
30 mart 2022-ci il, çərşənbə10

Azərbaycan  Respublikası  Daxili  İşlər  Nazirliyi  

Daxili  Qoşunların  Baş  İdarəsi 
2022-ci il üçün yumşaq inventarların, yataq ləvazimatlarının və 

 xüsusi geyimlərin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış ikiqat zərflərdə yazılı şəkildə təqdim 
etsinlər. Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
malların keyfiyyəti və yerli istehsal olması 
(qanunvericiliyin tələblərinə uyğun güzəştli 
düzəliş tətbiq ediləcək) nəzərə alınmaqla 
ən aşağı qiymətə, əsas şərtlər toplusunda 
göstərilən meyarlara (əsas şərtlər toplu-
sunda göstərilən funksional xüsusiyyətlərə 
uyğun hazırlanmış) uyğun hazırlanmış (ti-
kilmiş) ən sərfəli tender təklifinə üstünlük 
veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak 
haqqını Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin 
hesabına köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu ala bilərlər.

İştirak haqqı 1500 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
B1. Benefisiar (alan) bank
Adı - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN - 1401555071
M/h - AZ-

41NABZ01360100000000003944
SWIFT. BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı - DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş 

İdarəsi
H/h- AZ44C-

TRE00000000000002458570
VÖEN - 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu - 142330
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu - 7
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (müraciətdə müəssisənin adı, 
yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi, bank 
rekvizitləri, telefon nömrələri, rəhbərinin 
adı, soyadı göstərilməklə, möhürlənib 
imzalanmış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədinin əsli;

- tender təklifi (tender təklifinin 
qüvvədə olma müddəti zərflərin açıldı-
ğı gündən sonra 30 bank günü təşkil 
etməlidir);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində (təklifin təminatı) bank təminatı 
(təminatın qüvvədə olma müddəti tender 
təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 
bank günü çox olmalıdır). Bank təminatını 
təqdim etməyən və ya tender təklifinin 
təminatının qüvvədə olma müddətini düz-
gün göstərməyən iddiaçının tender təklifi 
etibarsız sayılır və Dövlət Satınalmaları 
haqqında Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun 36.5.3-cü maddəsinin tələblərinə 
əsasən tenderdən kənarlaşdırılır;

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 

olmaması haqqında vergi orqanları 
tərəfindən təqdim olunmuş arayış (arayış 
elan tarixindən sonrakı tarixə alınmalıdır);

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
əməliyyatları, pul vəsaitlərinin dövriyyəsi 
(ən azı 1 500 000,00 manat olmalıdır), 
pul vəsaitlərinin qalığı (ən azı 1 000 
000,00 manat olmalıdır) və kredit xəttinin 
mövcudluğu (mərkəzi kredit reyestrindən 
çıxarış) barədə bank arayışı və bank çıxa-
rışı (arayışı verən bankın rəhbərinin adı, 
soyadı göstərilməklə, möhürlənib imzalan-
mış olmalıdır);

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatlarının surəti 
(mənfəət vergisinin bəyannaməsi əlavələr 
daxil olmaqla (qısamüddətli aktivlərin cəmi 
qısamüddətli öhdəliklərin cəmindən ən azı 
800 000 manat çox olmalıdır);

- son bir il ərzində (fəaliyyətini dayan-
dırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi 
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikası-
nın Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının 
mövcud olmaması barədə Vergi orqanları 
tərəfindən təqdim olunmuş arayış (arayış 
elan tarixindən sonrakı tarixə alınmalıdır);

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri (2022-ci ildə notariusdan 
təsdiq edilmiş surəti);

