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MİKRO, KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLARIN NƏZƏRİNƏ!
“AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI” ASC 

ELEKTRON SATINALMA  VASİTƏSİLƏ 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

1. Füzuli rayonu ərazisində 1200 hektar 
əkin sahəsi olan təsərrüfatın suvarma suyu 
ilə təmin edilməsinin satın alınması.

2. Astara rayonunun Pensərçay çayında 
sahilbərkitmə işləri ilə bağlı tədbirlərin satın 
alınması.

3. Ağcabədi rayonu ərazisində 2500 
hektar əkin sahəsi olan təsərrüfatın suvarma 
suyu ilə təmin edilməsinin  satın alınması. 

4. Ağcabədi rayonunda yaradılan aqro-
parkın 850 hektar əkin sahəsinin suvarma 
suyu ilə təmin edilməsinin  satın alınması.

Obyektlərin tikintisi üzrə işlər (miqdarı, 
həcmi, xüsusiyyətləri, təqdim olunması vaxtı, 
yeri və s.) tenderin əsas  şərtlər toplusunda 
göstərilmişdir.  

Tender iştirakçılarına təklif edilir  ki, 
https://www.etender.gov.az/- dövlət satınal-
malarının vahid internet Portalına (portal) 
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar  
və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi texniki, maliyyə 
imkanlarına və təcrübəyə malik olmalıdırlar.  

Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar 
1 və 2-ci obyektlər üçün 150 manat, 3-cü 
və 4-cü obyektlər üçün isə 200 manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqəyə 
tələb olunan sənədləri və təkliflərini portal 
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.  

“Azərbaycan Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı “ASC-nin Tikilməkdə olan meli-
orasiya və irriqasiya obyektlərinin birləşmiş 
müdiriyyəti 

VÖEN - 1300300711  

H/h - AZ 10 IBAZ 380700194497 
16100216       

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın 
Yasamal filialı

M/h -Az03NABZ01350100000000002944
VÖEN - 9900001881  
SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü)
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak  üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- iddiaçının vergi şəhadətnaməsinin və  

nizamnaməsinin təsdiq edilmiş surəti;
-  iddiaçının bank rekvizitləri;
-  iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama-
sı barədə müvafiq  vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti; 

- analoji obyektlərin tikintisi üzrə iş 
təcrübəsi haqqında məlumat;

- işləri yerinə yetirmək üçün tələb olunan 
potensial imkanları və maşın-mexanizmləri 
haqqında məlumat;

- tikinti işlərini yerinə yetirməyə icazə 
verən lisenziya;  

- tender təklifinin qüvvədə olma müddəti 
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 
bank günüdür;

- tender təklifinin təminatı ümumi təklifin 
1 faizi  həcmində  olmalıdır və zərflərin 
açıldığı gündən   sonra  ən azı 60 bank günü  
müddətində qüvvədə olmalıdır;

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, ana-
loji obyektlərin tikintisində böyük təcrübəsi, 
maliyyə vəziyyəti, işlərin cədvələ uyğun 
təhvil verilməsi və bu sahə üzrə təcrübəli 
mütəxəssislərin olması.

İddiaçılar ixtisas uyğunluğu haqqında 
tələb olunan sənədləri 12 sentyabr 2019-cu 
il saat 17 .00-а qədər təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün 
zəruri vergi və rüsumları nəzərə almaqla 
hesablamaladılar. 

İddiaçılar tender təkliflərini iki nüsxədən 
ibarət (əsli və surəti) ikiqat zərfdə  
möhürlənib imzalanmış və  bağlı   şəkildə  
19  sentyabr 2019-cu il saat 17.00-а qədər 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim  olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 20 sentyabr 2019-cu 
il saat 15.00-dа açılacaqdır.

İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal 
vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.

Qeyd: tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər prosedurlar 
yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə 
aparılır.
                                                       

Tender komissiyası

Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanası
 2019-cu il üçün tələb olunan digər maşın və avadanlıqların satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Digər maşın və avadanlıqların satın 

alınması.
 Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

 Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki im-
kanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu Sumqayıt şəhəri, 
9- cu məhəllə, Mehdi Hüseynzadə küçəsi 11 
nömrəli ünvandan Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi 
Yardım Xəstəxanasından ala bilərlər.

 İştirak haqqı 100 manatdır.
 Təşkilat - Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi 

Yardım Xəstəxanası 
 Sumqayıt YXO 
 VÖEN-2900558851
 H\h - AZ98 

CTRE00000000000002126634
 Büdcə təsnifatı kodu –142340
 Büdcə səviyyəsinin kodu –7Y
 DÖVLƏT XƏZİNƏDARLIĞI AGENTLİYİ
 KOD – 210005
 VÖEN - 1401555071
 M\h- AZ41NABZ01360100000000003944

 S. W. I. F. T. BİK- CTREAZ 22
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak üçün ərizə;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
(təklifin təminatı) bank zəmanəti (zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış; 

- son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında ver-
gi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş 
arayış;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları;

- işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat. 

