
23 iyun 2019-cu il, bazar 7

Azərbaycan Respublikası DİN-in Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi 
aşağıdakı işlərin görülməsi və malların satın alınması məqsədilə

Tender 2 lot üzrə keçirilir. 
Lot -1. Azərbaycan Respublikası DİN-in Sumqa-

yıt Şəhər Polis İdarəsində generatorların, qazan-
xana avadanlıqlarının, havalandırma və soyutma 
sistemlərinin texniki baxışı və təmiri işlərinin satın 
alınması.

 Lot -2. Dəftərxana və təsərrüfat mallarının satın 
alınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olma-
lıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağı-
dakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Sumqayıt şəhəri, Nizami 
küçəsi, Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin inzibati bina-
sından (əlaqələndirici şəxs- Şəmsəddin Sadıxovdan, 
telefon - 0503434746) ala bilərlər.

 İştirak haqqı hər lot üçün 50 manatdır.
Bank rekvizitləri-

H/h- AZ83CTRE00000000000002078501
VÖEN-1700215291
 Fond - 3. BTK -142319
 Bank- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
VÖEN- 1401555071
Kod- 210005
 M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ 22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən 

azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank 

təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

-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;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və 
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). Tender prose-
duru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarı-
da göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 23 iyul 2019-cu il saat 17.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 5 avqust 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Sumqayıt şəhəri, Nizami küçəsi, Sumqayıt Şəhər Po-
lis İdarəsinə təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır. İddiaçıların təklifləri 6 avqust 2019-cu il saat 
15.00-da Sumqayıt şəhəri, Nizami küçəsi, Sumqayıt 
Şəhər Polis İdarəsinin inzibati binasında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası DİN-in Abşeron Rayon Polis İdarəsi 
aşağıdakı işlərin görülməsi və malların satın alınması məqsədilə

Tender 2 lot üzrə keçirilir. 
Lot -1. Azərbaycan Respublikası DİN-in 

Abşeron Rayon Polis İdarəsində generatorların, qa-
zanxana avadanlıqlarının, havalandırma və soyutma 
sistemlərinin texniki baxışı və təmiri işlərinin satın 
alınması.

• Lot -2. Dəftərxana və təsərrüfat mallarının 
satın alınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirak-
çıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu  Abşeron 
rayonu, Xırdalan şəhəri,  H.Əliyev prospekti,  Ab-
şeron Rayon Polis İdarəsinin  inzibati binasından 
(əlaqələndirici şəxs – Rəhman Musayevdən,  telefon 
- 0502207959) ala bilərlər.

• İştirak haqqı hər lot üçün 50 manatdır.
Bank rekvizitləri-

• H/h- AZ83CTRE00000000000002078501
• VÖEN-1700215291, fond - 3. BTK -142319
• Bank- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ 22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank 

təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

-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;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

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 işti-
rak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 29 iyul 2019-cu il 
saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 6 avqust 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər Abşeron rayonu, Xırdalan 
şəhəri,  H.Əliyev prospekti, Abşeron Rayon Polis 
İdarəsinə təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır. İddiaçıların təklifləri 7 avqust 2019-cu il saat 
15.00-da Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, H.Əliyev 
prospekti, Abşeron Rayon Polis İdarəsinin  inzibati 
binasında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Qax Rayon İcra Hakimiyyəti 
Qum və Alatəmir kənd körpələr evi-uşaq 
bağçasının təmiri işlərinin satın alınması 
məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Maraqlanan təşkilatlar (0-24-25) 5-33-92 nömrəli telefon-
la əlaqə saxlaya bilərlər. Kotirovka sorğusunda iştirak etmək 
üçün sənədlər 5 iyul 2019-cu il saat 18.00-dək qəbul olunur. 

Ünvan- Qax şəhəri, Azərbaycan prospekti 32.