- son beş ildə malların təchizatı 
sahəsində fəaliyyəti, analoji işlərdə 
təcrübəsi, maddi-texniki və kadr poten-
sialı barədə ətraflı məlumat (malların 
satın alınmasında təcrübəsi, müqavilənin 
yerinə yetirilməsi üçün iddiaçının maliyyə, 
teхniki, ixtisaslı kadr (işçi qüvvəsinin ol-
ması elektron hökumət portalından əmək 
müqaviləsinin bağlanılması ilə əlaqədar 
əmək müqaviləsi bildirişi), çatdırılma 
imkanları və malları saxlamaq üçün 
yerləri barədə məlumatlar təqdim olunan 
sənəddə (fəaliyyəti barədə arayışda) 
öz əksini tapmalıdır. Zərurət yaranarsa, 
iddiаçılаrın təklif оlunan malların mövcud 
tələblərə uyğun istehsalına, saxlanılma 
və təminat qaydalarına DQBİ-nin tender 
komissiyası tərəfindən baxış keçiriləcək 
və əsas şərtlər tоplusunun infоrmasiya 
хəritəsinə uyğun qiymətləndiriləcək);

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə ma-
lik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən 
sənəd (müəssisəyə rəhbər təyin olunması 
barədə əmrin surəti, şəxsiyyət vəsiqəsinin 
2022-ci ildə notariusdan təsdiq edilmiş 
surəti ilə);

- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sa-
hibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı 
məlumat (Dövlət Statistika Komitəsindən 
arayış alınmalıdır);

- satınalma prosedurlarının başlanma-
sından əvvəlki 5 il ərzində cinayətə görə 
məhkum olunmaması barədə məlumatlar 
(malgöndərən Daxili İşlər Nazirliyindən 

və ya ASAN xidmət mərkəzlərindən 
məhkumluqla bağlı arayış alır);

- yerli malların (işlərin və xidmətlərin) 
xeyrinə tətbiq olunan güzəştli düzəlişin 
tətbiq edilməsi üçün Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 
iyul 2016-cı il tarixli 285 nömrəli qərarı 
ilə təsdiq edilmiş “Güzəştlərin tətbiqi 
Qaydası”nın tələblərinə uyğun sənədlər 
(yerli mal təqdim edib sənədləri təqdim 
etməyən iddiaçının tender təklifinə 
yerli malların xeyrinə güzəşt tətbiq 
olunmayacaq).

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki sənədlər və 
tender təklifləri qəbul edilməyəcəkdir).

Tender iştirakçılarından tələb olunan 
sənədlər 5 aprel 2022-ci il saat 12.00-a 
qədər bir nüsxədə, tender təklifi isə 13 
aprel 2022-ci il saat 12.00-a qədər ikiqat 
zərfdə bağlanıb möhürlənmiş şəkildə iki 
nüsxədə (əsli və surəti) Daxili Qoşunların 
Baş İdarəsində əlaqələndirici şəxslərə 
təqdim edilməlidir.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 14 
aprel 2022-ci il saat 12.00-da Daxili Qo-
şunların Baş İdarəsində (Bakı şəhəri, Q. 
Musabəyov küçəsi 4) keçiriləcəkdir. İclas-
da iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
də iştirak edə bilərlər.

Tender iştirakçıları 5 aprel 2022-ci il 
saat 12.00-a qədər şərtlər toplusunda 
göstərilən funksional xüsusiyyətlərin 
tələblərinə uyğun hazırlanmış hər 
bir maldan 3 (üç) cüt (dəst və ədəd) 
yoxlamaq üçün nümunələr (yerli malların 
tələb olunan sənədlərinin əsli) Daxili 
Qoşunların Baş İdarəsinin əşya xidmətinə 
(Bakı şəhəri, Q. Musabəyov küçəsi 4) 
təqdim etməlidirlər. Yoxlamaların nəticəsi 
haqqında həmin mallar barədə tender 
təkliflərinə aid zərflərin açılışından 
sonra məlumat veriləcəkdir. Nümunələri 
təqdim etməyən iddiaçının tender 
təklifi etibarsız sayılaraq tenderdən 
kənarlaşdırılır. Daxili Qoşunlar üçün 
xüsusi hazırlanmış komufulyaj rəngli (yeri 
bej, üzərində qəhvəyi və yaşıl yarpaqlar) 
və yun parçadan hazırlanacaq malların 
parçalarının nümunələri 30 mart 2022-ci il 
saat 12.00-a qədər Daxili Qoşunların Baş 
İdarəsindən götürülməlidir.

