
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev martın 3-də Goranboy rayonuna səfərə
gəlib.Dövlətimizin başçısı Goranboy şəhərində ulu
öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək
önünə gül dəstəsi qoydu.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Goranboy rayonuna səfəri çərçivəsində
Qızılhacılı-Goranboy-Goran-Rəhimli-Veyisli-
Qazanbulaq-Borsunlu avtomobil yolunun
yenidənqurmadan və bərpadan sonra açılışında iştirak
edib.

Bildirildi ki, uzunluğu 40 kilometr olan yol
üçüncü və dördüncü texniki dərəcəlidir.Hərəkət
hissəsinin eni 7-8 metr arasında dəyişən yolda iki
hərəkət zolağı var. Bu yolun tikintisi dövlətimizin
başçısının ötən ilin fevralında imzaladığı Sərəncama
əsasən həyata keçirilib.

Ağcakənd yolunun vəziyyəti ilə maraqlanan
Prezident İlham Əliyev dedi:

-Ağcakənd strateji məntəqədir. Bizim köçkünlər
üçün tikilmiş birinci şəhərcik də orada yerləşir. O
vaxt Ulu Öndərin iştirakı ilə açılışı olub.

Mən də orada idim.Orada erməni işğalı
nəticəsində öz torpaqlarından didərgin düşmüş
köçkünlər məskunlaşıblar.Ona görə o yol daim diqqət
mərkəzində olmalıdır.Əgər təmirə ehtiyac varsa,
mənə məruzə edərsiniz.

Qeyd edək ki, regionların inkişafı Dövlət proq -
ram la rına uyğun olaraq son illərdə yol infra struk tu ru -
nun inkişafı istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirilir.Avtomobil yollarının tikintisi və
yenidən qurulması işlərinin həcmi ildən-ilə artır.
Hazır da respublikanın nəqliyyat-yol infrastruk tu ru -
nun yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına irimiqyaslı layihələr
uğurla icra olunur.

Prezident İlham Əliyevin sərəncam və göstə riş lə -
ri nə uyğun olaraq indi əsas diqqət regionlarda kənd
və qəsəbələri birləşdirən yolların, həmçinin yaşayış
məntəqələrinin daxili yollarının təmirinə və yenidən
qurulmasına yönəldilib.Bu tədbirlər, ilk növbədə,
vətəndaşların həyatının yaxşılaşdırılmasına yönələn
layihələrin davamlı olmasını nümayiş etdirir.Belə
layihələrdən biri də Qızılhacılı-Goranboy-Goran-
Rəhimli-Veyisli-Qazanbulaq-Borsunlu avtomobil
yolunun tikintisidir.

Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi..
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham

Əliyev Goranboy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının
açılışında iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı xəstəxananın rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.

Prezident İlham Əliyev xəstəxanada yaradı lan 
şəraitlə tanış oldu.

Məlumat verildi ki, 130 çarpayılıq Goranboy Ra -
yon Mərkəzi Xəstəxanasının ərazisi 4 hektardır.
Tikintinin ümumi sahəsi isə 21 min kvadratmetrdən
çoxdur.Cərrahiyyə, terapiya, pediatriya, fizioterapiya,
funksional diaqnostika, poliklinika, hemodializ
şöbələrinin fəaliyyət göstərdiyi xəstəxanada xaricdə
istehsal olunan ən müasir tibbi avadanlıq quraşdırılıb.
Bu tibb müəssisəsində şüa-diaqnostika, reanimasiya,
qəbul, laboratoriya, təcili tibbi yardım və digər şöbə -
lər də fəaliyyət göstərir.Xəstəxanada əsas korpusla
ya na şı, yoluxucu xəstəliklər korpusu, Məhkəmə Tib -
bi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin
Goran boy rayon şöbəsi yerləşir.

Sonra Prezident İlham Əliyev xəstəxananın
kollektivi ilə görüşdü.

Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyevin
çıxışı
- Goranboy Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının açılışı 
münasibətilə sizi təbrik edirəm. Çox şadam ki,

qısa müddət ərzində Goranboy şəhərində gözəl tibb
mərkəzi yaradılıb. Mənim sərəncamımla iki il yarım
bundan əvvəl tikinti başlamışdı və bu gün biz birlikdə
bu xəstəxananı açırıq. Özünüz görürsünüz ki, burada
bütün şərait ən yüksək standartlara cavab verir.Həm
binanın özü çox müasirdir, yaraşıqlıdır, həm də bura-
da quraşdırılan avadanlıq aparıcı şirkətlərin məhsu lu -
dur. Bu avadanlıq dünyanın aparıcı xəstəxanalarında
olan avadanlıqlardan fərqlənmir.Belə də olmalıdır.
Çünki mən demişəm ki, Azərbaycanda səhiyyə sa hə -
sinin maddi-texniki bazası ən yüksək səviyyədə
olma lıdır və biz buna nail oluruq.

Son 16 ildə Azərbaycanın ancaq bölgələrində 22
yeni xəstəxana, 15 diaqnostika müalicə mərkəzi inşa
edi lib, 28 mərkəzi rayon xəstəxanası əsaslı təmir olu -
nub. Beş xəstəxananın tikintisi isə davam edir. Belə -
liklə, ancaq bölgələrdə 70 müasir tibb ocağı istifa -
dəyə verilib. Əlbəttə ki, bu tibb ocaqları insanların
sağ lam lığına xidmət göstərir.Bakı şəhərində də bir
çox xəstəxanaların tikintisi, təmiri artıq yekunlaşıb.
Bütövlükdə, son 16 ildə ölkəmizdə 700-dən çox tibb
müəssisəsi tikilib və əsaslı təmir olunub.

Əlbəttə ki, buna böyük vəsait lazımdır və dövlət
büdcəsinin xətti ilə bu vəsait ayrılır. O cümlədən bu
xəstəxana da dövlət investisiya proqramı çərçi -
vəsində, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət
proqramlarının əsasında inşa edilib. Bunun əsas
məqsədi vətəndaşlara keyfiyyətli tibbi xidmətin
göstərilməsidir.

Bu gün demək olar ki, bütün şəhərlərimizdə
müasir tibb müəssisələri fəaliyyət göstərir. Bu tibb
müəssisələrində həm müalicə, həm də diaqnostika
aparmaq üçün bütün imkanlar var. Təsadüfi deyil ki,
ildən-ilə müayinədən keçən vətəndaşların sayı artır və
keçən il 5 milyona çatıb. Beş milyondan çox insan
tibbi müayinədən keçib. Mən 10 il bundan əvvəl
vətəndaşlara belə bir tövsiyə etmişdim ki, ildə bir
dəfə hər bir vətəndaş müayinədən keçsin, öz
sağlamlığı haqqında onda da, həkimlərdə də məlumat
olsun, lazım olan halda müalicə alsın, cərrahiyyə
əməliyyatından keçsin. Ancaq o vaxt lazımi şərait
yox idi, bu gün isə bu şərait var. Ona görə belə gözəl
tibb mərkəzinin yaradılması bizim siyasətimizin
göstəricisidir.Baxmayaraq ki, buradan o qədər də
uzaqda olmayan Naftalan şəhərinin müasir tibb ocağı
var və kiməsə belə gələ bilərdi ki, o xəstəxana
Goranboy sakinləri üçün də xidmət göstərə bilər.
Ancaq mən dedim ki, yox, Goranboyda xüsusi olaraq
mərkəzi rayon xəstəxanası tikilməlidir. Çünki əvvəlki
xəstəxananın binası artıq heç bir standartlara cavab
vermirdi.

