
1116 noyabr 2018-ci il, cümə

“Azərsu” ASC   fərdi mühafizə vasitələrinin və 
xüsusi geyim formalarının satınalınması məqsədilə 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti, 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs- Ağaəli Mirzəyevdən 431 47 67/2246) 
ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat: “Azərsu” ASC
VÖEN: 9900001751
Bank: “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod: 200112
VÖEN: 9900003611
M/h: AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X

H/h : AZ65AİİB 33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 2 faizi həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama-
sı haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 20 dekabr 
2018-ci il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 27 dekabr 2018-ci il saat 16.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Moskva prospekti, 67, 
“Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmala-
rın İdarə Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 28 dekabr 2018-ci 
il saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərkosmos” ASC    “Azersky” peykinin 
idarəetmə infrastrukturunu təşkil edən avadanlıqların 

ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

“Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
(bundan sonra “Azərkosmos” ASC) “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Qanununa uyğun olaraq “Azersky” peykinin 
idarəetmə infrastrukturunu təşkil edən avadan-
lıqların ehtiyat hissələrinin satınalınması üçün 
açıq tender keçirir və bu sahədə xidmət göstərən 
şirkətləri tenderdə iştiraka dəvət edir.

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində olmalıdır.

Tenderdə iddiaçı kimi iştirak və tenderin əsas 
şərtlər toplusunu əldə etmək istəyənlər aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən 

bank sənədi;
-şirkətin tam adı, hüquqi statusu, rekvizitləri 

haqqında məlumat və təsis sənədləri;
-şirkətin son bir ildəki (əgər daha az müddət 

fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş 
arayış; 

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış;

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti.

Qeyd olunan sənədlər 19 dekabr 2018-ci il 
saat 18.00-a qədər təqdim olunmalıdır.

Tenderdə iştirak etmək üçün müraciət 

edənlərin satınalma müqaviləsini bağlamaq 
səlahiyyəti olmalı, maliyyə durumu qənaətbəxş 
olmalı, müvafiq sahədə təcrübəsi olmalı, texniki, 
maliyyə və işçi qüvvəsinə, idarəetmə səriştəsinə 
malik olmalı, Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmamalı, 
satınalma prоsedurlarının başlanmasından əvvəlki 
5 il ərzində özünün, habelə işlərini idarə edənlərin, 
qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaхud 
satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün iхtisas 
göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar 
cinayətə görə məhkum оlunmaması, yaхud оnların 
müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul оlmasının 
məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi vacib-
dir. 

Tenderdə iştirak haqqı 165 (yüz altmış 
beş) manatdır və heç bir halda geri qaytarılmır. 
Tenderdə iştirak haqqı “Azərkosmos” ASC-nin 
aşağıdakı bank hesabına ödənilməlidir:

Bankın adı: ”Azərpoçt” MMC PF1
Bankın kodu: 691011
VÖEN : 9900037711
m/h: AZ76NABZ01350100000000094944
h/n : AZ77AZPO91015461200420100090 
S.W.I.F.T. AZPOAZ22
Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti - 30 

(otuz) bank günüdür.
Tender təklifinin təminatı
Bank zəmanətinin məbləği tender təklifinin 

ümumi qiymətinin ən azı 1faizi (bir faiz) 
məbləğində, bank zəmanətinin qüvvədə olma 

müddəti isə tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən ən azı 30 bank günü çox olmalıdır. 

 İcra müddəti
Müqaviləni imzalayacaq qalib şirkət müqavilə 

imzalandığı gündən başlayaraq 1 (bir) iş günü 
ərzində müqavilənin icrasına başlamalıdır.

Tender təkliflərinin seçilməsi zamanı üs-
tünlük verilən şərtlər

Qalib iddiaçı, tender təklifinin və iddiaçının 
tenderin əsas şərtlər toplusuna uyğunluğunun 
dəyərləndirilməsi və tender təkliflərinin bir-biri ilə 
müqayisəsi nəticəsində maliyyə və ixtisas meyarla-
rı əsasında seçiləcəkdir.

Tender təklifi (bank zəmanəti ilə birgə) 26 
dekabr 2018-ci il Bakı vaxtı ilə saat 18.00-a qədər 
“Azərkosmos” ASC-yə (ünvan: Azərbaycan Res-
publikası, Bakı şəhəri, AZ1000, Üzeyir Hacıbəyli 
küçəsi, 72, M5) təqdim edilməlidir.