Sənədlərin və nümunələrin qəbulu 
vaxtı iş (bank) günlərində saat 11.00-dan 
13.00-a və 15.00-dan 17.00-a qədərdir 
(son təqdim olunma günü 12.00-a qədər).

Göstərilən müddətlərdən gec təqdim 
edilən tender təklifləri, sənədlər və 
nümunələr qəbul olunmayacaqdır.

İddiaçılar şərtlər toplusuna aid əlavə 
məlumatları aşağıdakı telefonlardan ala 
bilərlər:

Əlaqələndirici şəxslər - Rafət Mustafa-
yev, telefon - 513-23-08 və Elşad Əliyev, 
telefon - 569-95-10.

Tender komissiyası

Goranboy: Qaradağlı kəndində şəhidlərin 
xatirəsinə abidə kompleksi ucaldılıb

Goranboy rayonu 
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 
gedən döyüşlərdə indiyədək 250 
nəfərdən çox şəhid verib. Şəhid 
kimi şərəfli bir ada yüksələnlər 
sırasında rayonun Qaradağlı 
kəndinin də igid oğulları var. Kənd 
sakinlərindən Səfərov Mübariz 
Həsən oğlu, Qurbanov Şahin 
Bayram oğlu, Əliyev Həbib Fərhad 
oğlu və başqaları da şəhidlik 
zirvəsinə yüksələ biliblər.

Bu günlərdə adıçəkilən kənddə 
Şəhidlər Abidə Kompleksinin açılışı 
olmuşdur. Elə həmin vaxt Xatirə bulağı 
da istifadəyə verilmişdir.

Açılış mərasimində rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm 
Quliyev, idarə, müəssisə və təşkilat 
rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri, 
şəhid ailələri, qazilər iştirak etmişlər. 

Rayon rəhbəri mərasimə topla-
şanlar qarşısında çıxış edərək demiş-
dir ki, şəhidlərimizin xatirəsi hər bir 
Azərbaycan vətəndaşının qəlbində 
özünə daimi yer salmışdır. Hər bir abidə, 
bulaq, digər xatirə kompleksləri bu 
əbədi məhəbbətin parlaq təzahürüdür. 
Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev, 

vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva 
şəhid ailələrinə, qazilərə hədsiz diqqət 
və qayğı nümunəsi göstərirlər. Bizim hər 
birimiz üçün bu bir örnək olmalıdır. 

Məhərrəm Quliyev bir daha fərdi 
qaydada ayrı-ayrı şəhid ailələrini 
diqqətlə dinləmiş, onların problemləri, 
qayğıları ilə maraqlanmış, müvafiq 

təşkilat rəhbərlərinə tapşırıqlarını 
 vermişdir.

Şəhid ailələrinin nümayəndələri 
ölkə rəhbərliyinə, göstərilən diqqət və 
qayğı üçün öz dərin minnətdarlıqlarını 
bildirmişlər.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Fikrət Əmirovun yubileyi ilə bağlı 
tədbirlər planı hazırlanır

Bununla əlaqədar Prezi-
dent İlham Əliyev Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətinin 
inkişafında xüsusi xidmətləri 
olan bəstəkar Fikrət Əmirovun 
100 illik yubileyinin qeyd 
edilməsi haqqında sərəncam 
imzalayıb. Sərəncamla 
Mədəniyyət Nazirliyinə 
Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının təkliflərini nəzərə 
almaqla, görkəmli bəstəkarın 
yubileyinə dair tədbirlər planı 
hazırlayıb həyata keçirmək 
tapşırılıb.

