
24 aprel 2019-cu il, çərşənbə10

 “MOSKVİÇTEXXİDMƏT” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Moskviçtexxidmət”ASC səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı 8 iyun 2019-cu il 
saat 10.00-da Bakı şəhəri, Sumqayıt şossesi 4 nömrəli ünvanda keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2018-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yekunları haqqında.
2. Dividendlərin verilməsi haqqında.
3. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyinə aid məsələlərlə bağlı cəmiyyətə müraciət etmək olar.
Telefon- (012) 447-05-50.
Ünvan- Bakı, Sumqayıt şossesi 4.

“Xudat Balıq” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Xudat Balıq” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı  
7 iyun 2019-cu il  saat 14.00-da, Xudat şəhəri, Müqtədir qəsəbəsində 
yerləşən inzibati binada aşağıdakı gündəlikdə keçiriləcəkdir: 

• “Xudat Balıq”   ASC-nin   2018-ci maliyyə ili üzrə maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin təsdiq olunması.

Səhmdarlar növbəti illik  ümumi  yığıncağın  gündəliyi  üzrə  mate-
riallarla  iş  günləri  saat 10 .00-dan 18 .00-dək, səhmdar cəmiyyətin 
Xudat şəhəri, Müqtədir qəsəbəsində   yerləşən inzibati binasında 
səhmdar cəmiyyətin direktoruna müraciət etməklə tanış ola bilərlər.

Yığıncaqda iştirak etmək vacibdir.
Ünvan- Xudat şəhəri, Müqtədir qəsəbəsi.

Müşahidə şurası

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 25 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Tərtər rayonunun işğal altında 
olan Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayo-
nunun Acarlı, Yusifcanlı, Cəbrayıl 

rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlı-
ğında, həmçinin Goranboy, Tərtər və 
Ağdam rayonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub.

Saatlı Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Saatlı 
Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 
digər alış və xidmətlərin, xüsusi geyimlərin  
satın alınması üçün təkliflər sorğusu elan edir

Təkliflər 15 may 2019-cu il saat 17.00-dək qəbul olunur.
Təklif zərfləri 16 may 2019-cu il saat 12.00-da açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs - Mətləb Hüseynov, telefon - 02128-5- 34-06.
Ünvan-Saatlı şəhəri, Qara Qarayev küçəsi 5.

Tender komissiyası

Səbail Rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
ödənişli ictimai işlərə cəlb edilmiş işçilərin xüsusi geyim, 
inventar (225200 xərc maddəsi üzrə) və mal-materiallarla 

(225413 xərc maddəsi üzrə) təmin edilməsinin satın alınması 
üçün təkliflər sorğusu elan edir

Təkliflər 8 may 2019-cu il saat 17.00-dək qəbul olunur.
Təklif zərfləri 10 may 2019-cu il saat 11.00-da açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs-Xanzadə Həsənova, telefon 493-55-43.
Ünvan- Bakı, Xaqani küçəsi 65.

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Hacı Zeynalabdin 
qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

2019-cu ildə Hacı Zeynalabdin qəsəbə Şəhidlər xiyabanında abadlıq işlərinin 
aparılmasının satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 Tender 1 lot üzrə keçirilir.
 Lot-1. 2019-cu ildə Hacı Zeynalabdin 

qəsəbə Şəhidlər xiyabanında abadlıq 
işlərinin aparılmasının satın alınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun 
yuxarıda göstərilən lot üzrə öz yazılı tender 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış ikiqat 
bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

 Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

-sərfəli tender təklifinə,yüksək 
keyfiyyətə,müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsinə və iddiaçının maliyyə 
vəziyyətinə.

 Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə 

imkanlarına malik olmalıdırlar.
 Müqavilə il ərzində yerinə yetirilməlidir.
 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-

ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin 
qəsəbəsi, Q.Qarayev küçəsi 10 nömrəli 
ünvandan ala bilərlər.

 Əlaqələndirici şəxs-Əliyev Ramil 
Dilavər oğlu.

