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Mədəni irsimizin sistemli şəkildə 

qorunması və təbliğinə dəyərli töhfə
 � Bu yaxınlarda “Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs 

nümunələrinin Dövlət Reyestri” portalı (www.intangible.az) istifadəyə 
verilmişdir. Mədəniyyət nazirinin müavini Rafiq Bayramovun bu barədə 
açıqlamasını təqdim edirik.

 Nazir müavini bildirib ki, qloballa-
şan dünyada xalqların öz mədəni-mənəvi 
varlığını qoruması prioritet məsələdir. 
Çünki xalqın dili, adət-ənənələri, 
mədəni irsi onun milli identikliyinin 
əsas göstəricisidir. Azərbaycan xalqının 
zəngin mədəni irsi zaman-zaman müxtəlif 
qüvvələr tərəfindən mənimsənilməyə 
məruz qalıb. Bu baxımdan qeyri-maddi 
və maddi mədəni irs nümunələrimizin 
qorunması və təbliği dövlətimizin 
mədəniyyət siyasətində xüsusi yer tutur. 
Ölkəmiz UNESCO-nun Qeyri-maddi 
mədəni irsin qorunmasına dair Konvensi-
yasına qoşulub. Azərbaycanın Birinci vit-
se-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
bu sahəyə diqqət və qayğısı nəticəsində 
təşkilatın müvafiq siyahılarına mədəni 
irsimizlə bağlı 11 nominasiya daxil edilib 
və bəşəriyyətin mirası olaraq qorunur.

R.Bayramov deyib ki, son illər bu 
sahədə aparılan işlər daha geniş xarakter 
alıb. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 
istifadəyə verilən “Azərbaycan qeyri-
maddi mədəni irs nümunələrinin Dövlət 
Reyestri” portalı (www.intangible.az) da 
mədəni irsimizin sistemli şəkildə qorun-
ması və təbliği işinə dəyərli töhfədir.

Onun sözlərinə görə, dövlət 
reyestrinin yaradılması qeyri-maddi 

mədəniyyət nümunələrini qeydiyyata 
salmaq, onların təbliğini təşviq etmək, 
eləcə də bədnam qonşular tərəfindən 
mənimsənilməsinin qarşısını almaq 
üçün lazımi informativ bazanı for-
malaşdırmaq ehtiyacından irəli gəlib. 
Nəsildən-nəslə ötürülən belə nümunələr 
xalqın uzaq keçmişinə, qədim tarixinə 
söykənən təcrübə əsasında yaradılıb. 
Portalda Azərbaycan milli-mənəvi 
mədəniyyətinin ən müxtəlif sahələrini 
əhatə edən irs nümunələrinin siyahısı 
əksini tapıb.

Portalın hansı məsələləri əhatə 
etdiyini diqqətə çatdıran nazir müavini 
deyib:

– Elektron resurs Azərbaycanın 
qeyri-maddi mədəni irs nümunələri, 
onların daşıyıcıları və təşkilatlar haqqın-
da məlumatları, həmçinin mədəniyyət 
sahəsində qəbul olunmuş milli və 
beynəlxalq sənədləri, UNESCO si-
yahılarındakı Azərbaycan mədəni irs 
nümunələrini, Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair lazımi 
elmi ədəbiyyatı, foto və videomaterialla-
rı, qeyri-maddi irs sahəsində yenilikləri 
özündə ehtiva edir. Bundan əlavə, 
məlumat bazasında Azərbaycanın şəhər 
və rayonları, həmin bölgələrə məxsus 

qeyri-maddi irs nümunələri haqqında 
bilgilər də yer alıb.

R.Bayramov bir məqamı xüsusi 
vurğulayıb ki, portalda vətəndaşların 
qeyri-maddi irs nümunələri ilə bağlı 
təkliflərinin qəbulu üçün imkan yaradıl-
ması onun əhəmiyyətini daha da artırır: 
Çünki hər bir azərbaycanlı qloballaşan, 
informasiya çevikliyi tələb edən bu çağı-
mızda milli mədəni irsimizi zərbə altında 
qoymamaqdan ötrü müvafiq innovativ 
vasitələrdən istifadə edərək ölkəmizin 
sərvətlərini müdafiə etməyi bacarma-
lıdır. Qeyri-maddi mədəni irsin qorun-
ması təkcə dövlətin işi olmamalı, buna 
bütövlükdə cəmiyyət tərəfindən dəstək 
verilməlidir.