Azərbaycan bəstəkarlıq 
məktəbinin böyük 
nümayəndəsi, simfonik 
muğam janrının banisi 
Fikrət Əmirov rəngarəng 
yaradıcılıq palitrasına malik 
qüdrətli sənətkar kimi mədəni 
sərvətlər xəzinəmizə misilsiz 
töhfələr bəxş etmişdir. Gücü-
nü doğma torpaqdan alan, 

milli zəminə bağlı bəstəkar 
ecazkar xalq musiqisi və 
muğam ənənələrini müasir 
musiqi texnikası ilə uğurlu 
şəkildə birləşdirərək, neçə-
neçə dəyərli opera, balet, 
simfoniya, mahnı, romans 
və kamera-instrumental 
əsər meydana gətirmişdir. 
Fikrət Əmirovun üslubuna 
xas lirik-romantik boyaların 
bütün əlvanlığı ilə öz əksini 
tapdığı bu müxtəlif janrlı 
sənət nümunələrində milli 
ruh, fəlsəfi-psixoloji dərinlik 
və melodik gözəllik hakim-
dir. Həmin əsərlər dünya-
nın bir sıra ölkələrindəki 
mötəbər konsert salonlarında 
məşhur orkestrlərin ifasında 
müvəffəqiyyətlə səslənmiş 
və müəllifinə geniş coğrafi-
yada şöhrət qazandırmışdır. 
Bu yubileyin UNESCO-nun 
2022–2023-cü illər üzrə 

görkəmli şəxsiyyətlərin 
və əlamətdar hadisələri 
proqramına daxil edilməsi 
Fikrət Əmirov sənətinə 
beynəlxalq miqyasda 
yüksək qiymət verilməsinin 
təzahürüdür. Fikrət Əmirovun 
vətənpərvərliyə səsləyən, 
daim mənəvi zənginlik 
aşılayan və bəşəri ideallar 
tərənnüm edən, nailiyyətlərlə 
zəngin irsi Azərbaycan mu-
siqi sənəti salnaməsinin ən 
parlaq səhifələrindəndir.

Məlumat üçün bildirək 
ki, TÜRKSOY-un baş katibi 

Düsen Kaseinov bildirib ki, 
2022-ci il TÜRKSOY-a üzv 
ölkələrdə “Fikrət Əmirov 
ili” elan edilib . İl ərzində 
təşkilatın üzv ölkələrində 
Fikrət Əmirovla bağlı bir sıra 
tədbirlər keçiriləcək. 

Artıq Özbəkistanda bu 
yubiley silsilə tədbirlərlə 
qeyd olunur. Özbəkistandakı 
tədbirlər Heydər Əliyev adına 
Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin (AMM) layihəsi 
ilə keçirilir. İl ərzində “Fikrət 
Əmirov – Azərbaycan musiqi 
sənətinin parlaq siması, 
dünya musiqisində simfonik 
muğam janrının yaradıcısı” 
adlı beynəlxalq konfransın, 
Azərbaycan musiqiçiləri və 
Özbəkistan Milli Simfonik 
Orkestrinin iştirakı ilə dahi 
bəstəkarın əsərlərindən 
ibarət dostluq konsertinin 
və digər tədbirlərin təşkili 
nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, mərkəzin 
könüllüləri tərəfindən 
“ Vikipedia” elektron ensiklo-
pediyasında Fikrət Əmirov 
haqqında özbək dilində 
bölmə hazırlanaraq istifadəyə 
verilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Şuşa mədəniyyətinin inciləri – 
Üzeyir bəy Hacıbəyli

Azərbaycan mədəniyyəti tarixində 
misilsiz xidmətləri olan Üzeyir bəyin 
ana yurdu – musiqi-sənət beşiyi Şuşa 
şəhəridir. Dahi musiqiçinin uşaqlığı 
qədim Qarabağımızın tacı olan Şuşada 
keçib. Üzeyir dühasının qaynaqları da 
qarlı zirvələrin, dibi görünməz uçurum-
ların, dərin dərələrin dövrələdiyi, sərin 
səhər nəsimlərinin oxşayıb tumarladığı, 
bulaqları bal dadan Şuşadır!