Bu, bir daha onu göstərir ki, bu istiqamətdə
məqsədyönlü dövlət siyasəti aparılır.Belə gözəl
şəraitdə həkimlər, əlbəttə ki, xəstələrə keyfiyyətli
tibbi xidmət göstərməlidirlər. Xəstəxana, eyni zaman -
da, həkimlərin iş yeridir. Mənə verilən məlumata
görə, burada 125 həkim və çox sayda tibb işçisi
fəaliyyət göstərir.Ona görə belə gözəl şəraitin
yaradılması həkimlərin məsuliyyətini də artırmalıdır.
Xəstələrə həm diqqət və qayğı, həm də keyfiyyətli
tibbi xidmət göstərilməlidir.Əminəm ki, bu
xəstəxananın həkimləri vətəndaşlara keyfiyyətli tibbi
xidmət göstərəcəklər.

Hazırda dünya gündəliyini zəbt edən koronavirus
məsələsidir və demək olar ki, bütün ölkələrdə bu
məsələ müzakirə olunur.Azərbaycana gəldikdə, deyə
bilərəm ki, vəziyyət nəzarət altındadır və mənim
göstərişimlə Nazirlər Kabinetinin yanında xüsusi
operativ qərargah yaradılıb.Eyni zamanda, göstəriş
vermişəm, əlavə 10 milyon manat vəsait ayrılsın ki,
lazımi tədbirlərin görülməsi daha sürətlə aparılsın.
İranda qalan Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyə
edilməsi üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirilir.Onların
həm quru sərhəddən, həm də hava nəqliyyatı
vasitəsilə Azərbaycana gətirilməsi təmin ediləcək.
Ancaq hər kəs anlamalıdır, onlar lazım olan müddət
ərzində karantində qalmalıdırlar ki, Azərbaycanda
xəstəlik yayılmasın.

Eyni zamanda, məktəblərin, ali məktəblərin, uşaq
bağçalarının müvəqqəti olaraq bağlanması haqqında
müvafiq göstərişlər verilibdir. Bunun da məqsədi
uşaqları, yeniyetmələri o xəstəlikdən qorumaqdır.

Yəni, bütün lazımi tədbirlər görülür.Azərbaycanda bu
xəstəliyin bu günə olan məlumata görə, yayılması
ehtimalı o qədər də yüksək deyil.Ancaq deyə bilərəm
ki, gündə bir neçə dəfə bu məsələ ilə bağlı ölkə
ərazisində monitorinqlər aparılır, bütün sərhəd-keçid
məntəqələrində xüsusi cihazlar quraşdırılıbdır.

Onu da deyim ki, heç bir ölkə bu günə qədər
yükdaşımalarının həyata keçirilməsinə məhdudiyyət
qoymayıbdır, o cümlədən Azərbaycan da. Bildiyiniz
kimi, Azərbaycan tranzit ölkədir və biz uzun illər çalı-
şırdıq ki, öz tranzit potensialımızı genişləndirək, buna
nail ola bilmişik. Heç bir tranzit yüklər üçün
məhdudiyyət qoyulmur. Ancaq bu sahəyə də xüsusi
diqqət göstərərək tranzit yüklərin, xüsusilə Cənub
istiqamətindən ölkəmizə daxil olan, həm Azərbaycan
istehlakçıları, həm də qonşu ölkələrin istehlakçıları
üçün lazımi yüklərin çatdırılması ilə bağlı mütəşəkkil
qaydada işlər aparılır, müvafiq yük maşınlarından
ibarət xüsusi kolonlar formalaşdırılır, polis müşayiəti
təmin edilib. Eyni zamanda, göstəriş vermişəm, xarici
sürücülərə yemək təqdim edilsin ki, onlar idarə
etdikləri maşınlardan tez-tez çıxıb ictimai yerlərə
getməsinlər.Yəni, hər bir xırdalığa qədər düşünülmüş
addımlar atılır, bunun da məqsədi Azərbaycan
vətəndaşlarını bu xəstəlikdən qorumaqdır.Bu günə
qədər bizim bütün addımlarımız uğurla nəticələnib.
Biz daim Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə
təmasdayıq və xəstəliyi aşkar etmək üçün testlərin
ölkəmizə gətirilməsi ilə bağlı işlər aparılır, bu məsələ
öz həllini tapır.

Mənə verilən məlumata görə, son vaxtlar
apteklərdə maskaların çatışmazlığı müşahidə olu-
nur.Buna heç cür izahat tapmaq mümkün deyil.Çünki
bizim kifayət qədər maska ehtiyatlarımız var.
Görünür ki, hansısa möhtəkirlər bu vəziyyətdən
istifadə edərək öz qanunsuz gəlirlərini artırmaq
istəyirlər.Bütün hüquq mühafizə orqanlarına tapşırıq
verilib ki, əgər belə hallar aşkar olunarsa, bu hallara
yol verən vətəndaşlara qarşı ən ciddi cəza tədbirləri
tətbiq ediləcəkdir.Çünki indiki şəraitdən istifadə
edərək, öz tamahını təmin etmək üçün bəd əməllərə
üz tutan ünsürlərə qarşı ancaq çox ciddi cəza
tədbirləri tətbiq edilməlidir.

Ona görə bir daha Azərbaycan ictimaiyyətini
əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti bütün
lazımi tədbirləri görür.Bu günə olan mənzərəyə görə,
narahatlığa heç bir ciddi əsas yoxdur.Karantində
qalan vətəndaşların mütləq əksəriyyətində hələ ki,
heç bir xəstəlik əlaməti aşkarlanmayıb.Əgər onların
sağlamlığı normal olarsa, lazımi müddətdən sonra
evlərinə buraxılacaqlar.Hesab edirəm ki, bu günə
qədər bu məlumat kifayətdir.Eyni zamanda, göstəriş
verilib ki, bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan bütün
səhiyyə orqanlarının nümayəndələri - Səhiyyə
Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi müntəzəm
olaraq vətəndaşları məlumatlandırsınlar.

Bir daha demək istəyirəm ki, bizim səhiyyə siste-
minin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi,
eyni zamanda, gözlənilməz hadisələrə də hesablanıb.
Əlbəttə, biz belə gözəl xəstəxanaları ona görə inşa

edirik ki, vətəndaşlar bundan istifadə etsinlər. Həm -
çinin hansısa bir fors-major vəziyyətdə, əlbəttə ki,
belə tibb ocaqlarının mövcudluğu bizim imkan -
larımızı genişləndirir.Şadam ki, Goranboy rayonunda
belə gözəl tibb müəssisəsi artıq fəaliyyət göstərir.