 Portalda Azərbaycanın qeyri-maddi 
mədəni irs nümunələri diyarşünaslıq, 
folklor və sənətkarlıq olmaqla üç kateqo-
riyaya ayrılıb. Həmin kateqoriyalara daxil 
olan məfhumlar siniflərə, növlərə, janrla-
ra və qruplara görə qruplaşdırılıb. Qeyri-

maddi mədəni irs nümunəsinin səhifəsi 
onun haqqında arayışdan, nümunəyə aid 
foto və videolardan, nümunənin paspor-
tundan, daşıyıcı və təşkilat, nümunənin 
yayıldığı areal haqqında məlumatlardan 
ibarətdir. Arayışlar UNESCO-nun 
tələbləri çərçivəsində həmin sahə üzrə 
çalışan elmi mütəxəssislər tərəfindən 
hazırlanıb. Arayışların hazırlanmasında 
AMEA-nın Folklor, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya, Memarlıq və İncəsənət insti-
tutlarının mütəxəssisləri yaxından iştirak 
ediblər. Portalın fotoqalereya və media-
teka hissələrinin təşkilində Mədəniyyət 
Nazirliyi, Azərbaycan Aşıqlar Birliyi, 
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agent-
liyi (AZƏRTAC), Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyi, Milli İncəsənət Muzeyi, 
Azərbaycan Xalça Muzeyi, Musiqi 
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi, Milli 
Kulinariya Mərkəzi və Dövlət Film 
Fondunun, biblioqrafiyanın təşkilində isə 
Azərbaycan Milli Kitabxanasının materi-
allarından istifadə olunub.

“Portal Azərbaycanın qeyri-maddi 
mədəni sərvətlərinə dair bütün zəruri 
məlumat və materialların bir arada top-
landığı mühüm platforma olaraq xalqının 
zəngin mədəni irs yaddaşının qorunması-
na, yaşadılmasına xidmət edir. Gələcəkdə 
portalın xarici dillərə tərcümə edilməsi 
bu zənginliyin dünyada yayılmasına 
da mühüm zəmin olacaq”, – deyə nazir 
müavini bildirib.

 “Xalq qəzeti”

Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisində AXC və 
Qara Qarayevin 100 illik yubileyləri qeyd olunmuşdur

 � Almaniyanın Frankfurt-Mayn şəhərində Beynəlxalq Kitab 
Sərgisi öz işinə başlayıb. Sərgidə Azərbaycan da təmsil olunur. Ölkəmizin 
zəngin mədəniyyətinin, nəşriyyat-poliqrafiya sahəsinin, kitab sənətinin 
təmsil və təbliğ olunması məqsədilə mədəniyyət nazirinin birinci müavini 
Vaqif Əliyevin rəhbərliyi ilə nazirliyin və bir sıra yerli nəşriyyatların 
əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti sərgidə iştirak edir.

Beynəlxalq kitab sərgiləri sırasında 
Frankfurt Kitab Sərgisi nüfuzu, iştirakçı 
və tamaşaçı sayının çoxluğu baxımından 
fərqlənir. Hər il təşkil olunan bu sərgiyə 
dünyanın əksər ölkələrindən çoxsaylı 
iştirakçılar gəlirlər. 

Nümayəndə heyətinin üzvlərindən 

aldığımız məlumatda deyilir ki, 
Azərbaycan 56 kvadratmetr sahədə, 
Qız qalası və Qala divarları dizaynı 
ilə hazırlanmış xüsusi stendlə təmsil 
olunub. Sərgidə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin 
həyat və fəaliyyətini əks etdirən ki-

tablar, dövlətçiliyimizə, tariximizə, 
mədəniyyətimizə dair nəşrlər tamaşaçıla-
ra təqdim edilib.