Tender proseduru 27 dekabr 2018-ci il Bakı 
vaxtı ilə saat 11.00-da “Azərkosmos” ASC-nin bö-
yük iclas zalında (yuxarıda qeyd olunan ünvanda) 
başlayacaqdır.

Tender barədə əlavə məlumat almaq üçün 
“Azərkosmos” ASC-yə müraciət etmək lazımdır.

a) elektron poçtla:
samaddin.asadov@azercosmos.az
Tender komissiyasının sədri –  

Saməddin Əsədov
jeyhun.aliyev@azercosmos.az
Satınalmalar üzrə mütəxəssis –  

Ceyhun Əliyev
b) telefon: (+994) 012 5650055

Dövlət Turizm Agentliyinin 
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti mövsümə uyğun 
olan nəqliyyat vasitələri üçün təkərlərin 

satınalınması məqsədilə 
kotirovka sorğusu elan edir 

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı 
şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, 2-ci döngə, 2b nömrəli ünvana 
(əlaqələndirici şəxs- Tural Quluzadəyə, telefon: (+99 477) 277 32 60 
müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imza-
lanmış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 19 noyabr 2018-ci il saat 
17.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən 
gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, 2-ci 
döngə, 2b nömrəli ünvanda 20 noyabr 2018-ci il saat 16.00-da açılacaqdır. 
İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış prosedu-
runda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 10 və 23 oktyabr 2018-ci il tarixli 

nömrələrində “Azərsu” ASC-nin daxili vəsaiti hesabı-
na “Flygt” nasoslarının təmiri işlərinin satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş tenderdə iş həcmlərinə aydın-
lıq gətirilməsi üçün iddiaçıların rəsmi müraciətlərinə 
əsasən tender təkliflərinin və təklif təminatlarının 
qəbulu vaxtı 26 noyabr 2018-ci il saat 16.00-a, 
təkliflərin açılışı isə 27 noyabr 2018-ci il saat 16.00-a 
dəyişdirilmişdir.

 Əlaqələndirici şəxs: təchizat və satınalmaların 
idarə olunması departamenti satınalmaların təşkili 
şöbəsinin mühəndisi Hikmət Qasımov, (hikmat.qasi-
mov@azersu.az +994124314767(2249). 

“Azərsu” ASC 
smart kart tipli öncədən 

ödənişli su sayğacları üçün 
litium batareyalarının 

satınalınması məqsədilə  
kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva prospekti, 67, 
“Azərsu” ASC-nin satınalmaların təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici 
şəxs - mühəndis Hikmət Qasımova hikmat.qasimov@azersu.az 
+994124314767 (2249) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
imzalanmış və möhürlənmiş təkliflərini 21 noyabr 2018-ci 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 inzibati binasında 22 noyabr 
2018-ci il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların 
səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış prosedurunda iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ 
Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti mühərrik və sürtkü 
yağlarının satınalınması məqsədilə 

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı 

şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, 2-ci döngə, 2b nömrəli ünvana 
(əlaqələndirici şəxs- Tural Quluzadəyə, telefon: (+99 477) 277 32 60 
müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
imzalanmış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 20 noyabr 2018-ci 
il saat 11.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, 2-ci 
döngə, 2b nömrəli ünvanda 21 noyabr 2018-ci il saat 16.00-da açıla-
caqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyi Azərbaycan 

Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
Kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə 

elan edir.

Rəsm – 0,5 ştat dosent -1 yer.
Humanitar və ictimai fənlər – tam ştat dosent – 1 yer.
İncəsənət tarixi – tam ştat baş müəllim – 1 yer.
Müsabiqə müddəti bu elan dərc edildikdən sonra bir ay 

keçənədəkdir.
Sənədləri təlimata uyğun olaraq bu ünvana göndərmək 

lazımdır.
Bakı, H.Əliyev prospekti, 58.

REKTORLUQ

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 17 və 30 oktyabr 2018-ci il tarix-

li nömrələrində dərc edilmiş Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyinin “Magistral avtomobil yolları-
nın istismarı MMC-ləri üçün ofis binaları və depoların 
tikintisi (lot - 1, 4 saylı “Magistral avtomobil yollarının 
istismarı” MMC üçün baş ofis və depoların tikintisi lot 
-2, 2 saylı “Magistral avtomobil yollarının istismarı” 
MMC üçün baş ofis və depoların tikintisi lot -3, 3 saylı 
“Magistral avtomobil yollarının istismarı” MMC üçün 
depoların tikintisi) layihəsi üzrə tender təkliflərinin son 
təqdimat tarixi  2018-ci il  noyabrın 29-dək uzadılmış, 
təklif zərflərinin açılışı həmin tarixdə yerli vaxtla saat 
17.00-a təyin edilmişdir.