Goranboy rayonunda dövlət xətti ilə bir çox
infrastruktur layihələri icra edilib.Mənim göstəri -
şimlə burada qazlaşdırmanın səviyyəsi 96 faizə çatıb.
İndi qalan kəndlərin qazlaşdırılması nəzərdə tutulur.
Bir neçə önəmli yol layihəsi icra edilib.Onlardan
birini biz bu gün açmışıq.Yenə də vətəndaşların
təklif ləri var ki, yeni yolların, kənd yollarının çəkilişi
təmin edilsin.Müvafiq göstərişlər veriləcək, sərəncam
imzalanacaq.Təmirli yollar 65 faizə çatıb.Şəhərin
içməli su ilə bağlı problemi 2014-cü ildə öz həllini
tapdı.Mənim iştirakımla burada bu böyük layihənin
açılışı həyata keçirilmişdir.Müasir Olimpiya İdman
Kompleksi tikilir.Bu da idmançılar və ümumiyyətlə,
vətəndaşlar üçün çox lazımlı bir obyektdir.Çünki mən
demişəm və bir daha demək istəyirəm ki, hər bir
insan müntəzəm surətdə idmanla məşğul olmalıdır.
Vaxtilə demişdim ki, hər bir insan müayinədən
keçməlidir və biz buna demək olar ki, nail oluruq,
əminəm ki, buna da nail olacağıq. Əgər hər bir insan
müntəzəm olaraq idmanla məşğul olsa, onun
sağlamlığı da yerində olacaq, immuniteti də yüksək
olacaq və o, çox keyfiyyətli həyat tərzi sürərək həm
çox yaşayacaq, həm də ki, həyatdan zövq alacaq.

Bundan sonra da Goranboy rayonunun inkişafı, iş
yerlərinin yaradılması ilə bağlı əlavə tədbirlər
görüləcək. Goranboyda xalça fabriki açılıb. Bir sözlə,
həm infrastruktur layihələri, həm sosial obyektlər, iş
yerlərinin yaradılması ilə bağlı olan layihələr icra
edilir və ediləcək. Bir daha sizi bu gözəl xəstəxananın
açılışı münasibətilə təbrik edirəm, sizə uğurlar
arzulayıram, qarşıdan gələn bayramlar münasibətilə,
Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Goranboy filialının fəaliyyəti ilə də tanış olub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Şəmkir rayonuna səfərə gəlib.Dövlətimizin
başçısı əvvəlcə Şəmkir şəhərində ümummilli lider
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi, önünə gül
dəstəsi qoydu.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Şəmkir-Abbaslı-Nərimanlı avtomobil
yolunun yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak
edib.

Dövlətimizin başçısına görülən işlərlə bağlı
məlumat verildi.

Bildirildi ki, ümumi uzunluğu 15 kilometr olan bu
yol 2018-ci ilin investisiya xərclərindən ayrılmış
vəsait hesabına inşa olunub. Yolun tikintisi 71 min
nəfər əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini rayon
mərkəzi ilə birləşdirməklə yanaşı, sakinlərin
respublika əhəmiyyətli Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan
ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna çıxışını təmin edir.

Goranboy və Şəmkir rayonlarının ərazisindəki
yolların yenidən qurulması ilə bağlı görülən işlər

barədə də dövlətimizin başçısına məlumat verildi.
Prezident İlham Əliyev işlərin keyfiyyətlə

görülməsi barədə tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən

lenti kəsdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
“Şəmkirçay” Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi

istifadəyə verilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham

Əliyev açılış mərasimində iştirak edib.
Bildirildi ki, kompleksin tikintisinə 2016-cı ildə

başlanılıb. Bu məqsədlə Şəmkir rayonunun Aşağı
Seyfəli kəndinin cənub hissəsində, Şəmkirçay su
anbarının yaxınlığında 3,3 hektar ərazi ayrılıb.
Ərazidə qazıntı və kipləşdirmə işləri aparıldıqdan
sonra bina və qurğuların tikintisinə başlanılıb.
Kompleksin əsas hissəsini təşkil edən süzgəclər bina-
sı, ümumi tutumu 7500 kubmetr olan 3 su anbarı, 2
idarəetmə və 6 siyirtmə kamerası, inzibati və
yardımçı binalar inşa edilib.

Dövlətimizin başçısı kompleksi işə saldı.
Sonra Prezident İlham Əliyev kompleksin

kollektivi ilə görüşdü və çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyevin
çıxışı
-Bu gün açılışını etdiyimiz Şəmkirçay Sutə -

mizləyici Qurğular Kompleksinin ərsəyə gəlməsində
Şəmkirçay su anbarının müstəsna rolu vardır. Çünki
əgər vaxtilə biz böyük vəsait sərf edərək bu nəhəng
la yi həni icra etməsəydik, bu gün bu bölgənin insan la -
rı nın su ilə təchizatı işində və suvarma işlərinin
yüksək səviyyədə təşkilində böyük problemlər olardı.
Çünki keçən il quraqlıq geniş vüsət aldı. Əfsuslar
olsun ki, bu ilin proqnozları da o qədər ürəkaçan de -
yil. Ona görə bu böyük layihələrin həyata keçirilməsi
bizi böyük problemlərdən sığortaladı. 

Eyni zamanda, Şəmkirçay su anbarı ilə bərabər,
Taxtakörpü su anbarı da tikilib. Əgər Taxtakörpü su
anbarı bir neçə il bundan əvvəl tikilməsə idi, keçən
ilin yay aylarında Bakı şəhərində su qıtlığı yarana -
caqdı. Çünki bizim əsas içməli su mənbəyimiz olan
Ceyranbatan su anbarını qidalandıran Taxtakörpü su
anbarıdır.Orada sular yığılır və eyni zamanda, təbii
yollarla təmizlənir, sonra Ceyranbatana axıdılır.Ona
görə bu böyük infrastruktur layihələrinin çox böyük
əhəmiyyəti, faydası var. Bu gün biz əkin sahələrimizi
genişləndiririk, insanları içməli su ilə təmin edirik.
Şəmkirçay su anbarından götürülən və burada təmiz -
lənən su Gəncə, Samux və Şəmkir şəhərlərinin böyük
hissəsini təmin edəcək.Bu gün Gəncə şəhərinin su
təminatı, əsasən, Göygöl gölündən təmin edilir. An -
caq 2022-ci ildə Gəncə şəhərinin böyük su təchizatı
layihəsi başa çatandan sonra bu şəhər Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun 24 saat
fasiləsiz təmiz içməli su ilə məhz Şəmkirçay
anbarından götürülən su ilə təmin ediləcək.

Bu layihələr bir daha onu göstərir ki, bizim bütün
addımlarımız nəticəyə hesablanıb.Bütün addımla rı -
mız vaxtında atılır.Hər iki böyük su anbarı Azərbay -
canda tarixi layihələrdir.Çünki böyük əməktutumlu,
maliyyətutumlu layihələrdir.Texniki cəhətdən çox
mürəkkəb layihələrdir.Hər iki layihənin də təşəb büs -
karı mən olmuşam, layihələrin icrası müddətində
dəfə lər lə bu işlərlə maraqlanmışam, müvafiq göstə -
rişlər vermişəm, hər iki böyük layihənin açılışında
iştirak etmişəm.

Biz bu gün insanları içməli su ilə təmin edirik və
edəcəyik.Ölkəmizin əksər şəhərlərinin içməli su
problemləri həll olunub, o cümlədən Şəmkir şəhəri -
nin. Verilən məlumata görə, şəhərin kanalizasiya
məsələsi də bu ilin sonuna qədər başa çatacaq. Samux
şəhə rinin də su problemi bu il həll olunacaq.
Beləliklə, hələ də təmiz içməli su ilə təmin edilməyən
şəhərlərin sayı təqribən 3-5 ətrafındadır. Onlar da
maksimum iki il ərzində içməli su ilə təmin
ediləcəkdir.