B I L D I R I Ş
2019-cu il  mayın 30-da  Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi-
nin Tabeliyində “Mülki Aviasiyada Uçuşların 
Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyi” Publik 
Hüquqi Şəxsin dəftərxana ləvazimatlarının satın 
alınması üçün  keçirilmiş kotirovka sorğusu 
yekunlaşdırılmışdır. Qalib şirkət “İnci Group of 
Companies” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti  
müəyyən edilmiş və  müvafiq satınalma 
müqaviləsi imzalanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
mehmanxana, restoran və şərab istehsalı və satışı  

obyektlərində biznesin  düzgün  idarə olunması  və heyətin 
peşəkarlığının artırılması üçün məsləhət xidmətlərinin  
satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

1. Kotirovka sorğusunda yüksək 
keyfiyyətli məsləhət xidmətlərini həyata 
keçirən rezident və ya qeyri-rezident hüquqi 
şəxslər iştirak edə bilərlər.

2. Kotirovka sorğusunun əsas şərtlər 

toplusunu əldə etmək üçün iddiaçılar 
Bakı,Nizami küçəsi 96 E, Landmark I, 3-cü 
mərtəbəyə müraciət edə bilərlər (əlaqə 
telefonları- 505 87 04 (əlavə 2303), faks- 492 
05 92).

3. Kotirovka təklifi tələb olunan formada 
hazırlanaraq, üzərində hüquqi şəxsin adı və 
ünvanı göstərilməklə möhürlənmiş qapalı 
zərfdə 5 iyul 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
Bakı,Nizami küçəsi 96 E, Landmark I, 3-cü 
mərtəbəyə Dövlət Turizm Agentliyinə təqdim 
olunmalıdır. Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
Zərflərin açılışı  8 iyul 2019-cu il saat 11.00-
da Bаkı şəhəri, Nizami küçəsi 96 E, Land-
mark I, 3-cü mərtəbədə agentliyin ofisində 
keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR:AÇIQ TENDER ELAN EDİR:

ATMU-da yay imtahan sessiyası davam edir
 � 2018/2019-cu tədris ilinin 

yaz semestrinin yay imtahan 
sessiyası ərzində şəffaflığı 
və obyektivliyi təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Turizm 
və Menecment Universitetində 
(ATMU) imtahan qərargahı 
yaradılıb.

Qərargaha rektor İlham Mədətov, 
Milli Məclisin deputatı Musa Qasımlı, 
media nümayəndələri və valideynlər 
daxildir.

Universitetdə 2018/2019–cu tədris 
ilinin yaz semestrinin yay imtahan 
sessiyasının gedişini izləmək məqsədilə 
keçirilən “Açıq qapı”da rektor İlham 
Mədətov elmin incəliklərinə bələd 
olmaq, seçdiyi peşənin gələcəkdə layiqli 
mütəxəssisi kimi yetişmək üçün oxu-
mağın başlıca meyar olduğunu diqqətə 
çatdırıb. Rektor, həmçinin bildirib 

ki, imtahanlarda səffaflığı qorumaq, 
neqativ hallara imkan verməmək üçün 
qərargaha daxil olan hər bir şikayət 
araşdırılır, imtahanların təşkilində və 
gedişində baş verən nöqsanlar operativ 
şəkildə aradan qaldırılır. Qərargahın 
qaynar xətti 24 saat açıqdır.

Ümumi tanışlıqdan sonra univer-

sitetin rəhbərliyi, valideyn, müəllim və 
nəzarətçilər auditoriyalarda imtahanların 
gedişini izləyiblər.

ATMU-da 2018/2019-cu tədris ilinin 
yaz semestrinin yay imtahan sessiyası 
iyulun əvvəlində başa çatacaq.

V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Zərdabda Statistika 
İdarəsi üçün yeni inzibati 
bina istifadəyə verilib

 � Zərdabda Dövlət Statistika Komitəsinin 
sifarişi ilə inşa olunan rayon Statistika İdarəsi 
üçün yeni inzibati bina istifadəyə verilib. Doqquz 
otaqdan ibarət ikimərtəbəli bina “Araz  İnşaatçı” 
MMC tərəfindən tikilib. Müasir arxitektura 
üslubunda inşa olunan binada idarənin işçiləri 
üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. 

