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Abşeron 

 
2009, 24 dekabr 

➢ Prezident İlham Əliyev Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak 

etmişdir 

➢ Xırdalan şəhərində İkinci Dünya müharibəsi veteranları, Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri 

üçün tikilmiş yaşayış binası istifadəyə verilmişdir: Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir 

 

2011, 21 fevral 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Abşeron rayonu ərazisində inşa olunmuş AZMDF zavodunun 

açılışında iştirak etmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Abşeron rayonunun Hökməli qəsəbəsində “M-Line” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin mebel fabrikinin açılışında iştirak etmişdir 

 

2011, 8 sentyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ceyranbatan ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğunun təməlqoyma 

mərasimində iştirak etmişdir  

 

2013, 1 aprel 

➢ Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində 760 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınmış məhəllə 

istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir 

 

2013, 1 may 

➢ Prezident İlham Əliyevin Abşeron və Qobustan rayonlarına səfəri: Abşeron rayonunun Hökməli 

qəsəbəsində “AzFP CO LTD” MMC-nin tərkibində fəaliyyət göstərən zavodların açılışı olmuşdur 
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Prezident İlham Əliyev Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak 

etmişdir 

(24 dekabr 2009-ci il) 

 

Dekabrın 24-də Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Xırdalan şəhərində Abşeron 

Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişlər. 

Son illərdə Abşeron rayonunda aparılan genişmiqyaslı quruculuq işləri bu ilin 9 ayında da davam 

etdirilib. Rayon icra hakimiyyəti üçün inşa olunan yeni inzibati bina da bu prosesin tərkib hissəsidir. 

Böyük iqtisadi və sənaye potensialına malik olan Abşeron rayonunda son illərdə aparılan abadlıq 

işləri Xırdalan şəhəri də daxil olmaqla qəsəbə və kəndlərin inkişafında mühüm rol oynayır. Prospekt və 

küçələr boyunca yerləşən binaların və parkların müasir, zövqoxşayan forma və üslubda bərpası, yenidən 

qurulması işi davam etdirilir. 

Cari ilin rayonda “Səhiyyə ili” elan edilməsi bu sahədə mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə 

nəticələnmişdir. Yeni məktəb binaları inşa olunmuş, sahibkarlığın inkişafına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu 

il rayonda 1000-ə yaxın yeni iş yeri açılmışdır. Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə ölkəmizin bütün 

bölgələrində həyata keçirilən quruculuq işləri Abşeronun da inkişafında mühüm nailiyyətlərlə müşahidə 

olunur. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrası isə bu prosesə əlavə impuls vermişdir. 

Xırdalan şəhərində inşa olunmuş Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının 

açılışına gələn Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı icra hakimiyyətinin əməkdaşları 

hərarətlə qarşıladılar. Mehriban xanıma gül dəstələri təqdim olundu. 

Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov dövlətimizin başçısına məlumat verdi 

ki, dördmərtəbəli, xüsusi memarlıq üslubunda inşa olunan yeni inzibati binada əməkdaşların fəaliyyəti üçün 

hər cür şərait yaradılmışdır. Yeni binada ulu öndərin büstü qoyulmuş, Heydər Əliyevin Abşeron rayonunun 

inkişafında göstərdiyi xidmətləri əks etdirən fotostend yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev icra hakimiyyətindəki iş otaqlarında yaradılan şəraitlə tanış oldu. 

Bildirildi ki, otaqların hamısı informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, mebel və inventarla tam 

təchiz edilmişdir. Binada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün geniş akt zalı və digər müşavirə otaqları da 

vardır. 

Bina ilə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin kollektivi ilə 

görüşdü, onları təbrik edərək dedi: 

-Sağ olun, sizi bu gözəl binanın açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Yaxşı işləmək üçün hər bir 

şərait vardır. Yaxşı işləmək və yeni ildə yeni uğurlara nail olmaq lazımdır. Sizi salamlayıram və qarşıdan 

gələn bayramlar münasibətilə təbrik edirəm. Sağ olun! 

 

AZƏRTAC 

2009, 24 dekabr 

 

  

https://azertag.az/
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Xırdalan şəhərində İkinci Dünya müharibəsi veteranları, Qarabağ müharibəsi əlilləri və  

şəhid ailələri üçün tikilmiş yaşayış binası istifadəyə verilmişdir 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir 

(24 dekabr 2009-ci il) 

 

Dekabrın 24-də Xırdalan şəhərində İkinci Dünya müharibəsi veteranları, Qarabağ müharibəsi 

əlilləri və şəhid ailələri üçün inşa olunmuş yaşayış binasının açılışı, həmçinin müharibə veteranlarına və 

əlillərinə minik avtomobillərinin verilməsi mərasimi keçirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə 

iştirak etmişlər.  

Mərasim iştirakçıları dövlətimizin başçısını və xanımını hərarətlə qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyevə və Mehriban xanım Əliyevaya gül dəstələri təqdim olundu.  

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov dövlətimizin başçısına məlumat verdi 

ki, dörd hektar ərazidə inşa olunan binada 81 mənzil vardır. Onlardan 72-si ikiotaqlı, 9-u üçotaqlıdır. Binada 

əlillərin hərəkəti və rahat yaşaması üçün hər cür şərait yaradılmışdır.  

Prezident İlham Əliyev İkinci Dünya müharibəsi veteranlarına, Qarabağ müharibəsi əlillərinə və 

şəhid ailələrinə mənzillərin orderlərini təqdim etdi.  

Dövlətimizin başçısı, həmçinin müharibə veteranlarına və əlillərinə minik avtomobillərinin 

açarlarını verdi.  

Şəhid anası Raya ALIŞANOVA Prezident İlham Əliyevə müharibə əlillərinə və şəhid ailələrinə 

göstərdiyi diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü bildirərək dedi:  

- Hörmətli cənab Prezidentimiz, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım.  

Biz Sizinlə fəxr edirik. Ulu Tanrı Sizi, Mehriban xanımı, ailənizi qorusun. Bu gün ona görə 

sevinirəm ki, Siz dəyərli vaxtınızdan bizim üçün də ayırmısınız. Hər adam belə etmir, hər rəhbər belə olmur. 

Həqiqətən Siz ulu öndərimizin yolunun layiqli davamçısısınız. Xalqını, millətini, anasını, bacısını sevən 

rəhbərsiniz.  

Ona görə ki, Siz bu gün gəlib bu gözəl, bu yaraşıqlı mənzilləri bizə verirsiniz. Şəxsən mən özüm 

şəhid anasıyam, əmək veteranıyam. 1994-cü ildə oğlum Ağdərə bölgəsində şəhid olub. Yəni oğul Vətən 

üçündür. Ancaq mən ona sevinirəm ki, nəvələrimizin, balalarımızın gələcəyi xoşbəxtdir. Sizin - Ali Baş 

Komandanın rəhbərliyi altında, biz evlərimizdə əsgərlər böyüdürük.  

Siz bu gün ad gününüzdə gəlib bizə mənzillər verirsiniz. Şəxsən mənim evim darısqal, ailəm 

böyükdür. Gəlinin, nəvələrin yanında oturub-durmağa utanıram. Ancaq çox sevinirəm ki, Siz belə bir gündə 

bizə yeni, yaraşıqlı, gözəl mənzillər verirsiniz. Mən ona görə Sizə minnətdaram.  

Allah Sizə cansağlığı versin. Siz ad gününüzdə gəlmisiniz. Biz dekabrın 24-də həmişə Sizin ad 

gününüzü bu gözəl mənzillərdə qeyd edəcəyik. Biz Sizinlə olacağıq, Sizi hər vaxt dəstəkləyəcək, hər vaxt 

sevəcəyik.  

Mehriban xanım, Sizin buraya gəldiyinizə görə mən çox şadam. Biz Sizinlə fəxr edirik.  

Mənim Ulu Tanrıdan bir arzum var: Siz qoşa qarıyasınız, qoşa yaşayasınız, balalarınızın xeyrini, bəhrəsini 

görəsiniz. Nəvələrinizin xeyrini görəsiniz. Mən Sizi öpürəm, Sizi ürəkdən salamlayıram. Öpməsəm olmaz...  

