını isə 25 avqust 2022-
ci il saat 17.00-a qədər (tender təkliflərinin 
açılışına 1 (bir) bank günü qalmış) möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə satınalan 
təşkilata təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 26 avqust 2022-ci il 
saat 15.00-da açılacaqdır. 

Tender iştirakçılarının səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə 
bilərlər. 

Tender komissiyası

 “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

 balansında olan “Şahdağ” bərə 
gəmisi üçün “MAN 5S26MC” baş 
mühərriklərin ehtiyat hissələrinin 

satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
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 22 
iyul 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: 1071.

Ünvan- Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

 “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
xarici sularda üzən gəmilərin 
heyəti üçün fərdi qəza (tibbi 

sığorta) sığorta xidmətlərinin 
satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
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 15 
iyul 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. (uzadılma-2)

Ünvan- Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

 “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

"Dənizçi" MTK-nın balansında olan 
yüksəkmərtəbəli 1A və 2A yaşayış 

binalarında döşəməyə taxta reykanın 
yığılaraq dikt və laminatın vurulması 

xidmətlərinin (mal-material və işçi qüvvəsi 
ilə birlikdə) satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
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 24 
iyul 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: 1263.
Ünvan- Bakı şəhəri, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

 “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

balansında olan “Şirvan-3” kran 
gəmisi üçün “Sulzer 8ASL25/30” baş 

mühərriklərin ehtiyat hissələrinin 
satın alınması məqsədilə

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
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 15 
iyul 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: 1071.

Ünvan- Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti 
“şərti yanğın” təlimləri keçirib

Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin Dövlət Yanğın 
Nəzarəti Xidmətinin 
təşəbbüsü ilə Şəmkir və 
Şamaxı rayon Mərkəzi 
xəstəxanalarında yanğın 
təhlükəsizliyinə dair “şərti 
yanğın” təlimləri keçirilib.

Şəmkir və Şamaxı 
rayon Yanğından Mühafizə 
hissələrinin müvafiq  canlı 
qüvvə və texnikasının 
cəlb edildiyi təlimlərin 
keçirilməsində əsas məqsəd 
xəstəxana kollektivinə yanğın 
zamanı davranış qaydaları-
nın aşılanması olub.

Təlimlərdə “şərti 
 yanğın” zamanı “Həyəcan” 
 siqnalı verildikdən sonra 
yanğınsöndürənlər təlimatda 

nəzərdə tutulmuş müddətdə 
hadisə yerinə çataraq, 
“yanğınla mübarizə tədbirləri 
həyata keçiriblər”.

Sonra xəstəxanaların 
kollektivinə yanğınlar zamanı 
zəruri davranış qaydaları 

barədə ətraflı məlumat veri-
lib, suallar cavablandırılıb.

Təlimlər uğurla başa 
çatıb və qarşıya qoyulmuş 
məqsədlərə nail olunub.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanlı rəssam Bişkek və 
Daşkənddə mükafatlara layiq görülüb

Müsabiqə 2004-cü ildən MDB 
İştirakçısı Olan Ölkələrin Dövlətlərarası 
Humanitar Əməkdaşlıq Fondunun 
dəstəyi ilə keçirilir.

Bu il 7 ölkədən 67 nəşrin daxil oldu-
ğu müsabiqə Qırğızıstan Respublika-
sının paytaxtı Bişkekdə keçirilib. MDB 
iştirakçısı olan ölkələrin XIX Beynəlxalq 
“Kitab sənəti” müsabiqəsinin münsiflər 
heyətinin qərarı ilə Çingiz Fərzəliyevin 
rəhbərliyi altında nəşr edilmiş “Vərqa və 
Gülşa” kitab-albomu “İllüstrasiya sənəti” 
nominasiyası üzrə ən yaxşısı seçilib.

Azərbaycan Milli İncəsənət Muze-
yi tərəfindən hazırlanmış “Vərqa və 
Gülşa” kitab-albomu 2021-ci il oktyabrın 
əvvəlində Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-
Yarmarkası çərçivəsində təqdim olunub. 
Həmin nəşr Əbdülmömin Məhəmməd 
əl-Xoyinin gənc Vərqa və gözəl Gül-
şanın nəhayətsiz eşqindən bəhs edən 
qədim Şərq əfsanəsinə əsaslanaraq 
çəkdiyi 71 orta əsr miniatürünün 
tam cəmləşdiyi və ilk dəfə kompleks 

şəklində nəşr edildiyi fundamental 
kitabdır.

“Vərqa və Gülşa” illüstrasi-
yaları Şərq miniatürləri arasında 
günümüzədək gəlib çatmış ən qədim 
nümunələrdir. XIII əsr manuskriptinə 
yeni “poliqrafik qiraət” bəxş edən “Vərqa 
və Gülşa” kitab-albomu o dövrün təsvir 
ənənəsinin, onun xüsusiyyətlərinin, 
spesifika və bədii üstünlüklərinin dolğun 
və əhatəli mənzərəsini təqdim edir. 
Rəqəmsal imkanlar sayəsində ilk dəfə 
olaraq Azərbaycan miniatürünün şah 
əsərləri orijinal manuskriptə mümkün 
qədər autentik təqdim olunub və bu 
təsvirlərin yüksək estetik keyfiyyətləri 
haqqında tam təsəvvür yaradır.

“Vərqa və Gülşa” kitab-albomunun 
“İllüstrasiya sənəti”  nominasiyasında 
qazandığı mükafat Azərbaycanın 
Əməkdar incəsənət xadimi, çoxsaylı 
beynəlxalq ali fəxri adlar və  mükafatlar 
sahibi, Azərbaycan Miil İncəsənət 
Muzeyinin direktoru Çingiz Fərzəliyevin 

respublikamızda və onun hüdudla-
rından kənarda Azərbaycanın unikal 
mədəniyyətinin dolğun tədqiqi, təbliği 
və geniş intişarı istiqamətində apardığı 
yorulmaz elmi-maarifçilik fəaliyyətini bir 
daha nümayiş etdirdi.