Həmçinin, Azərbaycan Res-
publikasının Mədəniyyət Nazirliyi, 
Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi və 
Avropa Mədəniyyətlərarası Əməkdaşlıq 
Forumunun birgə təşkilatçılığı ilə 
oktyabrın 10-da Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr 
olunmuş tədbir və Milli Kitabxananın 
“Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” 
seriyasından nəşr etdiyi “Qara Qarayev. 
Həyat və yaradıcılığı haqqında qısa 
oçerk” kitabının təqdimat mərasimi 
keçirilib. Üç dildə nəşr edilən kitab 
dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılığı, 
eləcə də onun dünyaca məşhur əsərləri 
 haqqındadır.

Tədbiri mədəniyyət nazirinin birinci 
müavini Vaqif Əliyev açmışdır. Daha 
sonra Azərbaycan Respublikasının Alma-
niya Federativ Respublikasındakı səfiri 
Ramin Həsənov, Türkiyə Cümhuriyyəti 
mədəniyyət və turizm nazirinin müavini 
professor Haluk Dursun çıxış etmişlər. 
Sonra Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
direktoru, professor Kərim Tahirov “Qara 
Qarayev. Həyat və yaradıcılığı haqqında 
qısa oçerk” kitabını və kitabxananın ha-
zırladığı dahi bəstəkarın bütün əsərlərini 

əhatə edən 5 diski tədbir iştirakçılarına 
hədiyyə etmişdir. Tədbirdə, həmçinin 
Azərbaycanın Almaniyadakı diaspor 
təşkilatının sədri Samirə Patzer-İsmayı-
lova da çıxış etmişdir. O, Qara Qaraye-
vin not əsərlərindən ibarət olan toplunu 
iştirakçılara təqdim etmişdir.

Tədbir Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olun-
muş “dəyirmi masa” arxasında müzakirə 
ilə davam etmişdir. Mərasimdə Almani-
yada yaşayan, Azərbaycan ədəbiyyatını 
geniş təbliğ edən naşirlər, yazıçılar və 
ədəbiyyatşünas alimlər çıxış etmişlər. 
Onlar özlərinin alman dilində hazırladığı 
“Azərbaycan müntəxəbatı antologiyası”nı 
tədbir iştirakçılarına təqdim etmişlər.

Burada “Azərbaycan” pavilyonun-
da alman publisisti, tərcüməçi Hayke 
Maria Yohenninqin “Bakının arxitektura 
bələdçisi: xalçaya bənzər şəhər” kitabının 
təqdimat mərasimi də keçirilmişdir..

Oktyabrın 12-də isə burada 
azərbaycanlı və alman tələbələrin iştirakı 
ilə “Azərbaycan mədəni irsi və onun 
dünyaya tanıdılması” mövzusunda 
müzakirələr aparılacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti” 

Heydər Əliyev Mərkəzində 
Mixail Turetskinin daha bir unikal  

layihəsi – “Soprano” qrupunun konserti olacaq
 � “Turetski xoru”nun Heydər Əliyev 

Mərkəzində möhtəşəm ifalar və maraqlı şou ilə 
dolu çıxışı ilə yanaşı, Rusiyanın Xalq artisti Mixail 
Turetskinin daha bir qrupunun Bakıda konserti olacaq. 
Belə ki, noyabrın 30-da Heydər Əliyev Mərkəzində 
Mixail Turetskinin “Soprano” art qrupunun ilk dəfə 
konserti keçiriləcək. Kollektiv Bakıda tamaşaçılara 
rəngarəng proqram təqdim edəcək.

 “Soprano”  Mixail 
Turetskinin unikal vokal 
layihəsidir – qadın 
səslərinin toplusudur. Art 
qrupda təbiətdə möv-
cud olan səslərin bütün 
fərqlilik və zənginliklərinə 
– ən yüksəkdən (koloratur 
soprano) tutmuş ən aşağı 
(mezzo) tembrədək rast 
gəlmək mümkündür.