 

X X X  

 

Mərasim iştirakçılarını təbrik edən Prezident İlham ƏLİYEV dedi:  

- Əziz dostlar, əziz bacılar və qardaşlar. Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və sizi bu gözəl 

evin istifadəyə verilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu gözəl evdə rahat yaşayın, yaxşı yaşayın. 

Siz buna layiqsiniz.  

Mən bu gün sizinlə bərabər olmaq istədim. Mən bu gün bu gözəl evin açılışında iştirak etməklə bir 

daha göstərmək istədim ki, sizin - Qarabağ müharibəsi əlillərinin, şəhid ailələrinin problemləri Azərbaycan 

dövləti üçün ən başlıca vəzifədir. Siz buna layiqsiniz. Siz yaxşı, gözəl şəraitdə yaşamalısınız. Bunun üçün 

də Azərbaycan dövləti əlindən gələni edir.  

Bu birinci ev deyil ki, mən açılışında iştirak edirəm. Bundan əvvəlki illərdə də açılışlar olub, 

bundan sonrakı illərdə də olacaqdır. Ancaq son vaxtlar daha yaraşıqlı, daha rahat, daha gözəl evlər tikilir. 

Nəyə görə biz bunu edirik? Ona görə ki, sizin şəraitiniz yaxşılaşsın, məişət problemləriniz həll olunsun. 

Eyni zamanda, bu gün Azərbaycan dövlətinin imkanları da artıb. Biz indi iqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf 
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edirik. Bizim maliyyə imkanlarımız artıb. Biz ilk növbədə bu imkanları ehtiyac içində yaşayan, sağlamlığını 

müharibədə itirən, yaxınlarını, qohumlarını müharibədə itirən insanların şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 

yönəltməliyik. Bu, Azərbaycan dövlətinin siyasətidir. Bu siyasət bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. 

Bütün sosial məsələlər Azərbaycanda diqqət mərkəzindədir. Bu evlər bundan sonra da tikiləcəkdir. Ancaq 

2009-cu ildə Qarabağ müharibəsi əlillərinə, veteranlarına, şəhid ailələrinə 700-dən çox mənzilin verilməsi 

nəzərdə tutulur. Bundan sonrakı illərdə də bu proses davam etdiriləcəkdir.  

Əminəm ki, bu gün növbədə dayanan və mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa layiq olan insanların 

problemləri tezliklə öz həllini tapacaqdır. Çünki bizim düşünülmüş siyasətimiz, iqtisadi potensialımız, 

güclü sosial siyasətimiz vardır. Bizim bütün siyasətimizin başında Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Mən 

başda olmaqla bütün məmurlar xalqın xidmətçiləridir. Biz elə etməliyik ki, Azərbaycan xalqı daha da yaxşı 

yaşasın. Öz sağlamlığını itirmiş insanlar və onların qohumları Azərbaycan dövləti tərəfindən maksimum 

dərəcədə təmin olunsunlar. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Gələcək illər üçün böyük planlarımız vardır. 

Belə gözəl evlərin sayı daha da çox olacaqdır. Hələ ki, ehtiyac içində yaşayan bütün insanlar tezliklə belə 

gözəl şəraitlə təmin ediləcəklər.  

Eyni zamanda, biz müharibədən və erməni işğalından əziyyət çəkmiş soydaşlarımızın 

problemlərini də həll edirik. Azərbaycanda artıq bir dənə də olsun çadır şəhərciyi yoxdur. Bütün çadır 

şəhərcikləri ləğv edildi. Onların yerinə müasir, gözəl, rahat evlər, qəsəbələr salındı. On minlərlə 

soydaşlarımız - məcburi köçkünlər yeni evlərə, qəsəbələrə köçürülüblər. Həm Bakıda, həm ölkəmizin 

müxtəlif şəhər və rayonlarında böyük quruculuq işləri aparılır. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan 

dövləti sosial məsələlərin həlli istiqamətində öz siyasətini davam etdirəcək və bu yolda qarşıda duran bütün 

məsələlər tezliklə həllini tapacaqdır.  

Bir daha demək istəyirəm ki, siz buna layiqsiniz. Biz çalışacağıq ki, sizin problemlərinizlə bundan 

sonra da yaxından məşğul olaq.  

Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Hətta böhranlı 2009-cu ilə baxmayaraq, ölkəmiz inkişaf edibdir. 

Dünyada demək olar ki, nadir ölkələrdənik ki, iqtisadi artım təmin edilib, özü də yüksək faizlərlə. 2009-cu 

ildə bizim bütün sosial proqramlarımız icra edilib. Bütün infrastruktur layihələrimiz həyata keçirilib. 2009-

cu ildə dünyada yaşanan böhran bir çox ölkəyə mənfi təsir göstərdiyi bir vaxtda Azərbaycan iqtisadiyyatı 

artıb. Azərbaycanda sosial problemlərin, proqramların həllində nə bir dənə yubanma, nə geriləmə oldu, nə 

də ki, həllini tapmayan məsələ. Bütün məsələlər öz həllini tapdı. Bu onu göstərir ki, biz düzgün yolla inkişaf 

edirik. Azərbaycanın seçdiyi yol yeganə düzgün yoldur: siyasi sabitlik, iqtisadi inkişaf, sosial rifah, bütün 

infrastruktur layihələrin icra edilməsi, ordu quruculuğu. Beləliklə, ölkəmiz bölgədə ən sürətli templərlə 

inkişaf edən ölkədir.  

Biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə çox çalışırıq. Biz çox istəyirik ki, 

məsələ tezliklə öz həllini tapsın. Ancaq məsələ beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapmalıdır. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. İşğal edilmiş bütün torpaqlardan erməni işğalçıları 

çıxarılmalıdır. Vətəndaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Məsələnin həlli üçün əsas prinsiplər 

bunlardır. Azərbaycan bu prinsipial mövqeyindən bir addım geri atmayacaqdır. Biz bütün imkanlarımızı 

səfərbər edib məsələnin tezliklə ədalətli, Azərbaycanın maraqlarına və beynəlxalq normalara uyğun şəkildə 

həllinə çalışacağıq.  

2009-cu il də, əfsuslar olsun ki, həlledici il olmadı. Halbuki Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli üçün 

2009-cu ilə böyük ümidlər bəslənilirdi. Ancaq Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə biz nəticəyə 

gələ bilməmişik. Bununla bərabər, bu gün məsələ ilə məşğul olan bütün tərəflər problemin ölkələrin ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını dəstəkləyirlər. O cümlədən Ermənistan tərəfi də məcbur olub 

məsələnin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını nəzərdə tutan siyasi sənədə qol çəkib.  

Ancaq o da həqiqətdir ki, məsələni həll etmək üçün biz güclü olmalıyıq. Biz güclü dövlət 

qurmalıyıq və bunu edirik. Güclü ordu qurmalıyıq. Azərbaycanda ordu quruculuğu da çox sürətlə gedir. Bu 

gün Azərbaycan Cənubi Qafqaz bölgəsində bütün parametrlər üzrə aparıcı ölkədir. Bunu biz də bilirik, 

bütün beynəlxalq aləm də bilir. Bütün bölgədə iqtisadi tənəzzül yaşandığı bir vaxtda Azərbaycan 

iqtisadiyyatı inkişafdadır. İnfrastruktur layihələri, sosial məsələlərin həlli, şəhərlərimizin abadlaşması, ordu 

quruculuğu - Azərbaycan Ermənistanı bütün istiqamətlər üzrə bir neçə dəfə qabaqlayır. Ermənistan ilə 

Azərbaycan arasında həm iqtisadi, həm bütün başqa sahələrdə yaranmış məsafə, yəni uçurum daha da 

böyüyür, dərinləşir. Əlbəttə ki, bu gün iqtisadi və hərbi gücümüz bizə imkan verir ki, məsələni hərbi yolla 

həll edək. Ancaq biz istəyirik ki, müharibə olmasın. Biz istəyirik ki, bundan sonra şəhidlər verilməsin. Biz 
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istəyirik ki, məsələ dinc yolla, danışıqlar yolu ilə həll olunsun. Amma bununla bərabər, hər an Azərbaycan 

ordusu və Azərbaycan cəmiyyəti hazır olmalıdır ki, torpaqlarımızı işğalçılardan istənilən yolla azad edək.  