Eyni zamanda, müxtəlif qurumlarla kəndlərin su
təminatı təşkil edilir - həm “Azərsu”, həm də
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xətti ilə
təmizləyici qurğular hesabına. Bakı şəhərinin su
problemləri həllini tapır.Mənə verilən məlumata görə,
Bakı əhalisinin 80 faizi bu gün təmiz içməli su ilə
davamlı təmin edilir. Bu proses hələ davam
etdiriləcək. Ona görə bu layihələrin çox böyük tarixi
əhəmiyyəti var. Su həyatdır, təmizlikdir, sağlamlıqdır,
inkişafdır.Eyni zamanda, kənd təsərrüfatının inkişafı
üçün əsas rol oynayır.

Şəmkir maşın su kanalının ikinci növbəsi
tamamlanır və bundan sonra təkcə Goranboy
rayonunda bu günə qədər suvarılmayan 40 min hektar
torpağa su veriləcək. Bu, özlüyündə yeni iş yerlərinin
yaradılmasına gətirib çıxaracaq, insanlar daha yaxşı
yaşayacaqlar, kənd təsərrüfatı inkişaf edəcək,
məhsuldarlıq artacaq, ixrac imkanlarımız genişlə nə -
cək. Bütün bunlar regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan layihələrdir.
Onların da hər biri uğurla icra edilir.

Ardı 2-ci səhifədə

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”
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Əmlak Xidmətləri Məkanında 
və səyyar avtobuslarda 
dezinfeksiya işləri aparılıb 3

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat    
Torpaq müsabiqə və hərracları 
aprel ayının 9-da  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
Goranboy, Şəmkir, Qazax, Ağstafa, Tovuz rayonlarına səfəri
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
Goranboy, Şəmkir, Qazax, Ağstafa, Tovuz rayonlarına səfəri

Əvvəli 1-ci səhifədə
Şəmkir rayonunun inkişafı ilə bağlı müvafiq

addımlar atılır.Mənim tərəfimdən bir çox göstərişlər
verilmiş, sərəncamlar imzalanmışdır.Şəmkir rayonu -
nun infrastruktur layihələri uğurla icra edilir, qaz laş -
dır ma 98 faizdir.İçməli su məsələsi həll olunub.
Yolların çəkilişi davam etdirilir.Bu gün mənə məruzə
edilən yeni layihələr həyata keçiriləndən sonra əsaslı
təmirli keyfiyyətli yolların faiz dərəcəsi təqribən 80-ə
çatacaq.Bu gün hələ ki, 40 faiz səviyyəsindədir.Ona
görə hələ bir çox layihələr icra edilməlidir.

Bu yaxınlarda Mərkəzi Rayon Xəstəxanası
açılmışdır.Çox gözəl, yeni binadır.Bütün lazımi
avadanlıqla təchiz edilib, 190 çarpayılıq gözəl tibb
müəssisəsidir.Digər sosial obyektlər inşa edilir, 37
məktəb tikilib və təmir edilib.Yəni, biz buna
kompleks şəklində yanaşırıq. O cümlədən iş
yerlərinin yaradılması ilə bağlı addımlar atılır. Böyük
aqroparklar salınıbdır.Minlərlə hektar torpağı əhatə
edən bu aqroparklar Şəmkir rayonunun kənd
təsərrüfatı və ixrac potensialını böyük dərəcədə
gücləndirir.Təsadüfi deyil ki, Şəmkir rayonundan
xarici ölkələrə ixrac 10 milyonlarla dollar
həcmindədir və bu, daha da artacaq.Potensial böyük-
dür, torpaq münbitdir, su var, insanlar zəhmətkeşdir,
infrastruktur təmin edilir.İlyarımdan sonra Gürcüstan
sərhədinə qədər dördzolaqlı yol çəkiləcək.Bundan
sonra həm rayon, həm də ölkəmiz ancaq inkişaf yolu
ilə gedəcək.Bu cür maliyyə tutumlu sosial layihələrə
çox böyük vəsait tələb olunur.Əlbəttə ki, aşağı
səviyyədə olan su tarifləri ilə biz bu vəsaiti heç vaxt
dövlətə qaytara bilməyəcəyik.Qarşıya belə məqsəd
də qoyulmayıb.Məqsəd insanları təmiz su ilə təmin
etməkdir ki, onlar sağlam olsunlar.Kənd təsərrüfatını
da meliorativ tədbirlərlə dəstəkləməkdir.Biz bu
məqsədə də çatırıq.Əminəm ki, həm rayon, həm
ölkəmiz bundan sonra da uğurla inkişaf
edəcək.“Azərsu” əməkdaşlarına isə gördükləri işlərə
görə təşəkkürümü bildirirəm və yeni uğurlar
arzulayıram.

X X X
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Qazax rayonunda səfərdə olub.Dövlətimizin
başçısı Qazax şəhərində ulu öndər Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Daş Salahlı-Ürkməzli-Dəmirçilər avtomobil
yolunun yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak
edib.

Bildirildi ki, yolun uzunluğu 16 kilometrdir. İki
hərəkət zolaqlı yolun tikintisi dövlətimizin başçısının
ötən ilin aprelində imzaladığı Sərəncama əsasən
həyata keçirilib və onun inşası üçün investisiya
xərclərindən 6,8 milyon manat vəsait ayrılıb.
Avtomobil yolunun tikintisi 3 yaşayış məntəqəsinin
və orada yaşayan 13 mindən çox əhalinin rayon
mərkəzi ilə nəqliyyat əlaqəsinin yaxşılaşdırılmasında
mühüm rol oynayacaq.

Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Qazaxda əhəng zavodunun açılışında iştirak
edib.

Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyevin
çıxışı
- İlk növbədə, sizi zavodun açılışı münasibətilə

təbrik edirəm.Çox şadam ki, şirkətiniz yeni zavodun
ərsəyə gəlməsində fəallıq göstərib və beləliklə,
ölkəmiz, xalqımız üçün çox önəmli bir töhfə verib.

Artıq bir neçə zavod fəaliyyətdədir.Mənim də
tövsiyəm o idi ki, bütün sərmayələr Azərbaycana
qoyulsun, sizin başqa planlarınız var idi. Mən sizin
fəaliyyətinizlə mütəmadi surətdə tanış oluram. Çünki
yeni açılan sənaye müəssisələrinin hər biri çox
önəmlidir, xüsusilə o müəssisələr ki, daxili tələbatı
ödəyir və eyni zamanda, ixracyönümlü məhsullar
buraxır. Ona görə mən eşidəndə ki, sizin xarici
ölkələrə investisiya planlarınız var, dedim ki, buna
etiraz etmirəm. Çünki indi Azərbaycanın həm özəl,
həm dövlət şirkətləri xaricə də sərmayə qoyur. Ancaq,
ilk növbədə, Azərbaycanda müəssisələrin yaradılması
məqsədəuyğundur ki, iş yerləri açılsın, yerli istehsal
inkişaf etsin, idxaldan asılılıq azalsın, ixracyönümlü
məhsullar ortaya çıxsın və bu da ölkəmizə valyuta
gətirsin. Bu gün mənə burada stendlərdə göstərilən
təqdimatda görürəm ki, doğrudan da şirkətin
fəaliyyəti çox genişmiqyaslıdır və yüzlərlə iş yerinin
yaradılmasına gətirib çıxarıb, xüsusilə bölgələrdə.
Təkcə bu yeni əhəng zavodunda 150, ondan sonrakı
mərhələdə 250 nəfərin işlərə cəlb edilməsi nəzərdə
tutulur və beləliklə, vətəndaşları işlə təmin etmək
üçün yaxşı imkanlar var.