 İştirak haqqı 290 manatdır.
 Təşkilat- Sumqayıt Şəhər İcra 

Hakimiyyəti Başçısının Hacı Zeynalab-
din qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəliyi 

 VÖEN - 2900329461 
 Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
 Kod - 210005

 VÖEN- 1401555071
 M/h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
 S.W.I.F.T. BIK - CTREAZ 22
 H/h- AZ 84 

CTRE00000000000002516632
 Büdcə təşkilatının kodu -142340
 Fond -7Y
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət,
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini 

təsdiq edən bank sənədi,
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır),

-tender təklifi dəyərinin 1% həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır),

-podratçının son bir ildə maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı,

-podratçının tam adı,hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri.

 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır. 

 Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri 27 may 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər möhürlənmiş,ikiqat 
zərfdə, Bank təminatı və tender təkliflərini 
isə 30 may 2019-cu il saat 18.00-a kimi 
Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi, Q.Qarayev 
küçəsi 10 nömrəli ünvanda Hacı Zeynalab-
din qəsəbə İcra Nümayəndəliyinə təqdim 
etməlidirdər.

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

 İddiaçıların təklifləri 31 may 2019-cu il 
saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvan-
da açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Dövlət başçısının fərmanı  
sahibkarların və Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondunun problemlərini həll edəcək

– İlk sualımız təbii ki, bu isla-
hatlarla bağlı olacaq. Necə düşü-
nürsünüz, son dövrün islahatları 
iqtisadiyyatımızın inkişafına nə 
kimi töhfələr verəcək?

– Möhtərəm Prezident cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
həyata keçirilən iqtisadi islahatlar 
ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafında 
yeni bir səhifə açıb. Azərbaycanda 
özəl sektorun, sahibkarlığın in-
kişafı dövlət başçısının əsas 
prioritetlərindəndir. Biznes mühitinin 
bütün sahələri, xüsusilə biznesə 
başlama, tikinti üçün icazələrin 
alınması, maliyyə mənbələrinə çıxış 
imkanlarının artırılması, əmlakın 
qeydiyyatı, xarici ticarətin aparılması 
istiqamətində qəbul edilən önəmli 
qərarlar ölkəmizdə sahibkarlığın 
cəlbediciliyini artırıb. Sahibkarlıq 
sahəsində lisenziya və icazələr 
sisteminin təkmilləşdirilməsi, inves-
tisiya layihələrinin güzəştli şərtlərlə 
kreditləşdirilməsi, sahibkarlıq 
subyektlərində aparılan yoxlamaların 
2021-ci ilədək dayandırılması, inves-
tisiyaların və ixracın təşviqi, vergi, 
gömrük sahəsində islahatlar və digər 
tədbirlər son illərdə sahibkarlığın inki-
şafına çox böyük dəstək olub. Həyata 
keçirilən islahatlar ölkəmizin inkişaf 
etdirilməsinə, insanların rifah halının 
daha da yaxşılaşdırılmasına yönəlib. 

– Mayis müəllim, geridə qoydu-
ğumuz il “Mətanət A” şirkəti üçün 
hansı uğurlarla yadda qaldı? 

– “Mətanət A” şirkəti ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin xeyir-duası 
və möhtərəm Prezidentimiz cənab 
İlham Əliyevin dəstəyi ilə ölkəmizdə 
çoxsaylı istehsal sahələri, yeni iş 

yerləri yaradıb, öz məqsədyönlü 
fəaliyyəti ilə ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafına töhfələr verib, dövlətimizin 
regional və qlobal səviyyədə 
rəqabətədavamlı və uğurlu sahibkar-
lıq nümunələrindən birinə çevrilib. 

Cənab Prezident  “Mətanət 
A” şirkətinin “Ağdağ” müasir gips 
zavodunun açılışında çıxışı zama-
nı sərhədyanı ərazilərdə istehsal 
obyektlərinin tikilməsi zərurətini 
vurğulamışdı. Biz bu tövsiyəni rəhbər 
tutaraq artıq Qazax rayonunun 
Daşsalahlı kəndində dünyanın ən 
innovativ texnologiyalarına əsaslanan 
Qazax əhəng zavodunun tikintisi-
ni başa çatdırdıq. Zavodun yaxın 
zamanda dövlət başçısının iştirakı ilə 
açılışı gözlənilir.

– Bu zavodun dünyadakı 
ən son innovativ texnologiya-
ya əsaslandığını bilirik.  Onun 
tikintisində dövlətin güzəştli 
kreditlərindən yararlandınızmı? 