İyunun 22-də rayon Sta-
tistika İdarəsinin yeni inzibati 
binanın açılışı olub. Zərdab 
Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Lütvəli Babayev 
mərasimdə çıxış edərək 23 
iyun – Dövlət Qulluqçula-
rının Peşə Bayramı Günü 
ərəfəsində belə bir binanın 
istifadəyə verildiyini qeyd 
edib, bu münasibətlə idarənin 
işçilərini təbrik edib. O, Prezi-
dent İlham Əliyevin diqqət və 
qayğısı nəticəsində son illər 
respublikamızın hər yerində 
olduğu kimi Zərdabda da 
həyata keçirilən sosial-iqtisadi 
layihələrdən, geniş tikinti-qu-
ruculuq və abadlıq işlərindən 
danışıb. 

Mərasimdə Dövlət Statis-
tika Komitəsi sədrinin müavini 
Rauf Səlimov, “Araz İnşaat-
çı” MMC-nin baş mühəndisi 
İlham İmanov çıxış edərək 
yeni inzibati binanın istifadəyə 
verilməsi münasibətilə kol-
lektivi təbrik edib, gələcək 
fəaliyyətlərində onlara uğurlar 
diləyiblər. 

Sonra binanın tikintisində 
fəallıq göstərən Nazim Baba-
şova hədiyyə verilib. İştirakçılar 
yeni inzibati binada yaradılan 
şəraitlə tanış olublar.  

AZƏRTAC

 � Zərdab baramaçıları bu il də öz 
ənənələrinə sadiq qaldılar. Onlar respublika üzrə 
ən yüksək nəticələr əldə etmiş, bu günə kimi 
qəbul məntəqələrinə 65 tondan çox yaş barama 
təhvil vermişlər. Rayonun elə kümçüləri var ki 
qısa müddət ərzində 2-2,5 min manat gəlir əldə 
etmişlər. Heç də təsadüfi deyildir ki, zərdablı 
gənclər belə əlverişli şəraitə, gündəlik diqqət 
və qayğıya, sahənin daha sürətli inkişafına 
yönəlmiş konkret tədbirlərə, qəbul edilmiş dövlət 
proqramlarına görə ölkə Prezidenti İlham Əliyevə 
sonsuz təşəkkür və minnətdarlıqlarını bildirirlər.

Təsərrüfatın daha bir stra-
teji sahəsi olan taxılçılıqda da 
zərdablılar son illər öz layiqli 
töhfələrini verirlər. Belə ki, həm 
ümumi məhsul istehsalı, həm 
də hər hektarın məhsuldarlığı 
artan sürətlə gedir. Biz bu 
günlərdə rayonda olarkən bir 
daha bunun şahidi olduq. 

Əvvəlcə onu qeyd edək ki, 
sarı kəhrəba ustaları cari ildə 
18 min 715 hektarda məhsul 
yetişdirmişlər ki, bunun da 12 
min 986 hektarı buğda, 5 min 
729 hektarı arpadır. Hazırda 
arpa biçini başa çatdırıl-
mış, ümumi məhsuldarlıq 
isə 31 sentner olmuşdur. 
Məhsul yığımı ilə əlaqədar 
olaraq Zərdab Rayon İcra 
Hakimiyyəti yanında yaradıl-
mış qərargahdan aldığımız 
məlumata görə, biçində Çallı, 
Alcanlı, Körpükənd, Bəyimli, 
Şıxbağı kəndlərinin fermerləri 
daha yüksək nəticələr əldə 
etmişlər.