O ki qaldı, sizin gələcək planlarınıza, əminəm ki,
dövlətin dəstəyi ilə bu planlar həyata keçəcək. Çünki
bu zavodların və sizin səmərəli fəaliyyətiniz üçün
dövlət öz tərəfindən maliyyə dəstəyi göstərib,
güzəştli şərtlərlə kreditlər ayırıb.Amma, əlbəttə ki,
əsas yükü siz öz üzərinizə götürmüsünüz və bu da
təbiidir.Dövlət isə hər zaman sahibkarların yanında
olacaq, sahibkarlığın inkişafına bundan sonra da
böyük təkan verəcək.

Bu gün ölkəmizdə sərmayə iqlimi çox müsbətdir.
Təsadüfi deyil ki, keçən il ölkə iqtisadiyyatına 13,5
milyard dollar sərmayə qoyulub. Bu il də bu proses
davam etdirilir və sərmayənin böyük hissəsi yerli
sərmayədir. Bu, onu göstərir ki, yerli şirkətlər artıq
ayaqda möhkəm dayana bilir və dövlətin dəstəyi ilə
bu işlər davam etdiriləcək. Təkcə Sahibkarlığın
İnkişafı Fondunun xətti ilə sahibkarlara 2 milyard
manat məbləğində güzəştli kreditlər verilib və bu
kreditlərin hesabına on minlərlə yeni iş yeri yaradıl-
mışdır.

Bizim investisiya iqlimimizin müsbət olmasını
Dünya Bankı da qeyd edir və biz bu reytinqlərdə 20
ən islahatçı ölkə sırasındayıq.Əlbəttə ki, buna nail
olmaq üçün çox düşünülmüş siyasət

aparılmalıdır.Əminəm ki, təkcə Dünya Bankı yox,
eyni zamanda, yerli sahibkarlar da aparılan islahatları
görürlər və bəyənirlər.Çünki sahibkarlar üçün əsas
məsələ düzgün qaydaların tətbiq edilməsidir.Bu
istiqamətdə dövlət siyasəti birmənalıdır, bütün
sahələrdə, o cümlədən maliyyə və iqtisadi sahədə tam
şəffaflıq təmin edilməlidir. Bu şəffaflıq hesabına
təkcə keçən il vergi və gömrük orqanları proqnozdan
əlavə büdcəyə 1 milyard manat daxil ediblər.

Baxmayaraq ki, bu ilin büdcəsi rekord həddə
çatıb, Azərbaycan tarixində bu ölçüdə, bu
böyüklükdə büdcə xərcləri olmayıb.Büdcə
hazırlanarkən çox geniş təhlil işləri aparılıb ki,
proqnozlar nədən ibarət olacaq.Proqnozlar keçən ilə
görə artırılıb.Buna baxmayaraq, yanvar-fevral
aylarında vergi orqanları büdcəyə proqnozdan əlavə
180, gömrük orqanları isə 70 milyon manat vəsait
daxil ediblər.Bütövlükdə 250 milyon manat, cəmi iki
ay ərzində.Nəyin hesabına?Şəffaflıq, dürüstlük,
təmizlik və vergi bazasının genişləndirilməsi
hesabına.Ona görə sahibkarlar da bu işlərə tam dəstək
verərək, həm öz maliyyə imkanlarını
genişləndirəcəklər, onlarda əlavə vəsait
toplanacaq.Bu vəsaiti də, ilk növbədə, Azərbaycana
yatırmaq lazımdır.Eyni zamanda, bu müsbət
tendensiyalar kölgə iqtisadiyyatına da böyük
zərbədir.Kölgə iqtisadiyyatının həcmi kəskin daralır,
daha da daralmalıdır və proqnozdan əlavə yığılan
vəsait bunun bariz nümunəsidir.

Qeyri-rəsmi məşğulluq olmamalıdır.Əminəm ki,
sizin müəssisədə bu, yoxdur.Bütün işçilərlə əmək
müqavilələri bağlanmalıdır.Yenə də bütün işçilərə üz
tutub deyirəm ki, əgər hansısa sahibkar sizi qanunsuz
işə cəlb etmək istəyirsə, buna razı olmayın.Çünki siz
pensiya almayacaqsınız və icbari tibbi sığorta ilə
təmin olunmayacaqsınız.İcbari tibbi sığorta isə bu
ildən başlayaraq mərhələli şəkildə ölkəmizi tam əhatə
edəcək.Ancaq qeyri-rəsmi işləyən hər bir vətəndaş
bundan məhrum olacaq və gedib tibbi xidməti almaq
üçün pul verməli olacaq.İcbari tibbi sığorta artıq
pulvermə praktikasına da tamamilə son
qoyacaq.Çünki əfsuslar olsun ki, bu gün bizim hələ
də bu sahədə ciddi problemlərimiz var, pozuntular
var. İcbari tibbi sığorta bunun qarşısını alacaq.Eyni
zamanda, qeyri-formal məşğulluğa qarşı da ciddi
mübarizə üsulu olacaq.

Bu gün bu zavodun açılışı bir daha onu göstərir
ki, ölkəmizdə düzgün iqtisadi siyasət aparılır.Biz
sahibkarlıqla bağlı görülən tədbirlərin real nəticəsini
görürük.Çünki bizim iqtisadiyyatımız özəl sektor
hesabına inkişaf etməlidir.Dövlət, sadəcə olaraq,
şərait yaratmalıdır, infrastruktur layihələri həyata
keçirməlidir ki, sahibkarlar da bu işlə həvəslə məşğul
olsunlar.

Qazax rayonunda elektrik enerjisi ilə bağlı
problem yoxdur, 100 faiz təmin olunub.Qazlaşdırma
ilə bağlı da problem yoxdur.Qazax rayonu qazla 100
faiz təmin edilib.Bu gün Qazaxda yolların 85 faizi
təmirlidir.Əgər bu sahələrdə problem olsaydı, heç bir
sahibkar buraya gəlib pul qoymazdı, o cümlədən də
siz.Başqa yer tapardınız, gedərdiniz başqa ölkələrə,
harada ki, bu infrastruktur var. Ona görə bunu biz
yaratmışıq ki, insanlar yaxşı, rahat yaşasınlar və

sahibkarlar vəsait qoysunlar. İcra başçısı mənə deyir
ki, Daş Salahlı kəndində üç böyük müəssisə var. Bu
müəssisələrdə 1300 adam işləyir. Kəndin əhalisinin
sayı 10 mindir, 1300-ü burada işləyir.Bax, budur
bizim gördüyümüz işlər və sahibkarların gördüyü
işlər.Ona görə sahibkarlara mərkəzi dövlət orqanları,
yerli icra orqanları daim dəstək
göstərməlidirlər.Onların problemləri həll
olunmalıdır.Mənə indi məlumat verilir ki, biz yeni yol
çəkmişik, amma bu yük maşınları o yolu dağıda
bilər.Yük maşınları üçün alternativ yol
çəkilməlidir.İndi mən Azərbaycan Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyinə tapşırıq verəcəyəm, məni
eşidirlər.İki kilometr uzunluğunda yeni yolun çəkilişi
təmin edilməlidir ki, kənd yolu belə normal qalsın və
deformasiyaya uğramasın.