– Qeyd etdiyim kimi, dövlətin 
dəstəyini hər zaman hiss etmişik.  
Qazax əhəng zavodunun tikintisi 
və avadanlıqların alınması üçün 
“Mətanət A” şirkətinin öz vəsaitindən 
əlavə, Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 
tərəfindən də kredit ayrılıb, kredit 
müvəkkil bank olaraq “DəmirBank” 
ASC vasitəsilə verilib. 

– “DəmirBank” ASC-nin lisenzi-
yasının ləğv edilməsi bu məsələ ilə 
bağlı çətinlik yaratdımı?

– Bəli, yaratdı. “DəmirBank” 
ASC-nin bank lisenziyasının ləğvi 
səbəbindən Sahibkarlığın İnkişa-
fı Fondu tərəfindən verilən kredit 
də daxil olmaqla Kredit Portfeli-
nin sağlam banka köçürülməsi ilə 
əlaqadar problemlər yarandı ki, bu 
da şirkətimizin gələcək layihələrinin 
icrasını şübhə altına qoyurdu. Lakin 
Prezidentin müvafiq fərmanı bu 
problemimizin həllinə kömək oldu. 

Belə ki, möhtərəm Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyevin 31 iyul  2018-
ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Sahib-
karlığın İnkişafı Fondu”nun (SİF) 
vəsaitindən istifadə Qaydası”nın 
3.6 bəndinə əsasən, Fondun vəsaiti 
hesabına maliyyələşdirilən kredit port-
felini ləğvetməyə məruz qalmış bank-
dan digər müvəkkil banka keçirilməsi 
üçün məhkəməyə müraciət etmək 
səlahiyyəti Sahibkarlığın İnkişafı 
Fonduna verildi. Bu səlahiyyətindən 
istifadə edərək, Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondu məhkəməyə müraciət etdi. 
Məhkəmə  Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin bu fərmanını əsas 
götürərək kredit portfelimizin tam 
həcmdə “Dəmirbank” ASC-dən “Pa-
şabank” ASC-yə köçürülməsinə dair 
ədalətli qərar qəbul etdi. 

Sözügedən fərman, həmçinin hər 
zaman özəl sektorun, sahibkarlığın 
inkişafına xüsusi diqqət və qayğı ilə 
yanaşan möhtərəm  Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyevin bu sahayə 
verdiyi önəmin göstəricisi idi. Bu 
fərmanla, həmçinin Sahibkarlığın İn-
kişafı Fondunun vəsaitinin də qorun-
ması təmin olundu. Cənab Prezident 
çıxışlarında dəfələrə bəyan edib ki, 

sahibkarlığın inkişafı Azərbaycanın 
ümumi inkişafının əsas şərtidir və 
hər bir dövlət qurumu sahibkarlığın in-
kişafına dəstək göstərməlidir. İnanırıq 
ki, “Dəmirbank” ASC-nin ləğvedicisi 
Əmanətlərin Siğortalanması Fon-
du da dövlət başçımızın fərmanını 
əsas tutaraq çıxarılan bu  məhkəmə 
qərarının icrasını təmin edəcək, kredit 
portfelimizi tam həcmdə “Paşa-
bank” ASC-yə köçürəcək, bununla 
da şirkətimiz tərəfindən həyata 
keçiriləcək yeni istehsal layihələrinin 
icrasına maneələr aradan qalxmış 
olacaq, regionlarda yeni iş yerləri açı-
lacaq və son  nəticədə  Sahibkarlığın 
İnkişafı Fondunun vəsaitləri səmərəli 
şəkildə yenidən sahibkarlığın inkişafı-
na yönələcəkdir. 

– Bu məhkəmə qərarının icrası 
nə qədər vaxt aparacaq?

– Möhtərəm Prezident İlham 
Əliyevin sahibkarlığın inkişafı siyasəti 
bütün dövlət qurumları tərəfindən 
davamlı olaraq dəstəklənir. Hesab 
edirik ki,  sözügedən qurum da dövlət 
başçımızın iqtisadi sahədə siyasətinə 
öz töhfəsini verəcək. 

– Mayis müəllim, 2019-cu 
ildən gözləntiləriniz necədir? 
Ümumiyyətlə, şirkətin yaxın pers-
pektiv üçün nə kimi planları var?

– Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, 
müəyyən problemlər layihələrimizin 
icrasını ləngidirdi. İnanırıq ki, bu 
problemimiz də uğurlu həllini tapacaq 
və biz də iqtisadiyyatımızın inkişafına 
töhfə verməkdə davam edəcəyik. 
“Dəmirbank” ASC-nin ləğvedicisi 
Əmanətlərin Siğortalanması Fondu 
tərəfindən kredit portfeli tam həcmdə 
“Paşabank” ASC-yə köçürüldükdən 
sonra biz ilk növbədə Mineral Yun 
Zavodunun tikintisini başa çatdıraca-
ğıq. “Mətanət A” şirkəti olaraq bundan 
başqa 2019-cu ildə Zənginləşdirilmiş 
Kvars Qum zavodu layihəsini və 
digər yeni layihələrin icrasını başa 
çatdırmaqla istehsal sahələrini 
genişləndirmək və yeni iş yerləri ya-
ratmaq əsas hədəflərimizdəndir. 

– Sabah ölkəmizdə Sahibkarlar 
Günü qeyd olunacaq. Bu əlamətdar 
günlə bağlı fikirlərinizi bilmək ma-
raqlı olardı.

– Möhtərəm Prezidentimiz cənab 
İlham Əliyev tərəfindən Sahibkar-
lar Gününün təsis edilməsi dövlət  
başçısının sahibkarlığa, özəl sektora 
verdiyi yüksək dəstəyin ifadəsidir. 
Mən bütün sahibkarları Sahibkarlar 
Günü münasibətilə ürəkdən təbrik 
edir, ölkəmizin inkişafı istiqamətində 
işlərində uğurlar arzulayıram. 

“Xalq qəzeti”

Müdafiə Nazirliyi: Düşmən sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 25 dəfə pozub

 “Oş – Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” 

Açılış mərasimindən əvvəl 
Qırğızıstanın Oş şəhərinin 
meri Taalaybek Sarıbaşov 
şəhərin "Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı" elan 
olunması ilə əlaqədar keçirilən 
tədbirlərdə iştirak etmək üçün 
buraya gələn xarici qonaqlar-
la görüşüb. Görüşdə türkdilli 
dövlətlər arasında əlaqələrin 
daha da dərinləşdirilməsi 
məsələlərindən danışılıb.

Sonra TÜRKSOY-un 
baş katibi Düsen Kaseinov, 
Qırğızıstanın mədəniyyət, 
informasiya və turizm na-
ziri Azamat Jamankulov, 
Azərbaycanın mədəniyyət 
nazirinin müavini Rafiq Bay-
ramov Türkiyə və Qazaxıs-
tanın mədəniyyət nazirlərinin 
müavinləri Əhməd Xaluk 

Dursun və Eldos Ramazanov, 
Özbəkistan, Türkmənistan və 
digər ölkələrin nümayəndələri 
Oşun "Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı" seçilməsi 
münasibətilə təbriklərini çatdı-
rıblar.

Açılış mərasimində Qırğı-
zıstan Prezidenti Sooronbay 
Jeenbekov mərasimdə çıxış 
edərək ölkəsində yaşayan 
xalqları təbrik edib, qədim Oş 
şəhərinin “Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” elan 
olunmasından qürur duyduğu-
nu bildirib. Prezident bu qədim 
şəhərin tarixi abidələri və ta-
nınmış şəxsiyyətləri haqqında 
danışıb. Dövlət başçısı deyib 
ki, bu bayrama Azərbaycan, 
Türkiyə, Qazaxıstan, 
Özbəkistan, Türkmənistan, 
Rusiya, Serbiya, Bosniya və 
Herseqovina, Makedoniya və 
digər ölkələrdən incəsənət 

ustaları qatılıblar.
TÜRKSOY-un baş katibi 

Düsen Kaseinov bildirib ki, 
Oş şəhərinin üç min ildən 
artıq yaşı var və Böyük İpək 
Yolu üzərində yerləşdiyindən 

onun zəngin mədəniyyəti və 
ənənələri formalaşıb.

Tədbirdə  TÜRKSOY-un 
üzvü olan və digər ölkələrin 
incəsənət ustalarının iştirakı 
ilə böyük konsert proqramı 
təqdim olunub.