Siz müharibədən əziyyət çəkmiş insanlarsınız. Siz Vətən uğrunda vuruşub sağlamlığınızı, 

yaxınlarınızı, övladlarınızı itirmisiniz. Bu böyük faciədir, böyük dərddir. Əgər Azərbaycan dövləti sizin 

dərdinizi belə işlərin görülməsi ilə heç olmasa bir balaca yüngülləşdirə bilibsə, mən hesab edirəm ki, bu, 

Azərbaycan dövlətinin borcudur. Azərbaycan rəhbərliyinin borcudur ki, sizin kimi insanlara daim diqqət 

və qayğı göstərsin. Prezident kimi, həm mən, həm bütün dövlət məmurları, bütün icra başçıları, bütün 

nazirlər həmişə insanlara xidmət göstərməliyik. Xüsusilə o insanlara ki, onların bu diqqətə, bu yardıma 

daha da böyük ehtiyacları vardır.  

Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz bu açılışı başqa gündə də edə bilərdik. Mən istədim ki, 

məhz bu gün sizinlə bərabər olum. Bir daha sizi alqışlayıram, salamlayıram. Sizi qarşıdan gələn Yeni İl 

bayramı və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və sizə 

cansağlığı arzulayıram.  

 

X X X  

 

Prezident İlham Əliyev ikiqat paraolimpiya çempionu İlham Zəkiyev ilə də görüşdü. Daha sonra 

Prezident və xanımı yeni binada yaradılmış şəraitlə tanış oldular.  

 

Xalq qəzeti.- 2009.- 25 dekabr.- № 287.- S.1-2. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Abşeron rayonu ərazisində inşa olunmuş AZMDF zavodunun 

açılışında iştirak etmişdir 

(21 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 21-də Bakı-Şamaxı yolunun 15-ci 

kilometrliyində, Abşeron rayonu ərazisində inşa olunmuş AZMDF zavodunun açılışında iştirak etmişdir. 

Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı. 

Zavodun ərazisi ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, mebel hazırlanmasında 

geniş istifadə edilən MDF materialların istehsalında xammal - ağac materialları Rusiyadan vaqonlarla 

gətirilərək 50 min kvadratmetr sahəsi olan ağac deposuna boşaldılır və növlərinə görə çeşidlənir. Hazırda 

3 növ ağacdan istifadə olunur. İstehsalın ilkin mərhələsi xammalın hazırlanmasıdır. Bu məqsədlə əvvəlcə 

ağac gövdələri qabıqdan təmizlənərək növbəti istehsal prosesinə ötürülür. 

Qeyd edildi ki, indiyədək dünyanın müxtəlif ölkələrindən idxal edilən MDF materialları artıq 

Azərbaycanda ən yüksək keyfiyyətlə istehsal olunacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin işə düşməsini bildirən düyməni basdı, istehsal prosesini izlədi, 

zavodun fəaliyyətindən bəhs edən filmə baxdı. 

Bildirildi ki, 2006-cı ildə özəl investisiyalar əsasında təsis olunmuş AZMDF şirkətinin inşa 

etdirdiyi zavodun ərazisində ağac deposu, daşınma və qəbuletmə, əsas istehsal qurğuları, nümayiş zalı və 

inzibati ofis yerləşir. İstehsal prosesi doğrama, lifləmə, presləmə, cilalama, üzləmə sexləri və anbardan 

ibarətdir. 

Qeyd edildi ki, zavodda Almaniyanın “Siemens” və Yaponiyanın “Mitsubishi” şirkətlərinin 

idarəetmə proqramları ilə təmin olunmuş müasir texniki avadanlıq quraşdırılmışdır. Keyfiyyətli məhsulun 

əldə olunması üçün müəssisədə ən son mikrobioloji, fiziki-kimyəvi avadanlıqla təchiz olunmuş laboratoriya 

fəaliyyət göstərir. Zavodda kimyəvi-bioloji prosesləri həyata keçirən 3 min kubmetr həcmində xüsusi 

sutəmizləyici qurğu quraşdırılmışdır. Müəssisənin elektrik təchizatı üçün 100/10/0,4 kilovatlıq 

yarımstansiya fəaliyyət göstərir. Zavodun istehsal gücü ildə 85 min kubmetr plitə təşkil edir. Bu isə o 

deməkdir ki, AZMDF MDB məkanında və qonşu dövlətlər arasında bu profilli ən böyük zavoddur. Tam 

istehsal gücünə çatdıqda müəssisədə 500 işçi çalışacaqdır. 

Bildirildi ki, texnoloji standartına uyğun gələn xırda hissələr lifin hazırlanması üçün yuyulma 

aparatına göndərilir. Yuyulma mərhələsində taxta qırıntıları tozdan təmizlənir və lifin hazırlanması üçün 

tam hazır vəziyyətə gətirilir. Texnologiyaya görə lifləmə prosesi ən önəmli mərhələlərdən biridir. Bu, ağac 

lifinin hazırlanması prosesidir. Yuyulmuş taxta hissələri rifaynerin şaquli çənlərinə göndərilir və burada 

buxara verilir. Rifaynerin çıxışında lifə sintetik yapışqan və parafin əlavə olunur. Yapışqanla qarışdırılmış 

ağac lifləri boruların içində isti hava ilə qurudulur. Ağac lifləri hələ çox yumşaq olduğu üçün ilkin presləmə 

üsulu ilə sıxılır, xalça formasına salınır və müvafiq ölçüdə kəsilir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, MDF istehsalı xətti tam kompyuterləşdirilmiş və 

avtomatlaşdırılmışdır. Operatorlar yalnız texnoloji parametrləri tənzimləyərək prosesə nəzarət edirlər. 

Cilalama sexi ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, məhz bu sex MDF 

materiallarının istehsalında xüsusi rol oynayır. Cilalama mərhələsində MDF plitələri dünya standartlarına 

cavab verən son yoxlama və sertifikatlaşma işlərinə hazır olur. Sonuncu istehsal mərhələsi isə hazır MDF 

plitələrinə zahiri yaraşıq verən üzləmə prosesidir. Burada MDF plitələri laminə olunur. 

Hazır məhsullara baxan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, MDF digər materiallardan bir 

sıra keyfiyyətlərinə görə fərqlənir. Beləliklə, yeni zavodun fəaliyyəti keyfiyyətcə xarici analoqlarından geri 

qalmayan yerli MDF materialları istehsal etməyə və bununla hazırlanan məhsulların indiyədək mövcud 

olan qiymətlərinin aşağı düşməsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 21 fevral  

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Abşeron rayonunun Hökməli qəsəbəsində “M-Line” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin mebel fabrikinin açılışında iştirak etmişdir 

(21 fevral 2011-ci il) 

 

Fevralın 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Abşeron rayonunun Hökməli 

qəsəbəsində “M-Line” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) mebel fabrikinin açılışında iştirak 

etmişdir. 

Fabrikin kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı. 

Prezident İlham Əliyev fabrikin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi və müəssisə ilə yaxından tanış 

oldu. 

Fabrikin foyesində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada ulu 

öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin iqtisadiyyatımızın dinamik inkişafı istiqamətində 

gördüyü işləri əks etdirən fotolardan ibarət güşələr yaradılmış və videomaterialların göstərildiyi iki böyük 

ekran quraşdırılmışdır. Foyenin tavanında Azərbaycanın xüsusi zövqlə hazırlanmış xəritəsi 

quraşdırılmışdır. 

Bildirildi ki, dövlətin güzəştli krediti və şirkətin vəsaiti hesabına inşa olunmuş fabrikin tikintisi 

2010-cu ilin yanvarında, avadanlığın quraşdırılması isə bu ilin yanvarında başa çatdırılmışdır. Fabrikin 

ümumi dəyəri 7,8 milyon manatdır ki, bunun 55 faizini güzəştli dövlət krediti təşkil edir. 

Fabrikdə hamısı yerli olmaqla 102 nəfər işləyir ki, yaxın gələcəkdə onların sayının 150-ə 

çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. İşçilərin fabrikə rahat gedib-gəlmələri üçün xüsusi nəqliyyat vasitəsi də 

ayrılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı müəssisənin əsas istehsal sahəsi olan mebel yığımı sexi ilə tanış oldu və hazır 

mebel dəstlərinə baxdı. 

