
31 yanvar 2020-ci il, cümə 7

 Laçın  RİHB-in  Qayğı  Qəsəbə   
İnzibati  Ərazi Dairəsi  üzrə  Nümayəndəliyi

abadlıq və yolların əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini dövlət satınalma-
larının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron formada təqdim etsinlər. Tender 
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

 -aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi 
və podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə 
ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 
2020-ci il dekabrın 31-nə kimidir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün elektron qaydada əlaqələndirici 
şəxsə müraciət etmək olar.

 Əlaqələndirici şəxs- Mehdi 
Əsədullayev. 

Ünvan- Ağcabədi rayonu, Taxta 
Körpü qəsəbəsi.

E-mail: xezer.shahbazov@gmail.
com

Telefon -050-440- 59 – 39 . 
Tender 2 (iki) lot üzrə 

keçiriləcəkdir.
Lot -1 .Abadlıq işlərinin satın 

alınması.
Lot- 2 .Yolların əsaslı təmirİ 

işlərinin satın alınması.
Maraqlananlar tenderin əsas 

şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) 
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət 
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba 
200 (iki yüz ) manat məbləğdə vəsaiti 
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə elektron 
qaydada ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak 
haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Təşkilat- Laçın RİHB-nın Qayğı 
qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə 
nümayəndəliyi.

Bank rekvizitləri-
• H/h- AZ86Aİ-

İB32051019449200201192
• VÖEN-6200038401
• Bank- “Kapital Bank” ın Laçın 

rayon filalı
• VÖEN- 9900003611
• Kod- 200929
• M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
• S.W.İ.F.T: AIIBAZ 2X
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı 

statusu almaq və tenderdə iştirak üçün 
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş 
qaydada elektron formada təqdim 
etməlidirlər:

-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

-tender təklifi (tender təklifləri 
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 
(otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi 
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) 
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı 
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə 
olma müddəti tender təklifinin qüvvədə 
olma müddətindən ən azı 30 (otuz) bank 
günü çox olmalıdır);

-malgöndərən (podratçı) haqqında 
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə 
aşağıdakılar daxildir:

-malgöndərənin (podratçının) tam 
adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri;

-malgöndərənin (podratçının) son 

bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;

-malgöndərənin (podratçının) 
ixtisas göstəricilərinə aid məlumat 
(bu məlumatlar tenderin əsas şərtlər 
toplusunda tələb olunan sənədlərdə və 
formalarda əldə edilmişdir);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanlarından arayışlar;

- vergilər nazirliyi tərəfindən həmin 
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, 
avadanlıqları və lazımi texniki imkanları-
nın olmasına aid rəsmi arayış;

- Sosial Müdafiə Fonduna borcu 
olub-olmaması barədə arayış;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 19 
fevral 2020-ci il saat 15.00 –a kimi tender 
komissiyasına dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə elektron 
təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz 
tender təkliflərini 27 fevral 2020-ci il saat 
16.00-a qədər elektron portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim olu-
nan təkliflər dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə qəbul olunma-
yacaqdır.

Tender təklifi zərfləri 28 fevral 2020-ci 
il saat 16.00-da elektron portal vasitəsilə 
açılacaqdır.

“Baklift-3”  İxtisaslaşdırılmış  İstehsalat  İdarəsi
liftin ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Liftin ehtiyat hissələrinin satın alın-

ması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa uyğun olaraq yuxarıda göstərilən 
tender predmeti üzrə təkliflərini möhürlənib imza-
lanmış ikiqat zərfdə yazılı şəkildə təqdim etsinlər. 

Təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi , analoji işlərdə 
təcrübəsi, iddiaçının maliyyə vəziyyəti və maddi-
texniki bazası.

Müqavilədə bütün malların və onlarla bağlı 
xidmətlərin mənşəyi və harada istehsal olunmala-
rı bildirilməlidir. Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün aşağıdakı ünvana müraciət etmək lazımdır. 

Ünvan-Bakı şəhəri, Xətai rayonu, M.Hadi 
küçəsi 97.