The deadline for the submission of the Bid 
for the Construction of Facilities for Mainte-
nance Units:  Lot 1, Head Office and Depots 
for Maintenance Unit 4; Lot 2, Head Office 
and Depots for Maintenance Unit 2; Lot 3, 
Depots for Maintenance Unit 3, published in 
the Khalq newspaper on 17th and 30th Octo-
ber 2018 by the State Agency of Azerbaijan 
Automobile Roads is extended to November 
29, 2018 and the opening of the bids will be 
at 17:00 by the local time at the same day.

İctimai Televiziya və Radio Yayımları 
Şirkəti “6 kameralı HD/SDİ” 

studiyasının qurulmasının satınalınamsı 
üçün təkliflər sorğusu həyata keçirir

Maraqlanan təşkilatlar (012) 430-13-16 nömrəli 
 telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.

Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 
21 noyabr 2018-ci il saat 17.00-a qədər qəbul olunur.

Ünvan: Bakı şəhəri, Şərifzadə küçəsi, 241.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 25 iyul və 7 avqust 2018-ci il tarixli 

nömrələrində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin dövlət 
ümumtəhsil müəssisələrində çalışan təhsilverənlərin əlavə təhsili 
üzrə təlimlərin satınalınması məqsədilə dərc edilmiş açıq tenderi-
nin 1-ci lotu üzrə Odlar Yurdu Universiteti qalib elan olunmuş və 
onunla 2018-ci il noyabrın 14-də müvafiq satınalma müqaviləsi 
imzalanmışdır.

Tender komissiyası

Dünya çempionatından 
üç medalla

Azərbaycan idmançıları Rumıniyanın paytaxtı 
Buxarestdə 23 yaşadək gənclər arasında yunan-Roma 
güləşi üzrə dünya çempionatında çıxışlarını üç medalla 
başa vurmuşlar.

Murad Məmmədov (60 kq) və Kərim Cəfərov (67 kq) 
finaladək bütün rəqiblərindən üstün hazırlıq nümayiş etdir-
miş və yalnız həlledici görüşdə uduzub çempionatın gümüş 
mükafatçıları olmuşlar.

Onların komanda yoldaşları İslam Abbasov (87 kq) fəxri 
kürsünün bürünc pilləsinə yüksəlmişdir.

Azərbaycan millisi komanda hesabında 71 xalla Gürcüs-
tan (126), Rusiya (101), Türkiyə (87) və Yaponiyadan (80) 
sonra beşinci yeri tutmuşdur.

Sabah: Azərbaycan – Farer adaları, 
Malta – Kosovo oyunları

Azərbaycanın milli futbol komandası son dərəcə 
mühüm oyun ərəfəsindədir. Avropa Millətlər Liqası tur-
nirinin 5-ci turunda Farer adaları komandası ilə sabaha 
təyin edilmiş görüşün nəticəsi “D” divizionunun 3-cü 
qrupunun turnir cədvəlində hər iki rəqibin mövqeyinə 
həlledici təsir göstərə bilər.

Millimiz bir ay əvvəl Torshavnda səfər matçında bu 
komandaya üç cavabsız qolla qalib gəlmişdir və yenə bizə 
yenə qələbə lazımdır. Hazırda qrupun lideri Kosovo koman-
dasının 8, onun ən yaxın izləyicisi Azərbaycan millisinin 6, 
Farer adalarının 4 və Maltanın 2 xalı var. 

Finişin astanasında Azərbaycan – Farer adaları görüşü 
kimi, Malta – Kosovo matçı da böyük maraqla gözlənilir.

Sabah saat 21-də Bakı Olimpiya Stadionunda başlana-
caq oyunu Dimitrios Massiasın başçılığı ilə kiprli hakimlər 
briqadası idarə edəcək.

O.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

İDMANXalqları qovuşduran Xəyyam sözü

 � Dünən Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində böyük mütəfəkkir 
şair Ömər Xəyyamın anadan olmasının 970 illiyinə 
həsr olunmuş “Xalqları qovuşduran Xəyyam sözü” 
adlı beynəlxalq elmi konfrans keçirildi.