Məlumat verildi ki, müəssisədə mebel istehsalı və dizaynı sahəsində ən son texnoloji yeniliklər 

tətbiq edilmişdir. Fabrikdə müştərilərin zövqünə tam cavab verməklə istənilən növdən olan yüksək 

keyfiyyətli məişət, ofis, muzey, xəstəxana, mehmanxana, təhsil müəssisəsi və digər inzibati binalar üçün 

istehsal edilən mebellər daxili və xarici bazar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müştərilər mebelləri hazır model 

cərgəsindən və ya fərdi sifariş əsasında seçə bilərlər. “M-Line” mebel fabrikində tətbiq olunan keyfiyyətə 

nəzarət sistemi mebel istehsalında istifadə edilən materialların və hazır məhsulların davamlılığını və 

uzunömürlülüyünü təmin edir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev fabrikin işə salınmasını bildirən düyməni basdı və istehsal prosesi 

ilə tanış oldu. 

Vurğulandı ki, fabrikdə təbii ağacdan, MDF-dən, laminə edilmiş MDF-dən, təbii və süni şpondan 

boyalı və laklı mebellərin istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. Xammal Braziliya, Almaniya, Avstraliya, Kanada 

və digər ölkələrdən gətiriləcəkdir. Fabrikdə quraşdırılan Almaniya və İtaliya istehsalı olan avadanlıq mebel 

istehsalında ən son texnologiyalara əsaslanır. İstehsal sahəsində iki anbar yaradılmışdır. Böyük anbar 

ümumi xammal üçün nəzərdə tutulmuşdur. Aksessuar anbarı isə avtomatlaşdırılmışdır. Burada bütün 

aksessuarlar kompyuter vasitəsilə kodlaşdırılmışdır. Mebellərin aksessuarları xaricdən gətirilir. 

Prezident İlham Əliyevə mebel fabrikinin perspektiv inkişaf planı barədə də məlumat verildi. 

Vurğulandı ki, şirkət İSO 9001-2008 Beynəlxalq İdarəetmə və Azərbaycan istehsal standartlarına malikdir. 

Müəssisədə işçilərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Fabrikin 80 nəfərlik yeməkxanası və tibb 

məntəqəsi vardır. Burada İtaliyanın “Galletti” firmasının istehsalı olan havalandırma və tam 

avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemləri quraşdırılmış, 600 kubmetr həcmində yeraltı su anbarı 

tikilmişdir. Ərazidə əsaslı abadlıq işləri aparılmışdır. 

Taxta emalı sahəsi ilə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, fabrikdə 

sifarişlərə uyğun olaraq əllə işlənmiş mebellər də hazırlanacaqdır. Burada, həmçinin keyfiyyət nəzarət 

masası da yaradılmışdır. Mebellər bazara həm xarici, həm də yerli adlarla çıxarılacaqdır. Fabrikdə boyama 

işləri xüsusi sahədə həm avtomatik, həm də əl ilə aparılacaqdır. İlk dəfə olaraq, fabrikdə aylıq istehsal gücü 

18-20 min kvadratmetr olan poliuretan üzlük materiallarının isteshal xətti quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev poliuretan sexində istehsal olunmuş məhsullara baxdı. 

Dövlətimizin başçısı fabrikdə yaradılmış şəraitdən və istehal prosesindən razılığını bildirdi, tövsiyə 

və tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

https://azertag.az/
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ceyranbatan ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğunun 

təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir  

(8 sentyabr 2011-ci il) 

 

Sentyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Abşeron rayonunda “Azərsu” 

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) Ceyranbatan ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğusunun təməlqoyma 

mərasimində iştirak etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ərazi ilə yaxından tanış oldu. Məlumat verildi ki, 1950-ci illərdə 

Abşeronda içməli və texniki suya tələbatın artması ilə əlaqədar Samur-Dəvəçi kanalının Abşerona qədər 

uzadılması, Ceyranbatan anbarında şirin su ehtiyatının yaradılması və anbarın sahilində sutəmizləyici 

qurğular kompleksinin inşasına qərar verilmişdir. 1957-ci ildə Ceyranbatan su anbarının şirin su ilə 

doldurulmasına başlanılmışdır. Anbarın doldurulması ilə yanaşı, hövzənin sahilində sutəmizləyici qurğular 

kompleksi də tikilmişdir. 1961-ci ildə məhsuldarlığı saniyədə 2,64 kubmetr olan sutəmizləyici qurğular 

kompleksinin birinci qurğusu istismara verilmişdir. Eyni keyfiyyətə malik olan ikinci qurğu 1966-cı ildə 

işə salınmışdır. Ceyranbatan sutəmizləyici qurğular kompleksinin üçüncü növbəsi isə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1978-ci ildə tikilərək istifadəyə verilmişdir. Qurğuların ikinci və üçüncü 

növbələrinin istismara verilməsi ilə Sumqayıtın, Bakıətrafı kəndlərin və paytaxtın şərq hissəsinin su 

təchizatı əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmışdır. Ceyranbatan sutəmizləyici qurğular kompleksi 50 ildir ki, 

Abşeron yarımadasında içməli və texniki su təchizatında əvəzedilməz mənbə kimi fəaliyyət göstərir. Bu 

dövrdə yalnız bir dəfə - 1998-2002-ci illərdə sutəmizləyici qurğularda əsaslı təmir işləri aparılmışdır. 

“Böyük Bakının su təchizatı sisteminin yenidən qurulması” layihəsi çərçivəsində birinci və ikinci qurğular 

yenidən qurulmuşdur.  

“Azərsu” ASC-nin kollektivinin nümayəndələri və inşaatçılar Prezident İlham Əliyevi hərarətlə 

qarşıladılar.  

Dövlətimizin başçısına yeni tikiləcək qurğunun texniki göstəriciləri barədə məlumat verildi. 

Bildirildi ki, hazırda dünya təcrübəsində az bulanıqlı suların təmizlənməsi üçün iqtisadi cəhətdən səmərəli 

və avtomatik idarə olunan yeni ultrasüzgəcli qurğulardan istifadə olunmağa başlanmışdır. Ənənəvi qum 

süzgəclərindən fərqli olaraq, bu tip ultrasüzgəclər suyun tərkibindəki 0,01 mikron ölçüdən böyük 

hissəciklərlə yanaşı, suda olan bütün zərərli mikrobları tutaraq saxlayır.  

Bununla da suyun təbii duz tərkibi saxlanılmaqla, daha yaxşı təmizlənməsi, xoşagəlməz iy və 

dadların aradan qaldırılması təmin edilir. Ultrasüzgəcdən keçən su içməyə tam yararlı olur və emal zamanı 

onun xlordan istifadə etməklə zərərsizləşdirilməsinə ehtiyac qalmır. Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə verilən 

suyun keyfiyyət göstəricilərinin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması məqsədilə ultrasüzülmə 

texnologiyasına əsaslanan müasir sutəmizləyici qurğunun tikilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.  

Prezident İlham Əliyev Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrin su təchizatının perspektiv planı ilə də tanış 

oldu. Qeyd edildi ki, “2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına 

dair Dövlət Proqramı”na əsasən yeni qurğunun inşası ilə yanaşı, burada təmizlənəcək suyu istehlakçılara 

çatdırmaq üçün yeni magistral kəmərlər, paylayıcı şəbəkə və anbarların tikilməsi nəzərdə tutulur. Dövlət 

Proqramına uyğun olaraq, Masazır, Binəqədi, Balaxanı, Ramana və Dübəndi qəsəbələrində yeni su 

anbarları kompleksinin inşası planlaşdırılır. Bu anbarlardan istifadə etməklə Bakıətrafı qəsəbə və kəndlərin 

su təchizatını əsasən özüaxımlı rejimdə təmin etmək mümkündür. Hazırda su təchizatı şəbəkəsinə 

qoşulmayan Türkan, Zirə, Qala, Dübəndi, Gürgan və Pirallahı qəsəbələrini su ilə təmin etmək üçün Ramana 

anbarı kompleksindən uzunluğu 65 kilometr olan yeni kəmərin çəkilişi nəzərdə tutulur.  