“Oş – Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” layihəsi 
çərçivəsində tədbirlər da-
vam edib. Sözügedən layihə 
çərçivəsində türk dövlətlərinin 
etnofestivalı keçirilib. Fes-
tivalda Oş vilayətinin bütün 
rayonları öz adət-ənənələrini, 
mətbəx nümunələrini, 
geyimlərini və musiqilərini 
təqdim ediblər. “Manas” dan 
parçalar söyləyiblər. Həmçinin 
iştirakçı ölkələrin də musiqiləri 
səsləndirilib.

M.MEHDİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Qırğızıstanda “Oş 
– Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” 
layihəsinin rəsmi açılış 
mərasimi keçirilib. 
Azərbaycanı bu 
tədbirdə mədəniyyət 
nazirinin müavini Rafiq 
Bayramovun rəhbərliyi 
ilə nümayəndə heyəti 
təmsil edib.Bu  barədə  
Mədəniyyət Nazirliyinin 
mətbuat  xidməti 
məlumat yayıb.

Nəsimi poeziyası 
tələbələrin bədii qiraətində

 � Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universitetinin (ADMİU) təşəbbüsü və 
rəhbərliyi ilə keçirilən, respublikanın ali məktəb 
tələbələrinin böyük Azərbaycan şairi İmadəddin 
Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyinə həsr 
olunmuş Nəsimi poeziyasının bədii qiraəti üzrə 
müsabiqəsi başa çatmışdır. Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzində  iki ay davam edən bədii qiraət 
yarışmasına yekun vurulmuş, qaliblər təntənəli 
surətdə mükafatlandırılmışlar.

Müsabiqənin iştirakçıları 
arasında ADMİU-nun səhnə 
danışığı kafedrasının do-
senti, Əməkdar artist Ağalar 
Bayramovun yetirmələri olan 
tələbələr xüsusi seçilmişlər. 
Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetinin rektoru Ceyran 
Mahmudovanın rəhbərlik 
etdiyi nüfuzlu münsiflər 
heyətinin qərarı ilə I yerə 
tanınmış bədii qiraət ustası-
nın rəhbərliyi ilə müsabiqəyə 
hazırlaşmış ADMİU-nun dram 
rejissoru ixtisası üzrə 4 kurs  
tələbəsi  Ümid Abbasov və  
III yerə teatr və kino aktyoru 
ixtisasi üzrə I kurs  tələbəsi 

Sabirə Abdullayeva layiq 
görülmüşlər.

İkinci yer isə  ADMİU-
nun səhnə danışığı kafed-
rasının dosenti, Əməkdar 

artist Mahirə Yaqubovanın 
yetirməsi olan teatr və kino 
aktyoru ixtisası üzrə 4 kurs 
tələbəsi Novruz Şahverdiyevə 
verilmişdir.

Nəsimi poeziyasına həsr 
olunmuş respublika tələbə 
bədii qiraəti müsabiqəsi 
qaliblərinin nümunəvi çıxış-
ları və tanınmış sənətçilərin 

ifasında  Nəsiminin sözlərinə 
yazılmış musiqilərlə başa 
çatmışdır. 

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

 � Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı, qeyri-
neft ixracının həcminin artırılması ölkəmizdə son illər həyata 
keçirilən iqtisadi siyasətin əsasını təşkil edir. Bu uğurlu 
siyasətin nəticəsi olaraq son 15 ildə qeyri-neft sektorunda  3 
dəfəyə yaxın artım qeydə alınıb. Müasir dövrün çağırışlarına 
uyğun olaraq son vaxtlar ölkəmizin daha da inkişafına 
yönələn  ciddi islahatlar həyata keçirilir. Sahibkarlar Günü 
ərəfəsində ölkəmizin aparıcı sahibkarlıq nümunələrindən biri 
olan “Mətanət-A” şirkətinə son dövrün mühüm islahatlarının 
sahibkarlığın inkişafına və yeni istehsal sahələrinin 
yaradılmasına təsirinin dəyərləndirilməsi ilə bağlı müraciət 
etdik. Şirkətin İnvestisiya Layihələri üzrə vitse-prezidenti Mayis 
Qasımov suallarımızı cavablandırdı. 

“Mətanət A” şirkətinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun krediti hesa-
bına maliyyələşən və  “Dəmirbank”ASC-nin lisenziyasının ləğvinə görə 
tikintisi yubanan yeni istehsal layihələri, nəhayət ki, yaxın zamanda 
tamamlanacaq və regionlarımızda yeni iş yerləri açılacaq.