Əlaqələndirici şəxs- Əliyev Fərhad Əli oğlu.
Telefon- ( 012 ) 3791174.
İştirak haqqı 100 (bir yüz) manatdır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdaki hesaba 

köçürməlidirlər:

Bank- ABB-nin Nərimanov filialı 
Kod-805540 
VÖEN-9900001881
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944 
 H\h- AZ35İBAZ38030019449783431206
VÖEN- 2000310381
S.W.I.F.T: IBAZAZ2X
 haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
Tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədlər 

“Baklift-3” İxtisaslaşdırılmış İstehsalat İdarəsinin 
tender komissiyasına təqdim edilməlidir:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən sonra 

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

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

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə aid 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 il ərzində maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli 
və surəti) tərtib olunmalıdır. İddiaçılar tenderdə 
iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (ten-
der təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 18 
mart 2020-ci il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətlərini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 6 aprel 2020-ci il saat 17.00 - a qədər Bakı 
şəhəri,Xətai rayonu, M.Hadi küçəsi 97 nömrəli 
ünvana tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 7 aprel 2020-ci il saat 15.00 - da 
yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Turizm Agentliyi 

“Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda 
“Xan Sarayı”, “Şəkixanovların ev muzeyi” və “Kiş” 
Tarix-Memarlıq Qoruğunda “Kiş Alban Məbədi”nə 

fiber optik internet xəttinin çəkilişi işinin  
satın alınması məqsədilə 

KOTİROVKA SORĞUSU KEÇİRİR 
1. Kotirovka sorğusunda fiber 

optik internet xəttinin çəkilişi işlərini 
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 telefonla-
rı- 505 87 04 (əlavə 2304), faks- 492 
05 92.)

3. Kotirovka təklifi tələb olunan 
formada hazırlanaraq, üzərində 
hüquqi şəxsin adı və ünvanı 

göstərilməklə möhürlənmiş qapalı 
zərfdə 14 fevral 2020-ci il saat 18.00-
a qədər Bakı, Nizami küçəsi 96 E, 
Landmark I, 3-cü mərtəbədə Dövlət 
Turizm Agentliyinə təqdim olunma-
lıdır. Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır. 

Zərflərin açılışı ilə bağlı tender ko-
missiyasının iclası 17 fevral 2020-ci 
il saat 15:00-da Bаkı şəhəri, Niza-
mi küçəsi 96 E, Landmark I, 3-cü 
mərtəbədə Dövlət Turizm Agentliyinin 
ofisində keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

Ucar  Suvarma  Sistemləri  İdarəsi 
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender iştirakçılarına təklif olu-
nur ki, öz tender təkliflərini dövlət 
satınalmalarının vahid internet 
portalı vasitəsilə elektron formada 
təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı me-
yarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi 
və podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə 
ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.

Müqavilənin yerinə yetirilmə 
müddəti 2020-ci il dekabrın 31-nə 
kimidir.

Əlaqələndirici şəxs- Məmmədov 
Nizami Akif oğlu.

Ünvan- Ucar rayonu, Qarabörk 
kəndi.

E-mail: resul_memmedov93@
mail.ru

Telefon-02021-3-17-87.
Tender 2 (iki) lot üzrə 

keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Maşın-mexanizmlərin və 

nəqliyyat vasitələrinin təmiri üçün 
ehtiyat hissələrinin satın alınması.

Lot -2. Cari və əsaslı təmir üçün 
mal-materialların satın alınması.

Maraqlananlar tenderin əsas 
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır)
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət 
etdikdən və aşağıda qeyd olunan he-
saba hər lot üçün 100 (bir yüz) manat 
məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra 
dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalı vasitəsilə elektron qaydada ala 
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir 
halda geri qaytarılmır.

Təşkilat- Ucar Suvarma 
Sistemləri İdarəsi

Bank rekvizitləri-
• VÖEN – 7400065951
• Ucar YXO 7400009951
• H/h- AZ25 AIIB 

32051019447700201177
• Bank- “Kapital bank”ın Ucar 

filialı
• VÖEN-9900003611
• Kod- 200770
• M/h- AZ 

37NABZ01350100000000001944
• S.W.İ.F.T: BİK AIIBAZ 2X
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı 

statusu almaq və tenderdə iştirak üçün 
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş 
qaydada elektron formada təqdim 
etməlidirlər:

-iştirak haqqının ödənilməsini 
təsdiq edən bank sənədi;

-tender təklifi (tender təklifləri 
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 
30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi 
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 
(bir) faizi məbləğində tender təklifinin 
təminatı - bank zəmanəti (təminatın 
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən ən azı 30 
(otuz) bank günü çox olmalıdır);

-malgöndərən (podratçı) haqqında 
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə 
aşağıdakılar daxildir:

-malgöndərənin (podratçının) tam 
adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

-malgöndərənin (podratçının) 

son bir ildəki (əgər daha az müddət 
fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti 
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə 
bank sənədi;

-malgöndərənin (podratçının) 
ixtisas göstəricilərinə aid məlumat 
(bu məlumatlar tenderin əsas şərtlər 
toplusunda tələb olunan sənədlərdə və 
formalarda təqdim edilməlidir).