Məlumat verildi ki, tikintisi 1,2 hektar ərazidə aparılacaq və məhsuldarlığı saniyədə 6 kubmetr olacaq 

qurğu əhalinin fasiləsiz, keyfiyyətli içməli su təminatına öz töhfəsini verəcəkdir. Yeni qurğuda Niderland 

Krallığının istehsalı olan müasir avadanlıqdan istifadə ediləcəkdir. Tam avtomatik rejimdə idarə olunacaq 

qurğu elektrik enerjisinə qənaət etməyə imkan verəcəkdir. Burada emal olunacaq su Dünya Səhiyyə 

Təşkilatının standartlarına cavab verəcəkdir. İstehlakçılara öz axımı ilə çatdırılması üçün yeni qurğuda emal 

olunacaq su dəniz səviyyəsindən 190 metr hündürlükdə yerləşən anbara ötürüləcək və buradan Abşeronun 

bütün ərazilərinə paylanacaqdır.  

Sonra dövlətimizin başçısı metal gilizi bünövrəyə buraxdı və beton qarışığı tökən qurğunu işə saldı.  

 

Prezident İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını salamlayaraq dedi:  
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- Əziz dostlar! Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox gözəl və əlamətdar bir gündür. 

Düz 50 il bundan əvvəl - 1961-ci il sentyabrın 8-də burada birinci sutəmizləyici qurğu istismara verilmişdir. 

Bu gün, bu gözəl gündə biz yeni, ən müasir standartlara cavab verən qurğunun tikintisinin başlandığını 

qeyd edirik. Bu, özlüyündə çox əlamətdar hadisədir və onu göstərir ki, müasir dövrdə müstəqil 

Azərbaycanda hər bir insan üçün vacib olan su təchizatı məsələləri uğurla icra edilir. Əlli il bundan əvvəl 

başlanan bu proses və ondan sonrakı dövrdə tikilmiş yeni qurğular, əlbəttə ki, o dövrün tələblərinə cavab 

verirdi. 1990-cı illərin sonunda mövcud olan bu qurğularda təmir işləri aparılmışdır. Ancaq biz yenə də 

çalışırıq və çalışmalıyıq ki, Azərbaycana dünyanın ən qabaqcıl texnologiyalarını gətirək, bütün sahələrdə 

tətbiq edək. Bir daha demək istəyirəm ki, insan sağlamlığı üçün əsas olan su təchizatı məsələlərində biz bu 

yüksək səviyyəni təmin etməliyik.  

Bu layihə böyük vəsait tələb edəcəkdir. Təqribən 100 milyon manata qədər vəsait xərclənməlidir. 

Ancaq Azərbaycan dövləti bu xərcləri edir və edəcəkdir. Bu, insanların sağlamlığına qoyulan 

investisiyalardır. Ən vacib investisiyalar Azərbaycanda insan kapitalına qoyulan investisiyalardır. 

Apardığımız uğurlu iqtisadi siyasət imkan verir ki, biz bu gün sosial məsələlərin həllinə böyük həcmdə 

investisiyalar qoyaq. Həm sosial infrastrukturun yaradılması işlərinə investisiya qoyulur, həm də 

əməkhaqları, pensiyalar qaldırılır. Bir sözlə, Azərbaycanda sosial siyasət çox düzgün istiqamətdə aparılır. 

Bu siyasətin tərkib hissəsi olan infrastruktur layihələri, insanların rahatlığı üçün yaradılmış şərait, əlbəttə 

ki, hamımızı çox sevindirir.  

Azərbaycanda insan sağlamlığı üçün müxtəlif tədbirlər görülür. Əlbəttə ki, birinci şərt təmiz içməli 

suyun mövcudluğudur. Biz bu məsələlərlə məşğuluq. Bu gün təməl daşını qoyduğumuz müasir qurğu da 

bu məqsədi nəzərdə tutur. Eyni zamanda, Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində 

çox vacib addımlar atılır. Keçən il Azərbaycanda “Ekologiya ili” elan edilmişdi. Mən tam əminəm ki, 

ekoloji tədbirlərin gücləndirilməsinin insanların sağlamlığına çox müsbət təsiri olacaqdır. Təmiz su, təmiz 

hava, keyfiyyətli qida məhsulları, ekoloji vəziyyət, tibb xidməti, idman, bax bu amillər insanların 

sağlamlığını şərtləndirən əsas amillərdir.  

Sadaladığım bütün məsələlərlə əlaqədar Azərbaycanda çox düşünülmüş proqram və konsepsiya 

vardır. Azərbaycanda Olimpiya idman kompleksləri, idman meydançaları tikilir, idmanla məşğul olmaq 

üçün şərait yaradılır. Bütün bölgələrdə müasir diaqnostika-müalicə mərkəzləri tikilir, rayon xəstəxanaları 

təmir edilir, müasir avadanlıqla təchiz olunur. Ekoloji tədbirlər görülür. Təkcə son il yarım ərzində 

ölkəmizdə 10 milyona qədər ağac əkilmişdir. Kür-Araz çayları boyu yerləşən kəndlərdə modul tipli 

sutəmizləyici qurğular quraşdırılmışdır. Yüz minlərlə vətəndaş indi təmiz içməli su ilə təmin edilir.  

Ölkəmizdə bütün başqa istiqamətlərdə olduğu kimi, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün də çox 

vacib işlər görülür. Bakıda - Balaxanıda məişət tullantılarının emalı zavodu tikilir. Hamımız yaxşı 

xatırlayırıq ki, Balaxanı zibilxanasının əvvəlki vəziyyəti necə idi. Oradan qalxan tüstü şəhəri bürüyürdü. 

İndi orada təmiz bir meydan yaradılıbdır. Ağaclar əkilir, yaşıllıqlar salınır və dünyanın ən yüksək 

texnologiyalarına malik olan müasir məişət tullantılarının emalı zavodu tikilir.  

Mən bütün bunları nə üçün bu gün qeyd edirəm? Çünki görülən bütün bu işlərin, o cümlədən bu gün 

təməl daşını qoyduğumuz bu qurğunun bir məqsədi vardır: Bütün bu işlər Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin 

yaxşılaşdırılması, Azərbaycan vətəndaşları üçün lazımi məsələlərin həll olunması və insan sağlamlığı üçün 

ən vacib məsələlərin həlli məqsədi ilə görülür.  

Azərbaycanda su təchizatı ilə bağlı digər vacib layihələr icra edilmişdir və icra edilməkdədir. Oğuz-

Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisi hesab edirəm ki, tarixi hadisədir. Çünki bilirsiniz ki, uzun illər ərzində 

bu layihə ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənirdi, təkliflər irəli sürülürdü. Ancaq Azərbaycan müstəqilliyini 

bərpa etdikdən sonra bu layihə reallaşa bilmişdir. Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin istismara verilməsi və 

tədricən işə başlaması nəticəsində Bakı şəhərinin bir neçə rayonunda su təminatı daha da 

yaxşılaşdırılmışdır. Qarşıya qoyulmuş əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, hər bir məntəqədə, hər bir qəsəbədə, 

Bakı şəhərinin hər bir rayonunda 24 saat fasiləsiz suyun təminatı təşkil edilsin. Bu gün “Azərsu” şirkəti 

nəinki Bakıda, eyni zamanda, respublikamızın bütün bölgələrində su layihələrini icra edir. Konkret proqram 

tərtib edilmişdir. Bu il büdcəyə əlavələr edilmişdir və əlavə vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, biz vaxtı 

itirməyək. Biz elə etməliyik ki, qısa müddət ərzində ölkəmiz üçün ənənəvi olan və həmişə bizi incidən su 

qıtlığı problemi öz həllini tapsın.  

Mən əminəm ki, “Azərsu” şirkəti, onun yeni tərkibi və işə yeni yanaşma nəticəsində bütün bu 

məsələlər öz həllini tapacaqdır. Mən indi görürəm ki, şirkət inkişaf edir, şirkətdə müasir metodologiya, 

müasir yanaşma tətbiq edilir və belə də olmalıdır. Azərbaycanın bütün şirkətləri, xüsusilə dövlət şirkətləri 
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ən yüksək menecment keyfiyyətlərinə malik olmalıdır. Müasir yanaşma, işin düzgün qurulması, düzgün 

təhlil, proqramların düzgün tərtib edilməsi və icra mexanizmləri dünya səviyyəsində olmalıdır. Bizə indi 

yaraşmaz ki, bu qədər inkişaf edən ölkəmizdə hansısa dövlət qurumu primitiv üsul-idarə ilə idarə olunsun. 

