
3 sentyabr 2019-cu il, çərşənbə axşamı 7

“Azəristiliktəchizat” ASC 

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Xüsusi texnika, maşın və 

mexanizmilərin icarəsinin satın alınması .
Tender iştirakçıları dövlət satınalmalarının 

https:/www.etender.gov.az vahid internet Portalına 
(Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olmaqla 
tender haqqında ətraflı məlumatı əldə edə bilərlər. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. Təkliflərin qiymətləndirilməsində ana-
loji işlərdə təcrübəyə, maliyyə vəziyyətinə, aşağı 
qiymət, yüksək keyfiyyət və müqavilənin vaxtında 
yerinə yetirilməsi üçün zəruri potensiala malik 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini 
Portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 150 manatdır. 
H/h- AZ62AİİB33010019442200226122
VÖEN-1700531291

“Kapital Bank”ın Qaradağ filialı
Kod- 200220
VÖEN-9900003611
M/h- AZ37NABZ01350100000000001944
SWİFT- AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 

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

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

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair 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;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları;

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı sualları Por-
tal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 23 sentyabr 2019-cu il saat 
16.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə 3 oktyabr 2019-cu il saat 16.00-a qədər Portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 4 oktyabr 2019-cu il saat 
16.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri 
ilə Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Qeyd-tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yal-
nız elektron qaydada Portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1.Gəncə Dövlət Kukla Teatrı 

üçün sistemləşdirilmiş,peşəkar 
işıq,səs,video və səhnə 
avadanlığının satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif 
olunur ki https://www.etender.gov.
az/-dövlət satınalmalarının vahid 
internet Portalına (Portal)elektron 
imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və 
tender haqqında ətraflı məlumatı 
əldə etsinlər.Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazimi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.Tenderdə iştirak 
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra 
müsabiqə üzrə təkliflərini portal 
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 100 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın 
bank rekvizitləri:

Ünvan-Gəncə şəhəri, Əhməd 
Cəmil küçəsi 105.

Gəncə Dövlət Kukla Teatrı
VÖEN-2300428631

H/h-
Az83AİİB33010019442700245127

“Kapital Bank” ASC-nin Gəncə 
filialı

Kod-200275
VÖEN-9900003611
M/h-

Az37NABZ01350100000000001944
S.W.I.F.T.AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

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

- 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 olub-olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- son bir il ərzində (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün 
fəaliyyəti dövründə)yerinə yetirdiyi 
analoji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender sənədləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir). İddiaçılar 

tenderlə bağlı sualları portal 
vasitəsilə satın alan təşkilata 
ünvanlaya bilərlər.Tender proseduru 
“Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
ixtisas göstəricilərinə dair sənədləri 
20 sentyabr 2019-cu il saat 
18.00-qədər, tender təklifi ilə bank 
təminatı sənədlərini isə 30 sentyabr 
2019-cu il saat 18.00-qədər portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 1 oktyabr 2019-
cu il saat 12.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar zərflərin açılışının 
nəticələri ilə portal vasitəsilə tanış 
ola bilərlər. 

QEYD - tenderdə iştirak,tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün 
prosedurlar yalnız elektron qaydada 
portal vasitəsilə aparılır.

E-şərtlər toplusunu 2019- cu 
il avqustun 30-dan etibarən əldə 
etmək olar.

Tender komissiyası

Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi
tabeliyindəki müəssisələrə 2019-cu ilə tələb olunan malların (iş və xidmətlərin) satın alınması məqsədilə

 Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Təsərrüfat mallarının satın 

alınması.
Lot – 2. Mətbəə xərclərinin satın alınması
Lot – 3. Kommunikasiyа və elektrik 

işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən lotlar üzrə öz tender təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, ana-
loji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar. Malların təchizatı, iş 
və xidmətlərin yerinə yetirilməsi 2019-cu il 
dekabrın 30-na kimi nəzərdə tutulmuşdur.

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində hazırlanmışdır.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
istəyənlər əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 

bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Xanlar Hüseynov, 

telefon- 012 495-38-28. 
Ünvan-Bakı, M. Mirqasımov küçəsi 1A, 

Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi.
Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu 

aşağıdakı məbləğdə işitrak haqqı ödədikdən 
sonra yuxarıdakı ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı lot – 1 - 50 manat, lot - 2 - 
30 manat və lot – 3 isə 40 manatdır.

İştirakçılar iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər.