Kitab-albom dünyanın aparıcı 
muzey və kitabxanalarının fondlarına 
hədiyyə edilib. Bu sıraya ABŞ-ın Konq-
res Kitabxanası da daxildir.

Bu yaxınlarda isə Çingiz Fərzəliyev 
Özbəkistan Rəssamlıq Akademiyasının 
“Fəxri akademik” sertifikatı və diplomu 
ilə təltif edilib.

Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə 
Özbəkistanın tanınmış rəssamları, 
mədəniyyət və incəsənət xadimləri, 
ziyalılar, gənclər iştirak etmişlər. Özbə-
kistan Rəssamlıq Akademiyasının 
sədri Akmal Nuriddinov tədbirdə çıxış 
edə rək qonağı səmimiyyətlə salamla-
mış, onun xidmətlərindən danışmışdır. 
A. Nuriddinov qeyd etmişdir ki, Çingiz 
Fərzəliyev bu mükafata məhz onun 
xüsusi xidmələrinə görə layiq görülüb. 
O, həmçinin Azərbaycanın tanınmış 
rəssamları Tahir Salahov, Səttar Bəhlul-
zadə, Toğrul Nərimanbəyov və bir çox 
başqa sənətkarların adlarını qeyd etmiş, 
onların yaradıcılıqlarından danışmışdır. 

A.Nuriddinov vurğulamışdır ki, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Özbəkistana son səfəri zamanı 

mədəniyyət və incəsənət sahəsində 
əməkdaşlığa dair bir çox sənədlər im-
zalanmışdır ki, bu da iki dövlət arasın-
da əlaqələrin daha yüksək səviyyədə 
inkişaf etməsinə geniş imkanlar yaradır. 
O, dövlətlərimiz arasında çoxsaylı rəsm 
və digər sərgilərin keçirilməsini arzula-
dığını bildirmişdir.

Öncə tədbir iştirakçılarına və qonaq-
lara Çingiz Fərzəliyevin yaradıcılığın-
dan, Vətən qarşısında xidmətlərindən 
bəhs edən sənədli film təqdim olunmuş-
dur.

Tədbirdə Özbəkistandakı Heydər 
Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin direktor müavini, 
Özbəkistan Rəssamlıq Akademiyasının 
akademikləri çıxış etmiş, fəxri qonağa 
öz təbriklərini çatdırmışlar.

Heydər Əliyev adına Azərbaycan 
Mədəniyyət Mərkəzinin direktor müavini 
Nadir Əlimirzəyev hörmətli qonağı sa-
lamlamış və təbrik etmişdir. O, qardaş 
Özbəkistanın Azərbaycan sənət adam-
larına belə dəyər verdiyindən qürur hissi 
duyduğunu bildirmişdir. 

Akademik Cavlon Umarbekov 
Çingiz Fərzəliyevi səmimi-qəlbdən 
təbrik edərək ona yeni yaradıcılıq 
uğurları arzulamışdır. O, Özbəkistan 
və Azərbaycan rəssamları arasın-
da çoxillik dostluq və əməkdaşlıq 
əlaqələrindən danışaraq, yaradıcılığı 
Azərbaycanın hüdudlarından kənarda 
da tanınan Çingiz Fərzəliyev kimi 
ustadla görüşməkdən qürur duyduğunu 
bildirmişdir.

Özbəkistan Rəssamlar İttifaqının 
sədri İbroxim Valixodjayev hörmətli qo-
nağı təbrik edərək, müstəqil dövlətlərin 
gənc rəssamları yeni sənət əsərləri 
yaradarkən onların fırça ustalarından 
əldə etdikləri bilikləri unutmamağı 
tövsiyə etmişdir.

Sənətşünas alim Kamola Akilova öz 
çıxışında Çingiz Fərzəliyevin rəhbərlik 
etdiyi Azərbaycan Milli İncəsənət 
Muzeyinin muzeylər sırasında  layiqli 
yer tutması haqda danışmışdır. O, 
Azərbaycan rəssamlıq sənətinin 
zənginliyindən danışmışdır.

Sonda Əməkdar incəsənət xadimi 
Çingiz Fərzəliyev Özbəkistanın televi-
ziya kanallarına müsahibə vermişdir. 
Bildirmişdir ki, mənim Özbəkistanda 
dostlarım çox idi, bu səfərimdə isə mən 
daha çox dost və qardaş qazandım. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru, professor Çingiz 
Fərzəliyev MDB İştirakçısı Olan Ölkələrin Əməkdaşlıq üzrə 

Dövlətlərarası Şurasının təşkilatçılığı ilə dövri nəşrlər, kitab nəşri, ki-
tab yayımı və poliqrafiya sahəsində keçirilən XIX Beynəlxalq “Kitab 
sənəti” müsabiqəsinin yekununda “İllüstrasiya sənəti” nominasiya-
sında qalib olub.

BTC ilə nəql olunan 
neftin həcmi açıqlanıb

Bakı–Tbilisi–Ceyhan (BTC) boru kəmərinin tam istismara 
verilməsindən bu günədək 518 milyon ton neft nəql olunub.

BTC sisteminin tam  istismara 
verilməsindən 16 il ötür. Bu 
müddətdə BTC ilə 463 milyon 
tonu Azərbaycan nefti olmaqla 

ümumilikdə, təxminən, 518 
milyon ton neft nəql olunub.

“Xalq qəzeti”
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