Sizi bir daha təbrik edirəm, sizə yeni uğurlar
arzulayıram.Belə müəssisələri yaradın ki, mən gəlim
sizinlə birlikdə bunların açılışında iştirak edim.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Qazax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının
açılışında iştirak edib.Dövlətimizin başçısı
xəstəxananın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Qazax filialının fəaliyyəti ilə tanış olub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Ağstafa rayonuna səfərə gəlib.

Dövlətimizin başçısı Ağstafa şəhərində
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.

Ölkə başçısı “Azərxalça” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin Ağstafa filialının fəaliyyəti ilə tanış
olub.

Ağstafa rayonuna səfəri çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyev Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının inşa olunan “N”
saylı hərbi hissəsinin açılışında iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı hərbi hissədə yaradılan
şəraitlə tanış oldu.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Ağstafa-Yenigün-Xətai-Qaçaq Kərəm-Poylu-
Xılxına avtomobil yolunun yenidənqurma və
bərpadan sonra açılışında iştirak edib.

Görülən işlərlə bağlı dövlətimizin başçısına
məlumat verildi.

Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
Yenidən qurulan 110/35/10 kilovoltluq “Ağstafa”

elektrik yarımstansiyası istismara verilib.Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılışda
iştirak edib.Ölkə başçısı yarımstansiyanı işə
saldı.Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Prezidenti İlham Əliyev Ağstafa Aqrar Sənaye
Kompleksinin açılışında iştirak edib.

Dövlətimizin başçısına burada həyata keçirilən
işlər və yaradılan şərait barədə məlumat verdi.Ölkə
başçısı müəssisəni işə saldı.

Sonra Prezident İlham Əliyev müəssisənin
kollektivi ilə görüşdü.

Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin
çıxışı
-Sizi salamlayıram, mən artıq üçüncü dəfədir ki,

Ağstafa aqrar parkının işi ilə tanış oluram. Hər dəfə
burada olanda yeniliklər görürəm, inkişaf
görürəm.Şadam ki, aqroparkın bu illər ərzində
inkişafı çox sürətlidir və o cümlədən mənim də
tövsiyələrim nəzərə alınıbdır.Beləliklə, Ağstafa rayo-
nunda çox müasir istehsal, kommersiya, ticarət
kompleksi yaradılıb.

Mən birinci dəfə burada 2012-ci ildə olmuşam. O
vaxt biz aqroparkın yaradılmasının birinci
mərhələsini qeyd edirdik. Ondan sonra 2016-cı ildə
bu gün burada tanış olduğum müəssisənin təməl daşı
qoyulmuşdur və bu gün - 2020-ci ildə yenə də bura-
dayam. Şadam ki, bu aqropark bu gün Azərbaycanın
kənd təsərrüfatı və emal sahəsində çox önəmli rol
oynayan böyük bir müəssisədir.Bu da təbiidir.Çünki
Azərbaycanda sahibkarlar, investorlar üçün çox gözəl
şərait yaradılıb.Onlar bilirlər ki, dövlət onların
arxasındadır.Bilirlər ki, Azərbaycan bundan sonra da
sabitlik yolu ilə gedəcək və investorlar üçün əsas
məsələlər bunlardır.Hər bir investor - istər xarici
olsun, istər daxili olsun, öz investisiyalarını
planlaşdıranda mütləq bu amilləri nəzərə alır. Bir çox
xarici investorlarla görüşlər əsnasında onların mənə
bildirdikləri əsas fikir o idi ki, Azərbaycanda sabitlik
var. Bu sabitliyin artıq 27 yaşı var və bundan sonra da
ölkənin uğurlu inkişafı heç kimdə şübhə doğurmur.

Bundan əlavə, mövcud olan infrastruktur.Əgər
indiyədək dövlət tərəfindən bölgələrdə infrastruktur
layihələri icra edilməsəydi, yəqin ki, investorlar da
investisiyaları üçün başqa yerlər
axtaracaqdılar.Ağstafa rayonunda bu sahədə çox
böyük işlər görülüb.Bu gün yeni yarımstansiyanın
açılışında mənə məlumat verildi ki, indi Ağstafa
rayonunun enerji təchizatı 20 meqavat ətrafındadır,
ancaq potensial iki dəfə bundan böyükdür.Yəni, iki
dəfə bundan artıq sənaye müəssisələrinin, digər
obyektlərin yaradılması artıq mövcud enerji gücləri
ilə təmin ediləcək.Əlbəttə ki, enerji təminatının yaxşı
səviyyədə olması biznes üçün vacib şərtlərdən
biridir.Bildirməliyəm ki, Davos Ümumdünya İqtisadi
Forumunun hesabatında elektrik enerjisinin
əlçatanlıq əmsalına görə Azərbaycan dünyada ikinci
yerdədir.Qazlaşdırma səviyyəsi Ağstafa rayonunda
90 faizdir.Təmirli yolların səviyyəsi 90 faizə
yaxındır.İçməli su layihəsi 2013-cü ildə başa
çatmışdır, istismara verilmişdir.Yəni, investorlar üçün
bütün şərait yaradılıb.Şadam ki, Ağstafa
Aqroparkının investorları bütün bu imkanlardan
istifadə edib, böyük vəsait qoyublar.Mənə verilən
məlumata görə 80 milyon manat ətrafında vəsait
qoyulub və qoyulan vəsait göz qabağındadır.Çünki
bir daha demək istəyirəm, üçüncü dəfədir ki,
buradayam və bu aqroparkın inkişafının tarixçəsi də
mənim gözümün önündə olub.

Bu aqroparkın kənd təsərrüfatının inkişafına da
çox böyük dəstəyi olacaq.Mən maraqlandım,
məhsuldarlıq orta məhsuldarlıqdan çoxdur.Ölkə üzrə
taxılçılıqda orta məhsuldarlıq 32 sentnerdir, sizdə isə
40-50 sentner məhsul əldə edilir.Bu da çox
vacibdir.Çünki bizim əkin sahələrimiz bir qədər

məhdud olduğu üçün məhsuldarlığın artırılmasına
xüsusi diqqət göstərilməlidir.

Sahibkarlar dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə
olunub, dövlət öz dəstəyini göstərir.Bu aqroparkın
yaradılmasına da dövlət öz maliyyə dəstəyini
göstəribdir, ancaq investorların qoyduğu vəsait ondan
qat-qat artıqdır.Amma dövlət öz dəstəyini
göstərməklə, eyni zamanda, öz siyasi dəstəyini də
göstərir.Sahibkarlığın inkişafı bundan sonra
ölkəmizin inkişafının əsas şərti olacaq.Çünki dövlət
xətti ilə icra edilən əsas infrastruktur layihələri başa
çatmaq üzrədir. Ona görə biznes mühitinin yaxşılaş-
dırılması, sahibkarlığın inkişafı, yeni iş yerlərinin
yaradılması - bütün bunlar dövlət siyasətimizin tərkib
hissəsidir. İnvestorlar da belə gözəl müəssisələrin
yaradılması ilə digər sahibkarlara da yol göstərirlər
ki, gəlin, siz də vəsait qoyun.Azərbaycanlı
investorlar, ilk növbədə, Azərbaycana vəsait
qoymalıdırlar ki, bizdə işlər daha yaxşı getsin.Çünki
bizim əhalimiz artır. Biz hər il 100 min artan əhalini
gələcəkdə iş yerləri ilə təmin etməliyik. Ona görə
iqtisadi inkişaf, sərmayə qoyuluşu demoqrafik
inkişafı üstələməlidir.Bu, əsas vəzifədir. Əlbəttə ki,
işlə təmin edilən vətəndaşlar yaxşı maaşla təmin
olunmalıdırlar, onların iş şəraiti yaxşı olmalıdır. Mən
demişəm ki, 8 saatlıq iş günü vardır və heç bir işçini
ondan artıq işlətmək olmaz. Eyni zamanda, bütün
işçilər gərək rəsmi qaydada maaş alsınlar, kölgə
iqtisadiyyatına yol vermək olmaz. Qeyri-rəsmi
məşğulluğa yol vermək olmaz. Sizin kimi
müəssisələrdə bu faktlar yoxdur və ümumiyyətlə ola
da bilməz. Çünki sizin yanaşmanız beynəlxalq
yanaşmadır və mən istəyirəm ki, bütün Azərbaycan
müəssisələri bu prinsiplər əsasında işləsinlər.