Üzeyir bəyin atası Əbdülhüseyn 
Molla Məhəmməd oğlu Hacıbəyov öz 
dövrünün savadlı, ziyalı şəxslərindən 
olub. O, XIX əsrin tanınmış dövlət 
xadimi və şair, Qarabağ xanlarının 
varisi Xurşudbanu Natəvanın mirzəsi 
olmuşdu. Anası Şirinbəyim xanım isə 
Qarabağda məşhur Əliverdibəyovlar 
nəslindən idi. Bəstəkarın dayısı Ağa-
lar bəy Əliverdibəyov xalq musiqisinin 
gözəl bilicisi və Üzeyir bəyin ilk musiqi 
müəllimi olub. Üzeyir bəy Hacıbəylinin, 
eləcə də onun qardaşlarının musiqi is-
tedadı Azərbaycanın ən qədim və gözəl 

guşələrindən olan Qarabağın, Şuşa 
şəhərinin zəngin musiqili mühitində 
formalaşıb.

Ulu öndər Heydər Əliyev dahi 
bəstəkarın yaradıcılığını, xalqımız 
qarşısındakı xidmətlərini yüksək 
qiymətləndirərək deyib: "Üzeyir 
Hacıbəyov fövqəladə fitri istedadı, bö-
yük fədakarlığı, mükəmməl təhsili, elmi, 
vətənpərvərliyi, ictimai-siyasi fəaliyyəti 
ilə xalqımızın böyük şəxsiyyətlərindən 
biri olmuş, dünya korifeylərinin ön sıra-
sında duran, Azərbaycanı təmsil edən 
görkəmli şəxsiyyət olmuşdur". Məhz 
Prezident Heydər Əliyevin 1995-ci ildə – 
bəstəkarın 110 illik yubileyi münasibətilə 
imzaladığı fərmanla hər il sentyabrın 
18-i ölkəmizdə Milli Musiqi Günü (Üzeyir 
Musiqi Günü) kimi qeyd olunur.

1985-ci ildə Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
100 illik yubileyi münasibətilə Şuşa-
da bəstəkarın heykəli ucaldılmışdı. 
Heykəltəraş Əhməd Salikov tərəfindən 
hazırlanan abidə, həmçinin dahi mu-

siqiçinin şəhərdəki ev-muzeyi 1992-ci 
ildə, Birinci Qarabağ müharibəsində 
ermənilər tərəfindən Şuşa işğal 
edildikdən sonra vandalizmə məruz 
qalaraq tamamilə dağıdılıb.

2020-ci ilin 44 günlük Vətən 
müharibəsində Qarabağımız və onun 
tacı Şuşa işğaldan azad edildikdən 
sonra Üzeyir bəyin doğma yurduna 
mədəniyyətimizin də qayıdışı başlanıb. 
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına 
uyğun olaraq, bəstəkarın yeni heykəli 
hazırlanıb. Dövlət başçısının iştirakı 
ilə 2021-ci il avqustun 29-da Şuşa 
şəhərində abidənin açılışı keçirilib.

2021-ci il sentyabrın 18-də uzun 
illərdən sonra ilk dəfə Milli Musiqi Günü 
çərçivəsində Şuşada görkəmli bəstəkara 
həsr olunmuş Üzeyir Hacıbəyli XIII 
Beynəlxalq Musiqi Festivalının konserti 
gerçəkləşdi. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Lənkəran kulinarlarının 
beynəlxalq uğuru

Livanda İslam ölkələri üzrə  beynəlxalq kulinariya  
yarışmasında Azərbaycanı təmsil edən "Lənkəran" 
komandası çempion olub. Firdovsi İsmayılov,  
Səltənət  və Elçin Həsənovlardan ibarət heyət 
ölkəmizi yarışmada layiqincə təmsil edib.