ADI- MNDXA – nın 8 saylı Xəzinədarlıq 
İdarəsi

VÖEN- 1401555071 
 KOD- 210005 
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK- CTREAZ22
H\h- AZ54CTRE00000000000002128202
Kitab- 002736 
Fond -7 
Büdcə səviyyə kodu- 142340
VÖEN- 1400125591
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İştirakçılar tenderdə iştirak üçün 19 

sentyabr 2019-cu il saat 18.00 –a qədər 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tender prosedurunda iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- tender təklifinin təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifləri dəyərinin 1 fazi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
barədə bank arayışı;

- iddiaçının hüquqi statusunu təsdiq 
edən sənədlər- rekvizitləri, qeydiyyat 
şəhadətnaməsinin, nizamnamənin və lisenzi-
yanın surəti;

- iddiaçının potensial imkanlarının olması 
haqqında texniki məlumat;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair öhdəliklərin 
olub – olmaması haqqında arayış.

İddiaçıların tender təklifləri Azərbaycan 
dilində tərtib olunmalıdır. Tender təklifləri 

2 nüsxədə (əsli və surəti) tender təklifi 
dəyərinin 1faizi həcmində bank təminatı ilə 
birlikdə 30 sentyabr 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər ikiqat zərfdə bağlanıb möhürlənmiş 
şəkildə M.Mirqasımov küçəsi 1A nömrəli 
ünvanda Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinə 
təqdim olunmalıdır.

Tender təklifi tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır. Tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı tender proseduru 
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmaqla tender təklifi ilə birlikdə 
təqdim olunur. Bank təminatını tender təklifi 
zərfində təqdim etməyən iddiaçının tender 
təklifi etibarsız sayılır və qiymətləndirilməyə 
buraxılmır.

İddiaçıların təklif zərfləri Bakı şəhəri, 
M.Mirqasımov küçəsi 1A nömrəli ünvanda 
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin mərkəzi 
mühasibatlığında 1 oktyabr 2019-cu il saat 
10.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştiak edə bilərlər.

Tender komissiyası

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. “THE VOICE OF...” musiqi yarışma-

sı üçün dekorasiyaların satın alınması.
 Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

dövlət satınalmalarının https://www.etender.
gov.az/ vahid internet Portalına (Portal) 
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar 
və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyən təşkilatlar lot üçün müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini 
Portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.

 İştirak haqqı 100 manatdır.
Adı “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı Nəsimi 

filialı 
Kod - 200112
VÖEN - 9900003611
M\h - AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.Т.-АIIBАZ2X
Adı - İctimai Televiziya və Radio Yayımları 

Şirkəti
H\h-AZ11AIIB33010019441102259111
VÖEN- 2000435761 
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 olmalı-
dır);

- 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 haqqın-
da 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;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 

olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları Portal 
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya 
bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalma-
ları haqqında”Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar 
tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə 
dair sənədləri 19 sentyabr 2019-cu il saat 
14.00-a qədər, tender təklifi ilə bank təminatı 
sənədlərini isə 27 sentyabr 2019-cu il saat 
18.00-a qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim 
etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 30 sentyabr 
2019-cu il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçı-
lar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsilə tanış 
ola bilərlər.

QEYD-tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar 
yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə 
aparılır.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Bakı şəhəri Şüvəlan qəsəbəsində 

sanator-reabilitasiya mərkəzinin layihə- 
smeta sənədlərinin hazırlanması və 
tikintisinə başlanılması (geoloji-mühəndisi 
işləri, layihə-smeta sənədlərinin 
hazırlanması və müəllif nəzarəti) işlərinin 
satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, www.etender.gov.az dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalına 
(Portal) electron imzaları vasitəsilə daxil 
olaraq tender haqqında ətraflı məlumatı 
əldə etsinlər. 

Tenderdə iştirak etmək istəyən 
iştirakçılar 200,00 (iki yüz) manat 
məbləğdə iştirak haqqını qeyd olunan 
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqəyə 
aid təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə 
bilərlər. 

Rekvizitlər:
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

Nazirliyi
VÖEN -1400049171
Adı- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- 

АZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK- CTREAZ22
H/h - 

АZ81CRTE00000000000002128201
Fond -7, iqtisadi təsnifat kodu -142340, 
Xəzinə hesab kitabı- 002730
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmayır. 
Tenderin əsas şərtlər toplusu 

Azərbaycan dilində hazırlanmışdır.
İştirakçılar tenderdə iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- cari maliyyə vəziyyətinin yaxşı 

olduğunu, son 3 ili əks etdirən maliyyə 
hesabatları və son 1 ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı. Tender 
iştirakçısının ümumi kapitalı ilə ümumi 
öhdəlikləri arasındakı riyazi fərq müsbət 
olmalıdır;

- minimal illik dövriyyə 1 (bir) milyon 
manat olmaqla və səhiyyə müəssisələrinin 
layihələndirilməsində iş təcrübəsinə malik,  
yüksək səviyyəli dizayn və memarlıq 
üslubunu nümayiş etdirən təşkilatlara bal 
sistemi ilə qiymətləndirilmədə üstünlük 
veriləcəkdir;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatı və 
rekvizitləri;

- iddiaçının vergilərə və icbari 
ödənişlərə dair borcunun olub-olmaması 
haqqında müvafiq arayış;

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank zəmanəti (zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır).