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi orqanlarından arayışlar;

-vergilər nazirliyi tərəfindən həmin 
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, 
avadanlıqları və lazımi texniki imkanla-
rının olmasına aid rəsmi arayış;

• Sosial Müdafiə Fonduna borcu 
olub-olmaması barədə arayış;

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 
19 fevral 2020-ci il saat 15.00 -a kimi 
tender komissiyasına dövlət satınalma-
larının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz 
tender təkliflərini 27 fevral 2020-ci il 
saat 15.00-a qədər elektron portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim 
olunan təkliflər dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə qəbul 
olunmayacaqdır.

Tender təklifi zərfləri 28 fevral 
2020-ci il saat 15.00-da elektron portal 
vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası 

Tərtər  Suvarma  Sistemləri  İdarəsi
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini dövlət satınalma-
larının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron formada təqdim etsinlər. Ten-
der təkliflərinin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük 
veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi 
və podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə 
ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.

Müqavilənin yerinə yetirilmə 
müddəti 2020-ci il dekabrın 31-dəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün elektron qaydada əlaqələndirici 
şəxsə müraciət etmək lazımdır.

Əlaqələndirici şəxs -Rafiq 
Təhməzov.

Ünvan- Tərtər şəhəri, H.Əliyev 
prospekti 1.

 E-mail: zamiq.hasanov.86@mail.ru 
Telefon- 02223-6-35-31.
Tender 1 (bir) lot üzrə 

keçiriləcəkdir.
Lot – 1. Cari təmir işləri üçün 

mal-materialların və ekskavatorlara 
ehtiyat hissələrinin satın alınması.

Maraqlananlar tenderin əsas 
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) 
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət 
etdikdən və aşağıda qeyd olunan 
hesaba 100 (bir yüz) manat məbləğdə 
vəsaiti ödədikdən sonra dövlət sa-
tınalmalarının vahid internet portalı 
vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər. 
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda 
geri qaytarılmır.

Təşkilat-Tərtər Suvarma 
Sistemləri İdarəsi

Bank rekvizitləri
 VÖEN–7200073341
 Tərtər YXO 7200062591 
 H/h- AZ63AI-

IB32051019444500201145
 Bank-,, Kapital Bank”ın Tərtər 

filialı
VÖEN-9900003611
 Kod- 200457 
 M/h-

AZ37NABZ01350100000000001944 
 S.W.İ.F.T: BİK AIIBAZ 2X
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı 

statusu almaq və tenderdə iştirak üçün 
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş 
qaydada elektron formada təqdim 
etməlidirlər:

-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

-tender təklifi (tender təklifləri 
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 
30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi 
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 
(bir) faizi məbləğində tender təklifinin 
təminatı - bank zəmanəti (təminatın 
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən ən azı 30 
(otuz) bank günü çox olmalıdır);

-malgöndərən (podratçı) haqqında 
tələb olunan sənədlər. 

Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam 

adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keç-
diyi ölkə və rekvizitləri;

-malgöndərənin (podratçının) son 
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 

göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;

-malgöndərənin (podratçının) 
ixtisas göstəricilərinə aid məlumat 
(bu məlumatlar tenderin əsas şərtlər 
toplusunda tələb olunan sənədlərdə və 
formalarda əldə edilmişdir);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi orqanlarından arayışlar;

- vergilər nazirliyi tərəfindən həmin 
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, 
avadanlıqları və lazımi texniki imkanla-
rının olmasına aid rəsmi arayış;

- Sosial Müdafiə Fonduna borcu 
olub-olmaması barədə arayış;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 
19 fevral 2020-ci il saat 15.00-a kimi 
tender komissiyasına dövlət satınalma-
larının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz ten-
der təkliflərini 27 fevral 2020-ci il saat 
15.00-a qədər elektron portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim 
olunan təkliflər dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə qəbul 
olunmayacaqdır.

Tender təklifi zərfləri 28 fevral 
2020-ci il saat 15.00-da elektron portal 
vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

 � Azərbaycan-Amerika Musiqi Fondu 
(AAMF) Şimali Amerika ilə Azərbaycan arasında 
mədəniyyətlərarası münasibətlər və musiqi 
körpüləri qurmaqla məşhurdur. 