Mən bunu artıq bir neçə dəfə demişəm, bir daha
işçilərə demək istəyirəm.Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu
bölgədə aprelin əvvəlindən səhiyyə sistemimiz icbari
tibbi sığorta sisteminə keçir, pulsuz tibbi xidmət
almaq üçün vətəndaşlar gərək mütləq rəsmi qaydada
işləsinlər.Ona görə qeyri-rəsmi məşğulluğa qarşı
mübarizə üsullarından biri də icbari tibbi sığorta
olacaq.Əlbəttə ki, əgər kimsə qeyri-rəsmi işləyirsə,
gələcəkdə pensiyadan da məhrum olacaq.

Bir sözlə, belə gözəl müəssisələrin yaradılması və
inkişafı məni çox sevindirir.Xüsusilə mən bu
aqroparkın timsalında ardıcıl siyasəti görürəm.Çünki
bəzi hallarda müəssisə yaradılır, hətta elə hallar olub
ki, mən o müəssisələrin açılışında iştirak etmişəm,
ondan bir müddət sonra o bağlanır.Deməli, iş prosesi
düzgün qurulmayıb. Amma sizdə nəinki
bağlanmayıb, hətta mənim bura gəldiyim bu 8 il
ərzində hər dəfə inkişaf, yenilik görürəm. Görürəm
ki, burada insanlara yüksək qayğı göstərilir.Bu şərait
böyük zövqlə yaradılıb, eyni zamanda, market,
kafe.Hər şey insanlar üçündür ki, Azərbaycan
vətəndaşları daha yaxşı, rahat yaşasınlar.Bunları
təmin etmək üçün Azərbaycan dövlətinin kifayət
qədər iradəsi, imkanları var və Ağstafa rayonunda
görülən işlər buna əyani sübutdur.

Sizi bir daha təbrik edirəm, sizə yeni uğurlar
arzulayıram.Mən maraqlandım və məlumat verildi ki,
bu üçüncü mərhələ sonuncu mərhələdir.Amma sizin
başqa planlarınız da var və ümid edirəm ki, növbəti
dəfə sizinlə burada görüşəndə yeni layihələr haqqında
mənə məruzə edəcəksiniz. Sağ olun.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev
Müdafiə Nazirliyinin Ağstafada yeni inşa olunan “N”
saylı hərbi hissəsinin açılışında iştirak edib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Tovuz rayonunda səfərdə olub.Dövlətimizin
başçısı Tovuz şəhərində ulu öndər Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Tovuz filialının fəaliyyəti ilə tanış olub.

Ölkə başçısı Tovuz rayonuna səfəri çərçivəsində
Azərbaycan Aşıq Sənəti Dövlət Muzeyinin açılışında
iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı muzeyin rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.

Muzeyin eksponatları ilə tanışlıq zamanı
Prezident İlham Əliyev aşıq sənətinin yayılma
arealını əks etdirən xəritədəki toponimlərlə bağlı
iradlarını bildirdi.

Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı Azadə
Hüseynova dedi: Bunlar işğal edilmiş ərazilərdə aşıq
sənətinin geniş yayılmış sahələridir.

Prezident İlham Əliyev: Bunlar Ermənistan
ərazisində yerləşir. Bu ərazilər tarixi, qədim
Azərbaycan torpağıdır.Ona görə siz burada düzəliş
edin.Onları Azərbaycan dilində olduğu kimi
yazın.Məsələn, “Dilizhan” yox, “Dilican”.“Dilican”
yazılmalıdır.Sevan Göyçə gölüdür, yazmısınız
“Goycha Iake”, amma burada da yazılıb
“Sevan”.Razdan çayının da əsil adı Zəngidir.Siz
tamamilə bu sözlərdən, toponimlərdən istifadə
edin.Çünki bunlar hamısı bizim qədim torpağımız-
dır.“Ekhegnadzor” sonrakı addır, bunun da qədim
Azərbaycan adı vardır.Ona görə onları düzəltmək
lazımdır.

Tovuzda Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışı
olub.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev açılışda iştirak edib.

Tovuzda Dövlət Rəmzləri Muzeyinin yeni
binasının açılışı olub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev açılışda iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı muzeyin rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.

Prezident İlham Əliyevə muzeydə nümayiş
etdirilən eksponatlar barədə məlumat verildi.

Ölkə başçısı Tovuzda “ASAN Həyat” kompleksi-
nin açılışında iştirak edib.Dövlətimizin başçısı
kompleksin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Tovuzda
Qovlar–Əyyublu–Alakol–İbrahimhacılı–Yanıqlı–Ağ
acqala–Qoçdərə–Çobansığnaq–Yoğunbulaq–Sarıtala
avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra
istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak edib.
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Əmlak Xidmətləri Məkanında və səyyar
avtobuslarda dezinfeksiya işləri aparılıb

Bakı şəhəri  üzrə 03 mart 2020-ci  il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat                                                                                                                                                                                                                                                                   
Torpaq müsabiqə və hərracları aprel ayının 9-da  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  

(Ərizələr 10 mart 2020-ci il - 08 aprel 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)

Koronavirus (Covid-19) və digər yoluxucu
xəstəliklərə qarşı profilaktik tədbirlərin görülməsi
məqsədilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
vətəndaşların daha çox müraciət etdiyi Əmlak
Xidmətləri Məkanında dezinfeksiya işləri aparıb.

Bununla yanaşı, vətəndaşların ünvanlarında

xidmət göstərən səyyar avtobuslarda dezinfeksiya
olunub. Qeyd edək ki, “Əmlakını qeydiyyata al və
mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası
çərçivəsindəhər həftə müxtəlif ünvanlarda
vətəndaşlara xidmət edən mobil ofislər də əraziyə
çıxmamışdan öncə dezinfeksiya ediilir.