İddiaçıların sənədləri Azərbaycan dilində, 
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır.
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 9 sentyabr 2019-cu 
il saat 17.00- dək, iş qrafiki , tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
16 sentyabr 2019-cu il saat 17.00- dək Sum-
qayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına 
(ünvan – Sumqayıt şəhəri, 9-cu məhəllə, Meh-
di Hüseynzadə küçəsi 11) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqlar.

Təklif zərfləri 17 iyun 2019-cu il saat 
12.00- da yuxarıda qeyd olunan ünvan-
da açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Amil İsmayılov.
Telefon- (018) 65-5-87-12, mobil (055-

483-33-23).
Ünvan – Sumqayıt şəhəri, 9-cu məhəllə, 

Mehdi Hüseynzadə küçəsi 11, Təcili Tibbi 
Yardım Xəstəxanası.

 Tender komissiyası

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Arıçılıq”Mərkəzi 
2019-cu ildə Azərbaycanda milli arı genofondunun bərpası və yeni  

hibrid populyasiyaların yaradılmasında damazlıq işinin süni mayalandırma  
texnologiyası əsasında sair xərclərin və avadanlıqların satın alınması məqsədilə

  AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
   Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir.

Lot–1. Başladıcı, bəsləyici, damazlıq arı 
ailələrinin və sair xərclərin satın alınması.

Lot–2. Avadanlıqların satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirak-
çıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıda göstərilən məbləğdə iştirak haqqını 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu 
Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 145 
nömrəli ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 40 manatdır. 
Təşkilat- Heyvandarlıq Elmi -Tədqiqat İnstitu-

tunun “Arıçılıq” Mərkəzi
 H\ h- AZ36CTRE00000000000002180615
 VÖEN- 2303317391
 Büdcə səviyyəsinin kodu- 3
İqtisadi təsnifat kodu- 0141
Adı- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Bankın kodu- 210005
Bankın VÖENi- 1401555071
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. Bik: CTREAZ22
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
(təklifin təminatı) bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olub- olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir il ərzində fəaliyyəti haq-
qında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (notarial qaydada təsdiq edilmiş 
surətləri);

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini 
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin 
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün poten-
sial imkanları və maddi-texniki bazası haqqında 
yazılı məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli 
və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) və iş qrafikini 4 sentyabr 
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 19 
sentyabr 2019-cu il saat 17.00-dək Gəncə şəhəri, 
Heydər Əliyev prospekti 145 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 20 sentyabr 2019-cu il saat 
10.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər (iştirakla bağlı müvafiq sənədi təqdim 
etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs- Musa Şərif oğlu 
Məmmədov, telefon- 0-22-265-03-32.

 
Tender komissiyası

Dövlət proqramı regionların mədəni həyatının  
zənginləşməsinə yeni təkan verəcək

Yeni proqramda mədəniyyətin  
bir sıra prioritetləri müəyyən edilib. 
Qarşıdakı illərdə regionlarda 
mədəni irsin qorunması, qlobal-
laşma şəraitində mədəni çeşidli-
liyin daha da inkişaf etdirilməsi, 
daşınmaz tarix və mədəniyyət 
abidələrinin bərpası və qorunması, 
tarix və mədəniyyət qoruqlarının 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və 
inkişafı, regionlarda mədəniyyət 
obyektlərinin əsaslı təmiri və tikin-
tisi üzrə müvafiq tədbirlər davam 

etdiriləcək.
Dövlət proqramında qeyd 

olunan istiqamətlərdə nəzərdə 
tutulmuş tədbirlərin həyata 
keçirilməsi Azərbaycan Respub-
likasının sosial-iqtisadi inkişafın-
da vacib mərhələ olmaqla, ölkə 
regionlarının davamlı inkişafında 
və "Azərbaycan 2020: gələcəyə 
baxış" İnkişaf Konsepsiyası 

çərçivəsində nəzərdə tutulan 
məqsədlərə nail olunmasında, 
eləcə də ölkə əhalisinin rifahının 
daha da yaxşılaşdırılmasında 
mühüm rol oynayır.