Kollektivin repertu-
arına müxtəlif janrlarda 
əsərlər – klassika, pop, rok, 
folklor, caz daxildir. Qrup 
konsert proqramlarında 
musiqi şoularını audito-
riya ilə interaktiv şəkildə 
təqdim edir. 

“Soprano” bir sıra 
beynəlxalq idman tədbirlərinin 
– Soçidə keçirilmiş Formula 
1 Qran-pri yarışlarının, futbol 
oyunlarının, hər il keçirilən “Bi-
rinci kanalın kuboku” xokkey 
turnirinin musiqili səfiri olub. 

“Turetski xoru” və “Sopra-
no” art qrupları 2017-ci ildə bir 
sıra ölkələrdə “Qələbə mahnı-
ları” adlı sülhməramlı aksiya 
təqdim edib. “Soprano” Pekində 
dünyanın ən böyük teleşoula-
rından olan “Spring Festival 
Global Gala 2016”da çıxış edib 

və həmin televiziya efirini 1 
milyard tamaşaçı izləyib. 

Qeyd edək ki, “Turets-
ki xoru”nun Heydər Əliyev 
Mərkəzində oktyabrın 10-da 
keçirilən konserti anşlaq və 
maraqla izlənilib.

Daha bir gözəl şou-
”Soprano” art qrupunun 

 konsertinin biletlərini mərkəzin 
kassası, iTicket.az satış 
məntəqələri və saytından əldə 
etmək olar. 

https://iticket.az/az/events/
concerts/the-soprano-group-s-
concert/4152 

AZƏRTAC

“Azərbaycan Respublikasının xarici 
siyasəti: reallıqlar və perspektivlər”

 � Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Bilik Fondu və Nəsimi Rayon 
İcra Hakimiyyətinin (RİH) birgə təşkilatçılığı ilə 
Milli Məclisin deputatı, politoloq Elman Nəsirovun 
“Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti: reallıqlar 
və perspektivlər” mövzusunda mühazirəsi keçirilib.

“Ambassador” mehmanxa-
nasında təşkil olunan tədbiri gi-
riş sözü ilə açan Nəsimi Rayon 
İcra Hakimiyyəti başçısının bi-
rinci müavini Gülarə Verdiyeva 
tədbir iştirakçılarını salamlaya-
raq, görüşün mahiyyəti barədə 

məlumat verib.
Bilik Fondunun aparat 

rəhbəri, professor İsaxan 
Vəliyev ümummilli lider 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
altında Azərbaycanın siya-
si və iqtisadi müstəqilliyini 

möhkəmləndirərək, 
dövlətçiliyini inkişaf etdir-
diyini, demokratik dəyərlərə 
yiyələnərək, özünün liberal 
prinsiplərə əsaslanan iqtisadi 
modelini yaratdığını, bu gün 
də bu siyasətin uğurla yerinə 
yetirildiyini vurğulayıb. 

Professor Elman 
Nəsirov mühazirəsində 
müstəqilliyin bərpasından 
sonrakı dövrdə Azərbaycanın 
xarici siyasətində qazanı-
lan uğurlardan başlayaraq, 
Ermənistanda baş verən 
son proseslərin regional 
təhlükəsizliyə təsirlərinə 

qədər mühüm əhəmiyyət kəsb 
edən bir çox məsələlər barədə 
fikirlərini tədbir iştirakçılarının 
diqqətinə çatdırıb.

Bilik Fondunun mətbuat 
xidməti bildirir ki, Nəsimi 
rayonu ərazisində fəaliyyət 
göstərən bir sıra ali təhsil 
müəssisələrinin, rayonun 
idarə, müəssisə və təşkilatları 
fəallarının iştirakı ilə baş 
tutan tədbirin sonunda mövzu 
ətrafında diskussiya aparılıb.