Elanlar
№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny 2008 6000 8600 02/20  30.01.2020
2 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny 2008 6000 8920 02/20  30.01.2020
3 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny 2008 6000 6000 02/20  30.01.2020
4 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny 2006 5500 6800 02/20  30.01.2020
5 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2008 4100 4100 02/20  30.01.2020
6 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2007 4000 4000 02/20  30.01.2020
7 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi QAZ-3110 2000 2000 3050 02/20  30.01.2020

8
Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş

İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı
QAZ-31105 2008 2200 2222 02/20  30.01.2020

9 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny 2004 4500 6700 02/20  30.01.2020
10 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Nissan Sunny 2005 5000 6850 02/20  30.01.2020
11 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Maxima 2000 4000 4000 02/20  30.01.2020
12 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Skoda Superb 2012 9000 9000 02/20  30.01.2020
13 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası Nissan Teana 2007 9000 9390 02/20  30.01.2020
14 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 9000 9000 02/20  30.01.2020
15 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Chevrolet Niva 2123 2009 8000 8000 02/20  30.01.2020
16 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny 2008 6500 6700 02/20  30.01.2020

Sıra
№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan
torpaq sahəsi və satıcı ilə

bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə
tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı

Sahəsi (kv.m
və ya ha.),
satılır və ya

icarəyə verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə

icarə haqqının aşağı
həddi (manatla)

Hərracda ilkin qiymət,
hərrac addımı və ya
müsabiqədə qiymət,
icarədə icarə haqqı

(manatla)

Hansı məqsəd üçün satılır
və ya icarəyə verilir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi 

1 Abşeron rayonu Masazır
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
258 kv.m

Satılır 232.20 2231.70 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015183

2 Saatlı rayonu Novruzlu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 183.00 720.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 908012000517

3 Salyan rayonu Salyan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 24 kv.m Satılır 11.52 1478.00 Sahibkarlıq II zona 809012002761

4 Salyan rayonu Arbatan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 60 kv.m Satılır 5.00 1200.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 809012002762

5 Şirvan şəhəri Şirvan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 25 kv.m Satılır 36.25 793.00 Sahibkarlıq I zona 911012001952

6 Şirvan şəhəri Şirvan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 50 kv.m Satılır 55.00 1038.00 Sahibkarlıq II zona 911012001953

7 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 39.60 345.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000982

8 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 4,0 ha İcarə 15.80 138.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000982

9 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 5,86 ha İcarə 23.20 202.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000982

10 Kürdəmir rayonu Sor-Sor
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
09 aprel 2020-ci il tarixinədək Ucar

ərazi şöbəsi 20,0 ha İcarə 156.00 900.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 906012000855

11 Zərdab rayonu Gəlmə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
09 aprel 2020-ci il tarixinədək Ucar

ərazi şöbəsi 1,17 ha İcarə 1.18 35.10 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) III qrup örüş 905012000636

12 Bərdə rayonu Qaradağlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357

Tel: (020) 205 27 77
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 9,3 ha İcarə 113.82 930.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 610012001660

13 Goranboy rayonu
Qarqucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357

Tel: (020) 205 27 77
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 40 kv.m İcarə 0.03 10.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) III qrup örüş 509012001264

14 Goranboy rayonu Faxralı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357

Tel: (020) 205 27 77
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 9,74 ha İcarə 48.70 292.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 509012001635

15 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 240.00 4000.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001870

16 Qazax rayonu Daş Salahlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 42 kv.m Satılır 2.65 294.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 501012001881

17 Tovuz rayonu Dondar
Quşçu Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 184 kv.m İcarə 0.18 10.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup bonitet balı 82 əkin 503012001932

18 Qusar rayonu Həzrə
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

İcarə 0.06 7,00 1,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) IV qrup kollu örüş 301012002106

19 Qusar rayonu Piral
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 7,0 ha İcarə 3.36 175,00 18,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) II qrup örüş 301012077667

20 Qusar rayonu Piral
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 3,0 ha İcarə 1.44 75,00 8,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) II qrup örüş 301012077666

21 Şabran rayonu Dəvəçi
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
5200 kv.m

İcarə 0.25 26,00 3,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) III qrup örüş 304012000993

22 Şabran rayonu Dəvəçi
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
240 kv.m

Satılır 41.94 240,00 24,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 304012001301

23 Şabran rayonu Dəvəçi
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
520 kv.m

Satılır 90.88 520,00 52,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 304012001300

24 Ağcabədi rayonu
Cəfərbəyli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi
6600 kv.m

İcarə 6.30 52.80 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 608012001129

25 Ağcabədi rayonu Kürdlər
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 3,5 ha İcarə 18.90 175,00 17,50 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) IV qrup örüş 608012001048

26 Beyləqan rayonu İkinci
Şahsevən Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1,95 ha İcarə 4.45 195.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) III qrup örüş 607012000797

27 İmişli rayonu Yalavac
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi
165 kv.m

Satılır 17.42 874.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 907012000525

28 Balakən rayonu Katex
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 457.28 996.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 401012001383

29 Balakən rayonu Katex
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
1180 kv.m

Satılır 449.67 980.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 401012001386

30 Qax rayonu Qax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 150.00 1765.00 Fərdi yaşayış evi II zona 403012001682
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(manatla)
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və ya icarəyə verilir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi 

31 Qax rayonu Qaxbaş
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9ATel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 957 kv.m Satılır 323.07 2047.98 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001873

32 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 300.00 2490.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005404

33 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 300.00 2490.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005405

34 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 300.00 2490.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005408

35 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 300.00 2490.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005409

36 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 300.00 2472.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004895

37 Şəki rayonu Çeşməli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 1,3637 ha İcarə 690.96 1530.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 404012002306

38 Zaqatala rayonu Zaqatala
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 400 kv.m Satılır 160.00 1694.00 Fərdi yaşayış evi III zona 402012002644

39 Zaqatala rayonu Zaqatala
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 400 kv.m Satılır 160.00 1694.00 Fərdi yaşayış evi III zona 402012002645

40 Zaqatala rayonu Zaqatala
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 400 kv.m Satılır 160.00 1694.00 Fərdi yaşayış evi III zona 402012002646

41 Oğuz rayonu Oğuz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
09 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 60 kv.m Satılır 10.88 629.00 Sahibkarlıq I zona 405012002364

“Bakı Ağırlaşdırıcılar” 

ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə

20 aprel 2020-ci il,  saat 11- 00-da, “Bakı
Ağırlaşdırıcılar”  ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi
yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. Səhmdar cəmiyyətinin   idarəetmə  orqanlarının

2019-cu il  üzrə  maliyyə-     təsərrüfat  fəaliyyəti  barədə

hesabatlarının  təsdiq  edilməsi.

2. Səhmdar  cəmiyyətin  mənfəət  və  zərərinin

bölüşdürülməsi  haqqında.

3. Digər  məsələslər.

Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı
vacibdir.

ünvan: Bakı şəhəri , Qaradağ rayonu , Salyan şossesi
22-ci km , 22A ( zavodun inzibati binasında)

Əlaqə telefonu 012 565 21 34

Hörmətlə, «Bakı Ağırlaşdırıcılar» ASC-
in İdarə heyətinin  sədri

M.A.SULTANOV

“Cəlilabad Avtonəqliyyat” 
ASC-nin səhmdarlarının

nəzərinə

23 aprel, 2020-cı il, saat 10:00, “Cəlilabad
Avtonəqliyyat” ASC-nin səhmdarlarının
növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər
daxil edilmişdir:

1. Səhmdar Cəmiyyətin 2019-cu ilin

yekunlarına dair növbəti ümumi yığıncağına

bütün səhmdarları dəvət edirik.

Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı
vacibdir.

ünvan: Cəlilabad rayonu, Qurtuluş, 37 
(Cəlilabad Avtovağzalın binası)
Əlaqə telefonu: 050 794 78 94

“Cəlilabad Avtonəqliyyat”  ASC-nin sədri
A.Nəzərov
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