Mədəniyyət naziri Ə.Qarayev 
də bu sahədə mühüm işlərin 
görülməsinin vacib olduğunu 
dəfələrlə vurğulayıb: "Bizim  
qurumun  qarşısına müəyyən 
vəzifələr qoyulub. Bu vəzifələrin 
icra müddəti müxtəlif vaxtlar üçün 
nəzərdə tutula bilər. Lakin bizim 

əsas məqsədimiz bu gün ölkə Pre-
zidentinin apardığı geniş iqtisadi-
sosial siyasətin sürəti ilə mədəni 
xidmətlərin səviyyəsini uyğunlaş-
dırmaqdır."

Bu uyğunlaşma prosesi  son 
vaxtlar daha sürətlə və uğurla  ge-
dir. Doğrudan da, bölgələrimizdə  
ümumi inkişaf  mədəniyyət 
sahəsinin  tərəqqisinə əhəmiyyətli 

təsir  göstərir. Bu  gün  elə bir 
rayon mərkəzi yoxdur ki, orada 
Heydər Əliyev  Mərkəzi, parkı, 
xatirə muzeyi açılmasın. Bu, çox 
təqdirəlayiqdir və ulu öndərə 
ümumxalq  məhəbbətinin bariz  
nümunəsidir.

Son vaxtlar regionlarda milli-
mədəni irsin qorunmasına yüksək 
səviyyədə qayğı göstərilməyə 
başlanılmışdır. Bu, dövlətin, 
onun başçısının mədəniyyətin 
inkişafına göstərdiyi diqqətin real 
nəticələridir. Cənab Prezident 
dəfələrlə bölgələrdə mədəniyyət 
obyektlərinin açılışlarında işti-
rak etmiş, ölkədə mədəniyyət 
siyasətinin uğurla həyata ke-
çirildiyini və bu tendensiyanın 
gələcəkdə də davam etdiriləcəyini 
bildirmişdi. Qubada Heydər Əliyev 
adına Mədəniyyət və İstirahət 
Parkında inşa olunmuş "Yaşıl 
teatr"ın, Gədəbəy Aşıq Musiqi-
si Məktəbinin, Balakən Rayon 

Mədəniyyət Mərkəzinin və digər 
rayonlarda yeni mədəniyyət  
ocaqlarının açılışlarını buna misal 
göstərmək olar.

Bu inkişafın nəticəsidir ki, 
mədəniyyət sahəsində də re-
gionlarımızda son vaxtlar cid-
di irəliləyişə nail olunmuşdur. 
Regionlarımızda 50-dən artıq 
mədəniyyət müəssisəsi inşa 

olunmuşdur. Artıq rayonlarımızın 
əksəriyyətində  kitabxana-infor-
masiya mərkəzləri yaradılıb. Bu 
mərkəzlər region oxucularının 
istənilən informasiyanı asanlıqla 

əldə etməsinə imkan yaratmışdır. 
Eyni zamanda, rayonlarda müxtəlif 
xidmətlərin təmin edilməsi üçün 
yeni pilot layihələr həyata keçiri-
lir. Bu layihələrin reallaşdırılması 
nəticəsində mədəniyyətin bütün 
sahələrini əhatə edən xidmətlər 
göstəriləcək. Artıq bir neçə ra-
yonda bu işə başlanılıb. Bu gün 
Qəbələ rayonu ölkənin mədəni 

tədbirlər keçirilən mərkəzlərindən 
birinə çevrilmişdir. Burada hər il 
keçirilən Beynəlxalq Musiqi Festi-
valı Azərbaycan musiqi sənətinin 
dünyaya inteqrasiyası prosesində 

əhəmiyyətli rol oynayır.
Regionlarda milli-mənəvi 

dəyərlərimizin təbliğinə və qo-
runmasına xüsusi diqqət yeti-
rilir. Azərbaycanın qeyri-maddi 
mədəni irsinin qorunması, xalq 
yaradıcılığının təbliği və təşviqi 
istiqamətində aparılan islahatların 
davamı olaraq   həyata keçirilir.  
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 

həyata keçirilən  "Xalq yaradıcılığı 
paytaxtları" adlı layihə artıq neçə 
ildir ki, uğurla reallaşır.

Azərbaycan ictimaiyyəti hər 
zaman mədəniyyətin dirçəlişinə, 
tərəqqisinə böyük önəm verib. Bu 
gün regionlarda kitabxana, muzey 
işlərinin genişləndirilməsi, folklor 
kollektivlərinin, xalq teatrlarının 
dirçəldilməsi, eləcə də müxtəlif 
festivalların keçirilməsinə xüsusi 
diqqət yetirilir.