Müasirlik, qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi, məsuliyyət və vicdan - bax hər bir dövlət qurumuna tövsiyəm 

bundan ibarətdir. “Azərsu” şirkətinin rəhbərliyinin gücləndirilməsi nəticəsində əminəm ki, bu şirkətdə də 

işlər dünya səviyyəsində aparılacaqdır. Hər halda şirkət rəhbərini təyin etdiyim zaman tövsiyələrim və 

göstərişlərim bundan ibarət olmuşdur. Mən görürəm ki, qısa müddət ərzində görülən işlər düzgün 

istiqamətdə aparılır.  

Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri böyük və çox mürəkkəb bir layihə idi. Təbii ki, layihənin icrası zamanı 

müəyyən qüsurlar, çatışmazlıqlar olmuşdur. Bunun səbəbidir ki, kəmərin açılışından sonra biz bir qədər 

gözləməli olduq ki, vəziyyəti daha da normallaşdıraq və tikinti zamanı edilən səhvləri düzəldək. Bunu 

edirik və edəcəyik. Biz hər şeyi açıq deməliyik. Ancaq bununla bərabər, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri 

layihəsi tarixi hadisədir. Əminəm ki, bu kəmərin tikintisi və fəaliyyətə başlaması, Azərbaycan 

vətəndaşlarına yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi həqiqətən də tarixi məsələdir. Çünki bu mənbə daxili 

mənbədir. Oradan gələn su Azərbaycan ərazisində formalaşır. Siz - bu işlərlə məşğul olanlar yaxşı bilirsiniz 

ki, bizim əsas su mənbələrimiz, Bakını qidalandıran su xətləri Azərbaycanın hüdudlarından kənarda 

formalaşan mənbələr hesabına mümkün olur. Oğuz-Qəbələ-Bakı o layihədir ki, Azərbaycan ərazisində 

formalaşan təmiz içməli suyu Bakıya gətirir. Eyni zamanda, qeyd etdiyim kimi, bütün bölgələrdə, bütün 

rayon mərkəzlərində su-kanalizasiya layihələrinin icrasına başlanmışdır, ya da ki, başlanmaqdadır. Bu, çox 

böyük layihədir. Çünki bu işlər bir şəhərdə deyil, iki şəhərdə deyil, bütün rayon mərkəzlərində görülür və 

görülməlidir. Ona görə “Azərsu” şirkətinin işçilərindən çox şey asılıdır. Çünki qarşıya vəzifə qoyulubdur 

ki, bu məsələlər qısa müddət ərzində həllini tapsın. Əsas məsələlər 2013-cü ilin sonuna qədər həllini tapsın. 

Biz əlbəttə ki, qarşıya bu hədəfləri qoyanda həm realist olmalıyıq, eyni zamanda, çalışmalıyıq ki, bu 

məsələlər maksimum qısa müddət ərzində həllini tapsın. Çox böyük və genişmiqyaslı bir işdir. Amma eyni 

zamanda, çox gözəl və nəcib bir işdir. Su həyat deməkdir. Təmiz su isə sağlam həyat deməkdir. Biz istəyirik 

ki, Azərbaycan vətəndaşları sağlam olsunlar, gənc nəsil sağlam olsun. Bu gün güclənən Azərbaycanda 

görülən bütün işlər bir daha demək istəyirəm ki, dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verməlidir.  

Mən əminəm ki, “Azərsu” şirkətinin əməkdaşları onların üzərinə düşən bu vacib vəzifələri yaxşı başa 

düşürlər. Nəinki bu qurğuların tikintisi, eyni zamanda, su, kanalizasiya xətlərinin çəkilişi, bu təsərrüfatın 

istismarı məsələləri də çox vacibdir. Xətlər, gözəl qurğular tikilə bilər və tikiləcəkdir. Ancaq ondan sonra 

gündəlik həyatda insanları, Bakı sakinlərini, respublika sakinlərini davamlı içməli su ilə təmin etmək sizin 

üçün ən başlıca vəzifə olmalıdır. Əminəm ki, siz dediyim bütün bu məsələlərə diqqətlə yanaşacaqsınız, 

verdiyim bütün göstərişləri şərəflə yerinə yetirəcəksiniz.  

Bu gün gözəl və tarixi bir gündür. Bir daha demək istəyirəm ki, 50 il bundan əvvəl Bakının içməli 

su ilə təminatında tarixi hadisə baş vermişdir. Birinci sutəmizləyici qurğu tikilmişdir. Bu gün də tarixi 

gündür. Çünki 18 aydan sonra Bakı sakinləri Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun içməli su ilə 

təmin ediləcəklər. Bütün bu işlərdə sizə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, il yarımdan sonra biz burada 

müasir, gözəl, yeni qurğunun açılışında bərabər iştirak edəcəyik. Sağ olun.  

Ceyranbatan Su Kəmərləri İdarəsinin kollektivi adından çıxış edən Yazgül RÜSTƏMOVA Prezident 

İlham Əliyevə təşəkkür edərək dedi:  

-Möhtərəm cənab Prezident! Ceyranbatan Su Kəmərləri İdarəsinin kollektivi adından Sizi 

salamlayıram, 

“Xoş gəlmisiniz” deyirəm.  

Hörmətli Prezident, Ceyranbatan Su Kəmərləri İdarəsinin 50 illik yubileyi ərəfəsində Sərəncamınızla 

bir qrup əməkdaşımız, o cümlədən mən “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşuq. 36 ildir ki, bu müəssisədə 

çalışıram. Bu mükafata, əməyimizə verdiyiniz qiymətə, bizə göstərdiyiniz qayğıya görə Sizə dərin 

təşəkkürümüzü bildiririk.  

Cənab Prezident, yeni qurğunun təməlini qoymaqla idarəmizin tarixində yeni səhifə açmış oldunuz. 

Söz veririk ki, Sizin bu diqqət və qayğınızı əməli işimizlə doğruldacağıq. Bunun üçün əlimizdən gələni 

əsirgəməyəcək, var-qüvvəmizlə çalışacağıq.  

Hörmətli Prezident, Siz bütün sahələrə xüsusi diqqət yetirirsiniz. Televiziyadan izləyirik, rayonlara 

tez-tez gedirsiniz, obyektlərin təməlqoymasında, açılışında iştirak edirsiniz. Ölkəmizin inkişafı, xalqımızın 

yaxşı yaşaması üçün əlinizdən gələn heç bir şeyi əsirgəmirsiniz. Qədirbilən xalqımız Sizin bu fəaliyyətinizi 
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yüksək qiymətləndirir, Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu edir! Allah Sizə kömək olsun, cənab Prezident! 

Allah Sizə yar olsun!  

Bir daha kollektivimiz adından Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.  

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AzərTAc 

8 sentyabr 2011-ci il  
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Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində 760 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınmış məhəllə 

istifadəyə verilmişdir 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir 

(1 aprel 2013-cü il) 

 

Aprelin 1-də Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində 760 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni 

salınmış məhəllə istifadəyə verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verən Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov bildirdi ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat 

şəraitinin yaxşılaşdırılması hər zaman Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. 1993-cü ildən 

başlayaraq ulu öndər Heydər Əliyev bu istiqamətdə 81 Fərman və Sərəncam imzalamış, Nazirlər Kabineti 

307 qərar vermiş, Milli Məclis 24 qanun qəbul etmişdir. 2003-2012-ci illərdə isə bu sahədə Prezident İlham 

Əliyev tərəfindən 49 Fərman və Sərəncam imzalanmışdır. Ötən dövrdə iki Dövlət Proqramı və həmin 

Dövlət Proqramlarına edilən əlavələr təsdiq edilmiş və onlar uğurla icra olunmuşdur. 2001-2012-ci illərdə 

31 min ailə və ya 140 min nəfərdən çox qaçqın və məcburi köçkün üçün 77 qəsəbə, çoxmərtəbəli binalardan 

ibarət məhəllə və fərdi evlər tikilmişdir. Bu dövrdə 134 məktəb, 5 musiqi məktəbi, 48 uşaq bağçası, 51 tibb 

müəssisəsi, iki Olimpiya İdman Kompleksi, 37 rabitə evi inşa olunmuş, minlərlə kilometr uzunluğunda su, 

elektrik və qaz xətləri çəkilmişdir. Həmçinin, 1348 ailə və ya 6740 məcburi köçkün Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən ayrılan vəsait hesabına dövlət ehtiyacları ilə əlaqədar Abşeron rayonunun ərazisində tikilmiş 

yeni mənzillərə köçürülmüşdür. Dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan investisiya xərcləri vəsaiti hesabına 

Axısxa türkləri üçün 352 evin inşası başa çatdırılmışdır və bu layihə 2013-cü ildə də davam etdiriləcəkdir. 

Ümumilikdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli məqsədilə 1993-2012-ci illərdə 

5,4 milyard dollar vəsait xərclənmişdir. 2012-ci ildə Dövlət Neft Fondundan 300 milyon manat vəsait 

ayrılmışdır ki, bu da 2011-ci illə müqayisədə 2,2 dəfə, 2003-cü ilə nisbətən isə 15 dəfə çoxdur. 2013-cü 

ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 590 milyon manat vəsaitin ayrılması 

nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət Neft Fondundan ayrılacaq 300 milyon manat vəsait hesabına 4 min ailə, yəni, 

20 min nəfər məcburi köçkün üçün ümumi sahəsi 260 min kvadratmetr olan, bütün zəruri sosial-texniki 

infrastruktur obyektləri ilə birlikdə 8 qəsəbə və məhəllə salınacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Zəngilan Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasında yaradılan 

şəraitlə maraqlandı. 

Ən müasir standartlar səviyyəsində inşa olunmuş üçmərtəbəli binanın foyesində ümummilli lider 

Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Bundan başqa, foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin qaçqın və məcburi 

köçkünlərə qayğısı və onlarla görüşlərini, eləcə də Zəngilanın işğaldan əvvəlki görüntülərini əks etdirən 

fotostend yaradılmışdır. İş otaqları ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, burada işçilərin rahat fəaliyyəti üçün hər 

cür şərait vardır. Üçüncü mərtəbədəki 50 nəfərlik akt zalında isə müxtəlif tədbirlər keçirmək mümkün 

olacaqdır. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti Zəngilan rayonundan məcburi köçkün Vəli Quliyevin mənzilində 

yaradılan şəraitlə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, ailə üzvlərinin sayı beş nəfərdən ibarət olan Vəli Quliyevin mənzili üçotaqlıdır. 

Mənzildə ailənin rahatlığı üçün hər cür şərait vardır. 

Dövlətimizin başçısı çay süfrəsi ətrafında mənzilin sahibi ilə söhbət etdi. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Təbrik edirəm sizi. Gözəl qəsəbədir, gözəl mənzildir. İşğaldan sonra 

köçkünləri yataqxanalara, çadır şəhərciklərinə köçürmüşlər. Uzun illər siz orada çətin, ağır şəraitdə 

yaşamısınız. Amma indi dövlətin imkanları genişlənir. Bu istiqamətdə məqsədyönlü şəkildə dövlət siyasəti 

aparılır. Ona görə bütün köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması prioritet məsələdir. Belə 

qəsəbələrin sayı çoxdur. Keçən il Müşfiqabadda buna bənzər bir məhəllənin açılışında iştirak etmişəm. Bu 

il artıq bu gözəl məhəllə istifadəyə verilir. Bundan sonra da olacaqdır, Mingəçevirdə olacaqdır. Ona görə 

bu proses davam edir və artıq burada rahat yaşamaq mümkün olacaqdır. Ancaq bu, yenə də deyirəm, 

müvəqqəti yaşayış yeridir. Əsas məsələ öz həllini tapandan, torpaqlarımız işğalçılardan azad olunandan 

sonra Zəngilanda, digər şəhər və rayonlarımızda bundan da gözəl evlər tikəcəyik. 

Ev sahibi Vəli QULİYEV: Çox sağ olun, cənab Prezident. Bizə belə gözəl şərait yaratdığınız, bizə 

göstərdiyiniz qayğı üçün bütün köçkünlər adından, ailəmiz adından, öz adımdan Sizə təşəkkür edirəm. Sizə 

uzun ömür, cansağlığı arzu edirəm. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Sizin prezidentliyə namizədliyinizi 
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biz - bütün köçkünlər, hamımız dəstəkləyəcəyik. Biz indiyədək çətin vəziyyətdə, ağır şəraitdə yaşamışıq. 

İndi şükür Allaha gözəl binalar tikilir, bizə gözəl otaqlar bəxş etmisiniz. Ona görə də sizə minnətdarıq, 

təşəkkür edirik. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Hər şey ardıcıllıqla öz həllini tapır. Əlbəttə, ilk növbədə biz çadırda 

yaşayanların problemlərini həll etmişik. Onlar uzun illər idi ki, daha da ağır vəziyyətdə yaşayırdılar. Sonra 

fin qəsəbələrində yaşayanların problemini həll etdik. Qalır yataqxanalarda, uşaq bağçalarında, məktəblərdə 

yaşayanlar. Onların da problemini həll edəcəyik. İndi həm də dövlətin imkanları var və ən önəmlisi, dövlət 

siyasəti vardır. Dövlət siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Sosial cəhətdən ən az müdafiə 

olunan təbəqə, yəni məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli prioritetdir. Bunu dəfələrlə Ulu Öndər də 

bəyan etmişdir, mən də, bundan böyük prioritet ola bilməz. Artıq bu qəsəbə özlüyündə bir göstəricidir. Bu, 

eyni zamanda, yeni bir yanaşma tərzidir. Yəni, əvvəllər də, indi də xüsusilə rayon yerlərində fərdi evlər 

tikilir. Ancaq siz artıq 20 ildir şəhər şəraitində yaşayırsınız. Burada şəhər tipli evlərin tikilməsi 

məqsədəuyğun idi. Evlər də hamısı çox gözəl, qəsəbə də belə gözəl planlaşdırılmışdır. Şəhərcikdir, burada 

3500-ə qədər insan rahat yaşayacaqdır. Tibb məntəqəsi, məktəb, uşaq bağçası. Görürəm, burada istilik 

sistemi, qaz, işıq, su da vardır. Bu, təbiidir. İş yerləri ilə bağlı, işləyirsiniz? 

Vəli QULİYEV: Mən özüm indi təqaüddəyəm. Əvvəl işləmişəm. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Təqaüd alırsınız? 

Vəli QULİYEV: Bəli, alıram. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəs uşaqlar necə? 

Vəli QULİYEV: Uşaqlar işləyirlər. 

Əli HƏSƏNOV: Cənab Prezident, tapşırığınız oldu ki, elə yer seçək ki, iş yerləri itirilməsin. Yəni, 

bir problem həll olunursa, o birisi yaranmasın. O cür də icra olunur. 

Prezident İlham ƏLİYEV: İndi yeni yollar tikilir, dairəvi yol, ondan sonra Bakı-Sumqayıt yolu. 

Əli HƏSƏNOV: Bəli, buradan gəlib keçir. 

Prezident İlham Əliyev: Hələ Masazırın öz yolu da yenidən tikilibdir. 

İndi beynəlxalq qurumlar da bunu qeyd edir ki, Azərbaycanda bu məsələyə göstərilən diqqət və 

yanaşma bütün başqa ölkələr üçün də nümunədir. Çünki beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, nümayəndələri, 

xarici dövlətlərin nümayəndələri vaxtaşırı qəsəbələrə gəlir, tanış olurlar. Xüsusilə qaçqınlarla bağlı 

məsələlərə cavabdeh olan şəxslər də birmənalı qaydada deyirlər ki, Azərbaycanda bu məsələ ən yüksək 

səviyyədə həll olunur. Yəni, belə evlər, belə qəsəbələr heç bir ölkədə tikilmir. 

Dünyada bir çox ölkələrdə qaçqın-köçkün problemləri vardır. Ancaq bu problemlərin ən uğurlu 

həlli metodu Azərbaycandadır. Görürsünüz, dünyada - Yaxın Şərqdə, başqa yerlərdə məcburi köçkünlər 

böyük problemlərlə üzləşirlər. İndi yüz minlərlə insan məcburi köçkünə çevrilmişdir. Azərbaycanda bu 

məsələnin bu dərəcədə düşünülmüş qaydada həll edilməsi o ölkələr üçün də bir yol göstərir. Bu cür 

məsələlər belə həll olunmalıdır. Burada söhbət təkcə binaların tikintisi ilə məhdudlaşmır. Biz bu məsələlərə 

kompleks şəkildə yanaşırıq - yardımlar, hər köçkünə ayrılan vəsait, iş yerləri. 