Belə qabaqcıl fermerlərdən 
birinin sorağı ilə Pərvanlı 

kəndinə gəldik. Məlum oldu ki, 
Əşrəf Mahmudovun rəhbərlik 
etdiyi təsərrüfat artıq neçə 
illərdir ki, toxumçuluq üzrə 
ixtisaslaşıb. Ona görə də bu-
rada əsas diqqət hər hektarın 
məhsuldarlığının yüksəlməsinə 
yönəldilib. Özü bu barədə 
danışarkən dedi:

– Çoxları belə hesab 
edir ki, Zərdab torpağı bitki-
çilik üçün o qədər də yararlı 
deyil, şorandır və s. Mən, 
əlbəttə, belə fikirlərlə razı-
laşa bilmərəm. Ona görə ki, 
hər şey torpağa qulluqdan, 
aqrotexniki tədbirlərə vaxtında 
və keyfiyyətlə əməl etməkdən, 
can yandırmaqdan asılıdır. 
Elə bizim fermer təsərrüfatının 
nümunəsi buna gözəl misaldır. 
Biz bu il 150 hektarda bol taxıl 
yetişdirmişik. Hazırda ümumi 
sahənin, demək olar ki, 70 
faizində biçini başa çatdırmı-
şıq. Hər hektarın məhsuldarlığı 
isə hələlik 35 sentnerdir. 
Havalar biçin üçün olduqca 
əlverişli keçir. İşçi qüvvəsi, ma-

şın-mexanizm sıradan da heç 
bir çətinliyimiz yoxdur. Təxmini 
hesablamalarımıza görə biçini 
yaxın 7-8 günə başa çatdıra-
cağıq. 

Anar Kərimovun başçılıq 
etdiyi fermer təsərrüfatı isə 
Bəyimli qəsəbəsi ərazisində 
200 hektarda bol taxıl yetiş-
dirmişdir. Əsas cəhət odur 
ki, burada ərazinin genişliyi 
ilə bərabər, məhsuldarlıq da 
diqqət mərkəzindədir. Təsadüfi 
deyildir ki, onlar artıq neçə ildir 
ki, dalbadal rayon üzrə yüksək 
məhsuldarlığa nail olurlar. Qa-
baqcıl fermer builki işlərindən 
danışarkən bildirdi:

– Artıq son hektarlarda 
biçin aparırıq. Məhsuldarlıq 
gözlədiyimiz kimidir – hər 
hektardan 35 sentner. 
Ümumiyyətlə, bu il kəndli dili 
ilə desək, əsl taxıl ilidir. Nə 
səpin, nə becərmə, nə də 
biçin günlərində elə bir ciddi 
çətinliyimiz olmayıb. Əsas 
məqsədimiz gərgin zəhmət 
hesabına yetişdirdiyimiz taxılı 
tez və itkisiz toplamaqdır. Ona 
görə ki, biz kənd adamlarının 
dolanışığı, gün-güzəranı əldə 
etdiyimiz məhsuldan asılıdır. 
Bu gün kənddə yaşayan hər 
hansı bir adamın gileylənməyə 
haqqı yoxdur. Torpaq sahəm 
var, suyum, gübrəm var. Nə 
əkərsən, nə biçərsən özün 
bilərsən. Deməli, yaşayışın 
gəlirin sənin öz əlindədir. Yeri 
gəlmişkən, mən kənd adamla-
rının adından bizə belə gözəl 
şərait yaratdığına görə ölkə 
Prezidenti İlham Əliyevə öz 
dərin təşəkkürümüzü bildirirəm.

Biz “Aqrolizinq” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin 
Ağcabədi Regional 

nümayəndəliyinin Zərdab 
rayon bölməsinin rəisi Həmzə 
İsayevlə də görüşdük. Aydındır 
ki, biçinin sürəti kombaynla-
rın, digər maşın-mexanizmin 
mövsümə nə dərəcədə hazır 
olmalarından çox asılıdır:

– Hər gün zəmilərə 28 
kombayn çıxarılır. H.İsayev 
işlərin gedişi barədə məlumat 
verərək bildirdi. – Başqa sözlə 
desək, bu, bizə imkan verir ki, 
biçini gecikmədən başa vura 
bilək. Fermerlər, kənd sakinləri 
tərəfindən hər hansı narazılıq 
qeydə alınmayıb. Ona görə ki, 
harada, hansı sahədə biçinə 
daha çox ehtiyac varsa kom-
baynları məhz ora göndəririk.