Xatırladaq 
ki, bir neçə ay 
əvvəl Lənkəran 
 UNESCO tərəfindən 
4 il müddətinə 
“Dünya mətbəx 
mədəniyyətinin pay-
taxtı” elan olunub. 
Bölgənin kulinariya 
ustaları hər fürsətdə 
qabiliyyətlərini 
nümayiş etdirir, 
Azərbaycanın dadlı-
duzlu təamlarını 
dünyaya tanıdırlar. 
Novruz bayramı 
günlərində Livanda 
təşkil olunan yarış-
ma təmsilçilərimiz 
üçün ilk sınaq 
deyildi. Ötən il 
İstanbulda keçirilmiş “Dünya halallıq zirvəsi” adlı beynəlxalq 
müsabiqədə də peşəkarlarımız qalib gəliblər.

Qalib komandanın üzvü Elçin Həsənov Lənkəran 
Peşə Liseyində “Turizm sahəsində iaşə”  ixtisası üzrə 
istehsalat təlimi ustası, həmçinin “Xəzər Palace” hoteli-
nin baş aşpazıdır. Azərbaycanı layiqincə təmsil etməkdən 
qürur duyduğunu deyən Elçin bildirdi ki, qarşıda “Dünya 
mətbəx mədəniyyətinin paytaxtı” Lənkərana aid kulinariya 
sürprizlərini təqdim edəcəkləri daha bir sıra beynəlxalq yarış-
malar olacaq.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 
infeksiyasına 48 yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 
son sutkada 48 yoluxma faktı qeydə alınıb, 31 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ 
Qərargahdan verilən məlumata görə, 

analiz nümunələri müsbət çıxan 3 nəfər 
vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 
791 min 814 nəfərin koronavirus 
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən 
edilib, onlardan 781 min 819 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 687 
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 308 
nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 4 min 
481, bu günə qədər isə ümumilikdə 6 
milyon 692 min 62 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

2022-ci ilin noyabr ayında görkəmli bəstəkar, 
tanınmış ictimai xadim, SSRİ-nin və Azərbaycan 
Respublikasının Xalq artisti, Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı, Dövlət mükafatları laureatı, 
Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının 
müxbir üzvü Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirovun 
100 yaşı tamam olur.

 “Şuşa ili” münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həyata 
keçirilən “Şuşa mədəniyyətinin inciləri” layihəsinin “Şuşanın simaları” 
bölməsi üzrə növbəti təqdimatı müsəlman Şərqində ilk operanın 
banisi, dünya şöhrətli bəstəkar, görkəmli musiqişünas alim, yazıçı, 
publisist, ictimai xadim, Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti, 
akademik Üzeyir bəy Hacıbəyliyə (1885-1948) həsr olunub.

ATMU Beynəlxalq konfransa 
evsahibliyi edəcək

Türkiyə Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin 
tabeliyində və Türkiyə Respublikasının Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin fəaliyyət dairəsində olan İqtisadi İnkişaf 
və Sosial Tədqiqat İnstitutu (İKSAD) Azərbaycan Turizm 
və Menecment Universitetinin (ATMU) evsahibliyi ilə 29-30 
aprel 2022-ci il tarixlərində konfrans keçirəcək. “Uluslara-
rası Turizm, İşletme ve Kültür” adlı Beynəlxalq Konfrans 
(İnternational Conference on Tourism, Management and 
Culture) onlayn və oflayn formatda keçiriləcək.

ATMU-nun mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, 
 konfransda dünyanın 50-dən çox ölkəsinə toplu e-maillərin 
göndərilməsi, məqalə və tezislərin qəbulu, proqramların 
hazırlanması, məqalələrin çap edilməsi, müəlliflərlə əlaqə, 
(oflayn zamanı ara qidalanmalar, qəlyanaltılar) İKSAD 
və universitet tərəfindən təşkil edilir. Konfransa qatılmaq 
istəyənlər https://www.scienceazerbaijan.org/tourism linkinə 
daxil olub beynəlxalq tədbir barədə ətraflı məlumat əldə 
edə bilərlər. 

Qeyd edək ki, konfransda iştirak edən ATMU-nun 
pedaqoji heyətinin, doktorant və dissertantların məqalələri 
ödənişsiz çap olunacaq.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”
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