Fondun yaradıcısı və icraçı 
direktoru Cəmilə Cavadova-
Spitsberqin sözlərinə görə, 
qurumun əsas missiyası 
klassik Azərbaycan musiqi-
sini ABŞ-da, klassik Amerika 
musiqisini isə Azərbaycanda 
təbliğ etməkdir. AAMF tanın-
mış musiqiçilərin iştirakı ilə bu 
yaxınlarda “Musiqi körpüsü” 
adlı silsilə konsert proqramları 
təşkil edib. Məlumatda bildirilir 

ki, Azərbaycanı proqramda 
pianoçu Humay Qasımzadə 
təmsil edib. O, Nyu-Yorkdakı 
Manhetten Musiqi Məktəbinin 
məzunudur və hazırda Ohayo 
ştatında “Bowling Green” 
Dövlət Universitetində müasir 
fortepiano ifaçılığı üzrə dok-
torluq dissertasiyası üzərində 
işləyir. Amerikalı Uilyam Heyter 
dünya şöhrətli klarnet ifaçısıdır. 
O, Uiçita-Fols şəhərində (Te-

xas ştatı) Orta Qərb Universite-
ti nəzdində musiqi kafedrasının 
dosentidir.

Konsertlərin birinci 
hissəsində klassik və avanqard 
Amerika musiqisi müəlliflərinin 
əsərləri – Elliot Karterin 
"Caténaires", Corc Krambın 
“Makrokosmos”, David Loebin 

"Sonata Lirica", Kevin Deyin 
"Gymnopédie" təqdim edi-
lib. İkinci hissədə dinləyicilər 
Azərbaycan klassiklərinin 
əsərləri ilə tanış olublar. Qara 
Qarayevin “İldırımlı yollarla” 
baletindən “Vals” və Xəyyam 
Mirzəzadənin fortepiano pyesi 
ifa olunub. “Musiqi körpü-
sü” konsertləri Azərbaycan 
Respublikasının Diasporla 
iş üzrə Dövlət Komitəsinin 
dəstəyi ilə Arlinqtondakı (Texas 
ştatı) Birinci birləşmiş meto-
dist kilsəsində, Stivenvilldəki 
(Texas) Tarleton Dövlət 
Universitetində və Orta Qərb 
Dövlət Universitetində keçirilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

“Musiqi körpüsü” 

Mübariz İbrahimovun qəhrəmanlığı musiqili səhnədə

 Birpərdəli operanın libret-
tosunu populyar vətənpərvərlik 
mahnılarının müəllifi, həkim-
şair Şahin Musaoğlu, musi-
qisini isə bəstəkar Nərmin 
Nağıyeva ərsəyə gətiriblər. 
Yeni tamaşanın quruluşçu 
rejissoru Əməkdar artist İnarə 
Babayevadır. Əməkdar artist 
Ramil Qasımov baş rolu, 
Əməkdar artistlər Cahangir 
Qurbanov və Tural Ağasiyev, 
xanəndələr Səbinə Ərəbli, 
Taleh Yəhyayev, Şaban 
Cəfərov Elçin Əhədzadə, Ay-

dan Həsənova isə diğər rolları 
məharətlə ifa ediblər. Quruluş-
çu baletmeyster Əməkdar artist 
Ceyhun Qubadov, quruluşçu 
rəssam isə Fərid Nəcəfovdur. 
Operanın müsiqi partiyasını F. 
Əmirov adına əməkdar kollek-
tiv, Azərbaycan Dövlət Mahnı 
və Rəqs Ansamblı, Azərbaycan 
Televiziyası və Radiosunun 
Cahangir Cahangirov adına 
xoru səsləndiriblər.

 İlk tamaşanı izləmiş sənət 
biliciləri “Mübariz” operası 
klassik musiqi sənətinə böyük 

töhfə kimi dəyərləndirərək 
bildiriblər ki, bu əsər Mübariz 
İbrahimiovun qəhrəmanlığını 
poeziyanın və müsiqinin 
parlaq dili ilə canlandırmaqla 
ölkəmizdə vətənpərvərlik ruhu-
nun yüksəldilməsində önəmli 
rol oynayacaq. Yeni layihənin 
ideya müəllifi, “Mədəniyyət” 
kanalının direktoru Ramil 
Qasımov isə deyib: “Əminik ki, 
bu əsər klassik musiqi sənətinə 

dəyərli töhfə olmaqla yana-
şı, gənclərdə vətənpərvərlik 
ruhunun formalaşdırılmasında 
da mühüm rol oynayacaq. 
“Mübariz” tamaşası, eyni 
zamanda, şəhidlərimizin əziz 
xatirəsinə əbədi ehtiramın 
təcəssümüdür”.

R.TAHİR, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Televiziyasının “Mədəniyyət” 
kanalı bugünlərdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin 
Mədəniyyət Mərkəzində Milli Qəhrəman Müba-
riz İbrahimovun qəhrəmanlığına həsr olunmuş 
yeni müsiqili səhnə əsərini-- “Mübariz” operasını 
Vətən müdafiəçilərinə və ictimaiyyət təmsilçilərinə 
təqdim edib.

Hicran
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2020.- 31 yanvar.- S.7.