“Xalq qəzeti”

Suraxanı rayonunda 
abadlıq işləri geniş vüsət alır

 � Bu gün respublikamızın hər yerində müşahidə 
edilən abadlıq-quruculuq işləri Suraxanıda da özünü 
qabarıq şəkildə büruzə verir. Mövcud potensialın 
səmərəli reallaşdırılması, əmək ehtiyatlarının və 
digər resursların konkret məqsədlərə yönəldilməsi, 
ən başlıcası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
imzaladığı dövlət proqramlarından, fərman və 
sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin böyük əzm 
və bacarıqla həyata keçirilməsi rayonun uğurlarını 
şərtləndirən əsas məqamlardır. 

Suraxanıda son illər 
ərzində bir sıra sistemli, 
kompleks xarakterli layihələr 
hazırlanaraq uğurla real-
laşdırılıb. Hazırda yaşayış 
məntəqələrinin təbii qaza, 
suya, elektrik enerjisinə olan 
tələbatının ödənilməsi, küçə 
və məhəllədaxili işıqlandır-
ma sistemlərinin qurulması, 
ictimai nəqliyyatın fasiləsiz 
işləməsi, sosial təyinatlı 
obyektlərin tikintisi və 
bərpası, müasir avadanlıqla 
təchiz edilməsi ilə bağlı 
davaml iş görülür. Bütün 
bunlar isə rayonda yeni iş 
yerlərinin açılmasına, insanların 
rifahının yaxşılaşmasına, sabit-
liyin möhkəmlənməsinə müsbət 
təsir gpstərir. 

Rayonda cari il üçün 
nəzərdə tutulan yerli proq-
ramlara əsasən, nümunəvi 
abad məhəllələrin və parkla-
rın salınması, köhnələrinin 
yenidən qurulması, idman 

meydançalarının yaradılması, 
xeyir-şər evlərinin əsaslı təmiri 
və yenilərinin tikintisi”, Şəhid 
xatirə komplekslərinin abad-
laşdırılması və s. işlər həyata 
keçirilib. 

Tədbirlər planına uyğun 
olaraq rayon icra hakimiyyətinin 
təşəbbüsü ilə rayon Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı Birliyi 

tərəfindən Hövsan və Qaraçu-
xur qəsəbələrində yerləşən 9 
mərtəbəli yaşayış binalarının 
əsaslı təmirinə başlanılıb. Ha-
zırda 49 girişdən ibarət on dörd 
9 mərtəbəli və 3 girişdən ibarət 
iki 2 mərtəbəli yaşayış binasında 
əsaslı təmir işləri aparılır.

Təmir olunan binaların bir 
qısmi Qaraçuxur qəsəbəsinin 
Yeni Günəşli yaşayış sahəsində 

yerləşir. Massivin “Q” yaşayış 
sahəsindəki 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 saylı binaların 
fasadı rənglənib, girişlərində və 
pilləkan qəfəslərində zəbt olu-
nan sahələr sökülərək iri qabarit-
li tullantılardan təmizlənib. Bü-
tün girişlərin pilləkən qəfəsləri 
1-ci mərtəbədən 9-cu mərtəbəyə 
qədər qaşınıb, matalanıb və 
torket olunaraq rənglənib. Yeni 

Günəşli “Q” yaşayış sahəsindəki 
7, 8, 9, 10 , 11 saylı binaların 
pilləkan qəfəslərində 189 ədəd, 
“V” yaşayış sahəsindəki 15 və 
16-ci binalarda isə 136 ədəd 
müxtəlif ölçülü yeni plastik 
pəncərə qoyulub. Girişlərdə kod 
açarlı dəmir qapılar quraşdırılıb, 
binaların girişlərində pilləkənlər 
aqlay daşla üzlənib. 

Əsaslı təmir işləri başlayan-
dan indiyədək, ümumiyyətlə, 
rayon üzrə binaların fasd 
hissəsində 24 min kvadratmetr 
sahə mata ilə torket olunub və 
43 min 500 kvadratmetr sahə 2 
qat emulsiya ilə rənglənib, bina-
ların girişlərində kod açarlı 64 

ədəd dəmir qapı quraşdırılıb. 
Girişlərdə 767 metr pilləkən 
aqlay daşla üzlənib, 41 
giriş və pilləkan qəfəsində 
33 min 226 kvadratmetr 
sahə rənglənib, pilləkan 
qəfəsində 402 ədəd müxtəlif 
ölçülü yeni plastik pəncərə 
qoyulub. Binaların kürsü 
və fasadında ehtiyac olan 
hissələrə 1500 kvadratmetr 
suvaq vurulub. Təmir olunan 
bloklarda elektrik şitləri və 
məhəccərlər də rənglənib. 
Həyətlərə asfalt örtüyünün 
salınmasına başlanılıb. 