Muzeyin direktoru aka-
demik Rafael Hüseynov 
tədbiri “Dünyanın Xəyyamı 
Xəyyamın dünyası” adlı 
məruzəsi ilə açaraq, XII əsrin 
böyük mütəfəkkiri Ömər 
Xəyyam Nişapurinin yalnız 
Yaxın və Orta Şərqin deyil, 
dünya elmi və ədəbiyyatının 
zirvələrindən biri kimi tanın-
dığından bəhs etdi. Akademik 
nitqində qeyd etdi ki, Xəyyam 
Məhəmməd peyğəmbər və 
Mövlanə Cəlaləddin Rumidən 
sonra müsəlman və Şərq 
aləminin dünya bəxş etdiyi ən 
böyük şəxsiyyətdir. O, döv-
rünün görkəmli astronomu və 
riyaziyyatçısı olmaqla bu elm 
sahələrində mühüm kəşflər və 
ixtiralara imza atmışdır. Eyni 
zamanda, fəlsəfi traktatları və 

müdrikliklə dolu zərif rübailəri 
də onu həm fəlsəfi fikir, həm də 
ədəbiyyat tarixinin müstəsna 
simalarından birinə çevirmişdir.

Bu gün Ömər Xəyyam 
müsəlman Şərqinin dünyada 
ən çox tanınan, oxunan, nəşr 
və tərcümə edilən kassikləri 
sırasında öndədir. Onun 
ümumbəşəri mövzulardakı 
rübailəri xalqları yaxınlaşdıran, 
ortaq insani dəyərləri tərənnüm 
edən mühüm bir mənəviyyat 
körpüsü olaraq Xəyyamı dünya 
şairi məqamına yüksəltmişdir.

Xəyyam 1048-ci ildə 
Nişapurda doğulub, yaşayıb 
yaratsa da onun elm aləmində 
tanınması uzun zamanlardan 
sonra mümkün olmuşdur. 
İngilis şair və tərcüməçisi 
Edvard Fitscerald 1859-cu ildə 

Ömər Xəyyamın rübailərini 
öz ana dilinə çevirərək çap 
etdirir. E.Fitscerald 1868-ci ildə 
tərcümə etdiyi rübailərin sayını 
artıraraq yenidən nəfis şəkildə 
çap etdirir. Həmin vaxtdan 
Xəyyamın rübailərinin dünya 
dillərinə tərcüməsi başlayır və 
bu gün də davam edir.

Akademik bildirdi ki, 
1927-ci ildə Hüseyn Daniş 
İstanbulda Ömər Xəyyamın 
rübailərin türk dilinə çevirərək 
çap etmişdir. Xəyyamın 
rübailəri sovet dövründə 
ölkəmizdə M.Müşfiq, Mirmeh-
di Seyidzadə, Əkrəm Cəfər 
tərəfindən də tərcümə olunaraq 
Azərbaycan oxucusuna çatdı-
rılmışdır. 

R. Hüseynov vurğuladı 
ki, qeyd olunanlarla ya-
naşı, Xəyyam fenomenini 
açmaq, onun şəxsiyyətini 
daha dərindən təhlil etmək, 
əsərlərinin elmi tənqidi 
mətnini hazırlamaq bu gün 
ədəbiyyatşünasıq elminin 
qarşısında duran mühüm 
vəzifələrdəndir.

Sonra professor 
Mohamməd Amin Sultan Ol-
Qurrainin “Ömər Xəyyamın 
rübailəri” nadir əlyazmasının 
tanıtdırılması”, fəlsəfə üzrə 
elmlər doktoru, professor 
Qaziz Turısbekoviç Теlebaev 
“Xoca Əhməd Yasəvi və 
Ömər Xəyyamın insan haq-
qında təlimləri”, filologiya 
üzrə elmlər doktoru, profes-
sor Şəfəq Əlibəylinin “Ömər 
Xəyyam rübailərinin üslubi 
özəllikləri”, filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru, dosent Səadət 
Şıxıyevanın “Xəyyam və 
Nəsiminin xəyal kəsişməsi”, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Ülkər Məmmədovanın “Ömər 
Xəyyamın məşhur şagirdi 
Eynəlqüzzat Miyanəçi” adlı 
məruzələri dinlənildi. 

Beynəlxalq konfrans Ömər 
Xəyyam yaradıcılığını müxtəlif 
istiqamətlərdə tədqiq edən elmi 
bölmələrdə öz işini davam 
etdirdi.

Qabil YUSİFOĞLU, 
“Xalq qəzeti”