Son illər mədəniyyətin inkişa-
fından danışanda kadr hazırlığını 
da nəzərdən qaçırmaq olmaz. 
Bilirik ki, son zamanlara qədər 
mədəniyyət sahəsində yüksək 
hazırlıqlı kadrların azlığı müşahidə 
edilirdi. Bu da, sözsüz ki, həmin 
sahələrdə xeyli problem yaradır-
dı. Kitabxanalarda, muzeylərdə, 
teatrlarda yüksək ixtisaslı kadrların 
hazırlığı prosesinə dövlət böyük 
dəstək verdi. Bu gün paytaxtda ol-
duğu kimi, regionlarda da ixtisaslı 

kadrlar yetərincədir.
Regionlarda da maddi 

mədəniyyət abidələrinin qorunma-
sı və bərpası sahəsində davamlı 
iş aparılmışdır. Şəki rayonunda 
Şəki Xan Sarayı, qala divarları,  
Kiş  alban məbədi, Aşağı Karvan-
saray, Şəkixanovların evi, Quba 
rayonunun Xınalıq kəndində Əbu-
Müslüm və Xıdır Nəbi məscidləri, 

Naxçıvan şəhərində  Möminə 
Xatun, Şərur rayonunda  Qudi-
Xatun türbələri, Culfa rayonunda 
Xanəgah memarlıq kompleksi, 
Babək rayonunda "Əshabi-Kəhf" 
Ziyarətgahı Dini Mədəni abidə 
kompleksi, Qusar rayonunda Şeyx 
Cüneyd türbəsi, Qax rayonun-
da Kürmük məbədi, Sumuqqala 
abidəsi, Gəncə şəhərində Qala 
divarı, Nizami Gəncəvi məqbərəsi, 
Hacıqabul rayonunda "Pir Hü-
seyn" xanəgahı və digər mühüm 
tarixi-memarlıq əhəmiyyəti olan 
abidələrdə bərpa-konservasiya 
işləri  aparılmış, bəzi abidələrin 
ətrafında sel sularından mühafizə 
üçün drenaj sistemi qurulmuş, 
ərazisi işıqlandırılmış, qoruqlara 
gedən magistral yollarda infor-
masiya lövhələri və yol nişanları 
quraşdırılmışdır.

Artıq  regionlarımızın tarixi- 
mədəniyyət abidələri beynəlxalq  
təşkilatların da   diqqətini  cəlb 
etməkdədir. Bu yaxınlarda  Şəki  
Xan Sarayının  şəhərin tarixi 
mərkəzi ilə birgə UNESKO-nun  
Mədəni İrs Siyahısına daxil 
edilməsi bunu bir daha təsdiq edir. 

Regionlarımızda milli-mənəvi 
dəyərlərimizin qorunub gələcək 
nəslə çatdırılması üçün də mühüm 
tədbirlər həyata keçirilmişdir ki, 
bunlar da öz müsbət nəticəsini 
vermişdir.

Yeni komplekslərin, 
mərkəzlərin yaradılması 
Azərbaycanda ümumi mədəniyyət 
xidmətlərinin səviyyəsinin artı-
rılması ilə yanaşı, mədəniyyət 
şöbələrinin imkanlarını  daha 
da genişləndirmişdir.  Ona görə 
dövlət tərəfindən qəbul edilən yeni 
proqramlar istiqamətverici sənəd 
hesab edilməlidir. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 "Xalq qəzeti"

 � Prezident İlham Əliyevin  sərəncamı ilə 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019 –  
2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı” təsdiq edilmişdir. Bu proqramda  
regionların  iqtisadi inkişafı ilə yanaşı, sosial sahənin 
də  tərəqqisinə  xüsusi yer verilir. Qeyd edək ki,  
bundan əvvəlki   dövlət  proqramlarında nəzərdə 
tutulmuş  regionların   mədəni inkişafı ilə  bağlı 
məsələlər uğurla həll olunmuşdur.

Ermənistan silahlı 
qüvvələri atəşkəs rejimini 

22 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə 
sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Ermənistanın İcevan rayonu ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Çinari 
kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Tovuz rayonunun Muncuqlu, Qaralar kəndlərində, Kras-
noselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Ağdam rayonunun işğal altında olan Şıxlar, Baş Qərvənd, 
Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də 
ordumuzun mövqeləri atəşə məruz qalıb.                                         

Azərbaycan və Ermənistan 
qoşunlarının təmas 

xəttində növbəti monitorinq 
keçiriləcək

 � ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi 
nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq, 
avqustun 21-də Göygöl rayonu istiqamətində 
Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas 
xəttində növbəti monitorinqin keçirilməsi 
planlaşdırılır.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, monitorinqi Azərbaycan tərəfdən ATƏT-in 
fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra 
köməkçiləri Mixail Olaru və Martin Şuster keçirəcəklər.

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş və 
nəzarət olunan Azərbaycan ərazisində monitorinqi ATƏT-
in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra 
köməkçiləri Gennadi Petrika və Saymon Tiller aparacaq-
lar.                                                