Biz rayonun Qoşaoba, 
Şıxbağı, Məlikli, Şahhüseynli 
kəndlərində də olduq, taxıl bi-
çininin gedişi ilə maraqlandıq. 
Fermerlərlə, kənd adamları 
ilə iş üstündə görüşüb söhbət 
etdik. Hər yerdə də böyük 
mütəşəkkilliyin, yerlərdə işin 
düzgün təşkil edildiyinin şahidi 
olduq.

Rayon icra hakimiyyəti 
yanında məhsul yığımı ilə 
əlaqədar olaraq yaradılmış 
operativ qərargah biçinin 
gedişinə ciddi nəzarət edir, 
gündəlik nəticələr təhlil edilir, 
meydana çıxan çətinliklər 
gecikmədən öz həllini ta-
pır. Bu isə heç şübhəsiz ki, 
biçinin sürətinə təsir edir, 
bütün sahələrdə intizam və  
tələbkarlığı artırır.

60 min ton Zərdab 
taxılı. Hədəf belədir. 
Gördüklərimizə, şahidi 
olduqlarımıza əsaslanıb deyə 
bilərik ki, yaxın günlərdə 
nəzərdə tutulmuş hədəf artıq-
laması ilə gerçəkləşdiriləcək.

Ziyəddin SULTANOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

Azərbaycan muğamatı müsəlman 
Şərqinin bütün ölkələrinə yayılmışdır. 
Təsadüfi deyildir ki, muğam UNESCO-
nun qeyri-maddi milli-mədəni dəyərlər 
siyahısına daxil edilmişdir. Bu sahədə 
ölkəmizin birinci xanımı, UNESCO-nun və 
İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban 
Əliyevanın böyük xidmətlərini şükranlıqla 
qeyd etmək lazımdır. Onun təşəbbüsü ilə 
keçirilən muğam müsabiqələri buna ən 
bariz nümunədir. Bu il 7-ci dəfə keçirilən 
müsabiqələrin iştirakçıları və qalibləri 
sırasında artıq geniş şöhrət qazanmış, 
fəxri adlara layiq görülmüş, hətta pedaqoq 
kimi fəaliyyət göstərən mütəxəssis-ifaçılar 
vardır. Builki müsabiqə də istisna olmadı.

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, 
Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun 
layihəsi əsasında, Mədəniyyət Nazirliyinin 
yaxından iştirakı, Azərbaycan Televiziya-
sının təşkilatçılığı ilə keçirilən 7-ci muğam 
müsabiqəsinə ölkəmizin demək olar ki, 
bütün bölgələrindən, həmçinin, İranın Şərqi 
Azərbaycan və Ərdəbil vilayətlərindən gənc 
istedadlar cəlb edilmişdi. Onların təqdim 
etdikləri ifalara ciddi, obyektiv, Azərbaycanın 
sərhədlərindən kənarda da şöhrət tapmış, 
öz işini dərindən bilən mütəxəssislərdən 
ibarət münsiflər heyəti qiymət verirdi:

Xalq artisti Əlibaba Məmmədov-bu 
təkrarsız xanəndə və muğam bilicisini 
təqdim etmək üçün ikicə kəlmə kifayətdir – 
Əlibaba Məmmədov.

Xalq artisti Arif Babayev – Azərbaycanın 
muğam ifaçılığı sahəsində ən nadir səs 
sahiblərindən biri.

Xalq artisti Səkinə İsmayılova – Akade-
mik Opera və Balet Teatrının səhnəsində 
əksər muğam operalarında aparıcı partiya-
ları ifa etmişdir.