Əhalinin istirahətinin 
təşkili məqsədilə həyətlərdə 
söhbətgahlar və oturacaqlar, 
gənclərin vaxtlarını səmərəli 
keçirmələri üçün müxtəlif növ 
idman avadanlıqları, uşaqların 
əylənməsi üçün yelləncəklər, 
sürüşkənlər quraşdırılıb. 

V. BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Şamaxının Qonaqkənd, Hacıqədirli və 
Sabirli kəndlərinə təbii qaz verilmişdir
 � Respublikamızın 

bölgələrində, o cümlədən Şamaxıda 
bütün yaşayış məntəqələrinin 
tamamilə qazlaşdırılması istiqamətində 
tədbirlər davam etdirilir. Oktyabrın 
11-də rayonun daha üç kəndinə - 
1004 nəfərin yaşadığı Qonaqkənd, 
596 nəfərin yaşadığı Hacıqədirli və 
397 nəfərin yaşadığı Sabirli yaşayış 
məntəqələrinə təbii qaz verilmişdir.

142 abonenti olan Qonaqkənd, 115 
abonenti olan Hacıqədirli və 28 abonenti 
olan Sabirli kəndlərinin qazlaşdırılması 
üçün birpilləli sistem əsasında ümumi uzun-
luğu 22 min 414 metr müxtəlif diametrli 
daşıyıcı, paylayıcı və məhəllədaxili qaz 
xətləri çəkilmiş, mənzillərə sayğac və fərdi 
tənzimləyici quraşdırılmışdır.

Yaşayış məntəqələrinə təbii qazın 
verilməsi münasibətilə Qonaqkənd kəndində 
açılış mərasimi keçirilmişdir. Rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Asif Ağayev və 
SOCAR-ın “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi-
nin Ağsu Regional Qaz İstismar İdarəsinin 
rəisi Namiq Məmmədov çıxış edərək ölkə 

başçısının diqqət və qayğısı, rəhbərliyi ilə 
ölkəmizin sürətli inkişafından, bölgələrdə, 
o cümlədən Şamaxıda reallaşdırılan sosial 
layihələrdən danışmışlar. Qeyd olunmuşdur 
ki, Şamaxı rayonunda bir şəhər, beş qəsəbə 
və 57 kənd olmaqla 63 yaşayış məntəqəsi 
vardır ki, artıq onlardan 47-si qazlaşdırılmış, 
rayon üzrə qazlaşdırma 95 faizi ötmüşdür.

Mərasimdə kənd ağsaqqalları,  ziyalılar 

çıxış edərək bölgələrin sosial-iqtisadi 
inkişafına, insanların həyat səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılmasına göstərdiyi diqqət və 
qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə 
minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Sonra rəmzi məşəl alovlandırılmış, 
yaşayış məntəqələrinə təbii qaz verilmişdir.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

“Azalternativenerji” MMC 2018-ci il noyabrın 14-dən 16-dək keçiriləcək 9-cu Azərbaycan 
Beynəlxalq Ətraf Mühit Sərgisində “Azalternativenerji” MMC–nin iştirakını təmin etmək 

üçün xidmətlərin satınalınması ilə əlaqədar kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka təklifləri 15 oktyabr 2018-ci il saat 16.00-dək 

qəbul ediləcəkdir.
Əlavə məlumat almaq üçün (012) 488-01-36 (daxili 126) 

nömrəli telefonla əlaqələndirici şəxs Məmmədova Tamila 

 Kamal qızına müraciət etmək olar.
Ünvan: Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 

Mehdi Mehdizadə küçəsi, 29.
e-mail: tmammadova@area.gov.az