Tender təklifi zərflərin açıldığı gündən 
sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə qalmalıdır. 

İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal 
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya 
bilərlər. 

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda qeyd edilən sənədləri 10 sentyabr 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender 
təklifi və bank zəmanəti sənədlərini isə 18 
sentyabr 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
portal vasitəsilə təqdim etməlidilər.

Tenderin açılışı 19 sentyabr 2019-cu il 
saat 15.00-da olacaqdır.

Qeyd- tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün 
prosedurlar yalnız elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Turizm Agentliyinin 
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
gündəlik fəaliyyətin təmin edilməsi 

məqsədilə müxtəlif növ malların satın 
alınması üçün kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 153 nömrəli 
(Port Baku Towers) ünvana müraciət edə bilərlər. 
Əlaqələndirici şəxs Tural Quluzadə, telefon- (077) 277-
32-60. 

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 
5 sentyabr 2019-cu il saat 12.00-dan gec olmamaq 
şərtilə yuxarıdakı ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxıl-
madan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 5 sentyabr 2019-cu il saat 15.00-
da Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 153 nömrəli (Port 
Baku Towers) ünvanda açılacaqdır. İddiaçılar və onların 
səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

GƏNCƏ DÖVLƏT KUKLA TEATRI 

Azərbaycanlı müğənni “Şərq təranələri” 
Beynəlxalq Musiqi Festivalının 

 birinci mükafatına layiq görüldü

UNESKO-nun baş direktoru, xanım 
Odri Azule festivalın təntənəli bağlanış 
mərasimində laureatları təbrik edib, 
musiqiçilərə uğurlar arzulayıb. O deyib 
ki, mədəniyyətlər bir-birindən ayrı inkişaf 
edə bilməz. Musiqi festivalı da bu fikri 
təsdiqləyir.

Festivalın baş mükafatını–Qran-prini 
Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasının 
tələbəsi Mexriniqor Abduraşidova alıb.

Azərbaycandan gələn gənc xanəndə 
Pərviz Qasımov və Qırğız Respublika-
sının "Komuzçular" dueti birinci müka-
fata layiq görülüblər. Pərviz Qasımovu 
Azərbaycanın Əməkdar artisti Malik 
Mansurov (tar), Əməkdar artist Elşən 
Mansurov (kamança) və Ramin Abdulla-
yev (nağara) müşayiət ediblər.

İkinci mükafat Türkmənistan və 
Monqolustan nümayəndələrinə verilib.

Üçüncü yeri isə Tacikistan, Rusiya 
və Özbəkistan musiqiçiləri tutublar.

Festivalın münsiflər heyətinin üzvləri 
arasında Azərbaycan Milli Konservato-
riyasının rektoru, Xalq artisti Səyavuş 
Kərimi də olub.

Xatırladırıq ki, musiqi bayramının 
açılışında Özbəkistan Prezidenti Şavkat 
Mirziyoyev, MDB İcraiyyə Komitəsinin 
sədri --icraçı katib Sergey Lebedev, 
Rusiya Prezidentinin mədəniyyət 
məsələləri üzrə müşaviri Vladimir 
Tolstoy, bir sıra ölkələrin mədəniyyət 
nazirləri və digər yüksək səviyyəli 
qonaqlar, Özbəkistan hökumətinin və 
parlamentinin üzvləri, səfirlər, habelə 
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, 
elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, 
jurnalistlər iştirak ediblər.

Festivalın açılışında, həmçinin 

Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri 
Hüseyn Quliyev, səfirliyin birinci katibi, 
Daşkənddəki Heydər Əliyev adına 
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin 
direktoru Samir Abbasov da olublar.

Qeyd edək ki, 1997-ci ildə 
Səmərqənddə keçirilən birinci festival-
da Azərbaycanın Xalq artisti Simarə 
İmanova Qran-pri mükafatına layiq 
görülmüşdü. XI festivalda isə Əməkdar 

artist, tarzən Sahib Paşazadə Qran-prini 
ikinci dəfə qazanıb. Ayrı-ayrı vaxtlar-
da tanınmış xanəndə Alim Qasımov, 
həmçinin Aygün Bəylər, Qoçaq Əsgərov 
festivalda birinci, Zabit Nəbizadə isə 
ikinci yerləri tutublar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Səmərqənd şəhərində keçirilən “Şərq təranələri” XII 
Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Bu nüfuzlu 

musiqi bayramında dünyanın 75 ölkəsindən 340 ifaçı 
iştirak edib.