Xalq artisti Mələkxanım Əyyubova – 
Azərbaycanın qadın muğam ifaçıları üçün 
məhək daşı rolunu oynayan Leyli obrazını 
yaratmış, C.Qaryağdıoğlu adına məşhur 
üçlüyün solisti olmuş, dünyanın bütün 
qitələrində Azərbaycan muğamını ifa və 
təbliğ etmişdir.

Xalq artisti Mənsim İbrahimov – 
Müsabiqə boyu respublikamızın, xalqımı-
zın həyatında elə bir diqqətəşayan hadisə 
olmayıb ki, bu geniş erudisiyaya malik 
xanəndə-pedaqoq ona öz münasibətini 
bildirməsin. 

Əməkdar incəsənət xadimi Sərdar 
Fərəcov – Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının katibi. Xalqımızın qəhrəmanlıq 
tarixinə həsr olunmuş “Cavad Xan” adlı ilk 
baletin müəllifi. İstər Azərbaycan muğam 
yaradıcılığını, istərsə də klassik Avropa və 
dünya musiqisini eyni dərəcədə yüksək 
səviyyədə bilən musiqi xadimi.

Muğam Televiziya müsabiqəsi 
layihəsinin icraçısı İlqar Fəhmi –Klassik 
Azərbaycan ədəbiyyatının, xüsusən qəzəl 
janrının mahir bilicisi. Şair-yazıçı.

Adlarını çəkdiyimiz bu münsiflər heyəti 
üzvlərinin hər biri müsabiqə iştirakçılarının 
ifalarında ən kiçik nöqsan və qüsurları 
belə təmkinlə, hövsələ ilə əsl müəllim 
qayğıkeşliyi ilə nəzərə çarpdırır, onların 
islah edilməsi üçün möhkəm əsas, özül 
yaratmağa çalışırdılar. Bu, bir çox hallarda 
öz bəhrəsini verirdi.

Daha bir “münsiflər heyətinin” 
müsabiqənin gedişinə böyük maraq 
və istiqanlılıqla münasibət bəsləməsini 
göstərmək istərdim: Dünyanın bütün 
qitələrində məskunlaşmış soydaşla-
rımızdan alınan çox saylı məktublar 
vətənimizin paytaxtında keçirilən muğam 
müsabiqələrinə əsl milli münasibətin 
coğrafiyasının ümumdünya miqyasından 
xəbər verirdi.

Müsabiqə iştirakçılarını müşayiət edən 
ansamblın yüksək peşəkar səviyyəsini də 
xüsusi qeyd etmək istərdim.

Müsabiqənin uğurlu gedişatında 
aparıcıların – Nurlana Cəfərovanın və 
Emil Şahzadənin də rolunu qeyd etmək 
lazımdır.

Respublikamızın ictimai – siyasi, iqti-
sadi, hərbi və mədəni sahələrdə gündən-
günə artan yüksəlişini təsvir və tərənnüm 
edən, hər bir müsabiqə günü üçün 
ayrıca yazılan mətnlərin müəllifi Əsəd 
Məmmədovun hazırladığı yazılar böyük 
təbliğat və təşviqat mahiyyəti ilə seçilir və 
tamaşaçıların qəlbində dərin izlər buraxdı.

Hacı RAFİQ, 
“Vahid” ədəbi məclisinin sədri

Mədəniyyət hər bir xalqın, millətin ictimai inkişafı-
nı müəyyən edən və nümayiş etdirən ən mühüm 
amillərdən biridir. Əsrlər boyu yaradılan və ümumbəşəri 
nümunələrə çevrilən çoxşaxəli milli-mədəni xəzinəmizin 
ən qiymətli incilərindən biri də muğamdır.

Yeddinci muğam müsabiqəsi ölkəmizin 
həyatında mühüm hadisəyə çevrildi

HƏDƏF BELƏDİR: 
60 min ton Zərdab taxılı