Əhalinin sayını nəzərə alsaq ən çox qaçqın və köçkünü olan ölkə Azərbaycandır. Bizdə bir milyon 

qaçqın-köçkün vardır. Bu, doğrudan da böyük problemdir. Ancaq biz bu problemi həll edirik və həll 

edəcəyik. Ancaq yenə də deyirəm, bu, müvəqqəti bir məkandır. Şübhə yoxdur ki, biz o torpaqlara 

qayıdacağıq. O ərazilər bizim tarixi, əzəli torpaqlarımızdır. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi öz həllini 

mütləq tapmalıdır. İki ölkə arasında olan qüvvələr nisbəti bizim xeyrimizə dəyişmişdir. Tarixin inkişafı, 

gedən proseslərin inkişafı onu göstərir ki, biz mütləq öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Mənim buna 

heç bir şübhəm yoxdur. Azərbaycanın və Ermənistanın göstəricilərinə nəzər salın. Biz istənilən sahədə 

onlardan müqayisəedilməz dərəcədə üstünük, iqtisadi, siyasi, sosial məsələlərin həllində, bütün 

məsələlərdə, ordu quruculuğu işində. 

Əlbəttə, biz istəyirik ki, məsələ tezliklə öz həllini tapsın. Amma prinsiplər vardır. Bu məsələ 

beynəlxalq hüquq normaları əsasında, ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır və 

tapacaqdır. Tarixin inkişafını heç kim dayandıra bilməz. Tarixin inkişafı, bölgədə gedən proseslərin inkişafı 

onu göstərir ki, Azərbaycan ilə rəqabət aparmaq üçün Ermənistanda heç bir imkan yoxdur. Nə maliyyə, nə 

iqtisadi, nə hərbi, nə də insan resursları yoxdur. Biz isə bu məsələnin həlli üçün bütün lazımi tədbirləri 

ardıcıllıqla görürük. Eyni zamanda, köçkünlər üçün müvəqqəti olaraq belə gözəl imkanlar yaradırıq. Sizi 

bir daha təbrik edirəm. 

Vəli QULİYEV: Çox sağ olun, cənab Prezident. Mən də arzu edirəm ki, Allah qoysa torpağımız 

alınsın Sizi Zəngilanda qarşılayaq. 
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Prezident İlham ƏLİYEV: İnşallah, sağ olun. 

Vəli QULİYEV: Çox sağ olun, minnətdarıq. 

 

X X X 

 

Yeni məhəllə ilə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, bu kompleks 

qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün indiyədək salınmış sayca 78-ci yaşayış məntəqəsidir. Məhəllə 

Azərbaycan Prezidentinin 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi 

köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən əlavələrin müvafiq 

bəndlərinə əsasən inşa olunmuşdur. Yeni salınmış məhəlləyə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 

tələbə şəhərciyində müvəqqəti məskunlaşmış 760 ailə və ya 3420 məcburi köçkün köçürüləcəkdir. Məcburi 

köçkünlərdən 460-ı Zəngilan, 66-sı Ağdam, 52-si Cəbrayıl, 40-ı Füzuli, 142-si isə Kəlbəcər, Laçın, 

Qubadlı, Şuşa, Xocavənd, Xocalı rayonlarındandır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, 12 hektar sahəni əhatə edən yeni məhəllədə inşa edilmiş 760 evdən 90-ı 

birotaqlı, 490-ı ikiotaqlı, 170-i üçotaqlı, 10-u isə dördotaqlıdır. Məhəllədə 540 şagird yerlik məktəb, 280 

yerlik uşaq bağçası, klub-icma mərkəzi, tibb məntəqəsi və s. tikilmişdir. Məhəllənin inşasına ötən ilin 

aprelində başlanılmışdır. Tikinti işləri bu ilin martında tam başa çatdırılmışdır. Su, elektrik və qaz təchizatı 

şəbəkələri Abşeron rayonunun kommunikasiya sisteminə qoşulmuşdur. Məcburi Köçkünlərin Sosial 

İnkişaf Fondunun sifarişi ilə inşa olunmuş qəsəbənin inşasına 83,9 milyon manat sərf edilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti məhəllədə salınmış 280 yerlik “Şəfəq” uşaq bağçası ilə də tanış oldu. 

Bildirildi ki, bağçanın ikimərtəbəli binası zəruri avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Burada balacaların təlim-

tərbiyəsi üçün bütün tələblər nəzərə alınmışdır. Bağçanın musiqi zalında da hər cür şərait vardır. 

Daha sonra Prezident İlham Əliyev 540 şagird yerlik Zəngilan rayon 33 nömrəli tam orta məktəbinə 

gəldi. 

Məktəbin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə məcburi 

köçkünlərlə görüşlərini, təhsilə diqqət və qayğısını, eləcə də məhəllənin baş planını əks etdirən stendlər 

quraşdırılmışdır. 

Məktəblə tanışlıq zamanı bildirildi ki, yüksək şəraiti, müasir təlim avadanlığı ilə diqqəti cəlb edən 

bu təhsil ocağında təlim-tədris üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Azərbaycan Prezidentinin ölkəmizdə 

təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı bu sahənin dövlət siyasətinin mühüm prioritetləri sırasına daxil 

edildiyini təsdiqləyir. Bu proses təkcə paytaxtla məhdudlaşmır, bölgələri də əhatə edir, doğma yurdlarından 

didərgin düşən soydaşlarımızın təhsilinin yüksək səviyyədə qurulmasına xidmət edir. Heydər Əliyev 

Fondunun dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bu fəaliyyət proqramına verdiyi dəstək isə əhəmiyyəti ilə 

seçilir. 

Prezident İlham Əliyev məktəbin kompyuter otağında, idman zalında yaradılmış şəraitlə tanış oldu, 

Zəngilan rayonunun “Araz” idman klubu idmançılarının nümunəvi çıxışlarına baxdı. 

Dövlətimizin başçısı idmançılarla xatirə şəkli çəkdirdi. 

Azərbaycan Prezidenti məktəbin ikinci mərtəbəsində təşkil olunan Zəngilan rayonunun Tarix-

Diyarşünaslıq Muzeyinin eksponatlarından ibarət sərgi ilə tanış oldu. 

Məktəblə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı burada məcburi köçkünlər və inşaatçılarla görüşdü. 

Prezident İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını təbrik edərək dedi: 

- Sizi ürəkdən salamlayıram, ürəkdən təbrik edirəm. Bu gün biz Masazır qəsəbəsində məcburi 

köçkünlər üçün salınmış yeni məhəllənin açılışını bərabər qeyd edirik. Çox gözəl hadisədir. Bu gözəl hadisə 

münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. 

Məhəllə ən yüksək standartlar əsasında tikilmişdir, yaraşıqlı mənzillər, gözəl məktəb, uşaq bağçası, 

tibb məntəqəsi vardır. Bütün infrastruktur yaradılmışdır - işıq, qaz, su, istilik xətləri çəkilmiş, yollar 

salınmışdır. Yəni, bu məhəllədə rahat yaşamaq üçün bütün imkanlar vardır. 

Bu şəhərciyin istifadəyə verilməsi bir daha Azərbaycan dövlətinin siyasətini əks etdirir. Bizim 

siyasətimiz isə ondan ibarətdir ki, hər şey Azərbaycan vətəndaşı üçün olmalıdır. Məcburi köçkünlərin 

problemlərinin həlli bütün dövrlərdə diqqət mərkəzində olmuşdur. Birinci qəsəbə ulu öndər Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü ilə salınmışdır. O vaxtdan bu günə qədər 77 qəsəbə tikilmişdir. Bu, 78-cidir. Burada 

yeniliklər də çoxdur. Hündür binalar tikilmişdir. Əminəm ki, bu siyasət gələcək illərdə uğurla davam 

etdiriləcəkdir. Çünki Azərbaycanda ulu öndər Heydər Əliyev siyasəti bütün istiqamətlər üzrə davam 
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etdirilir. O cümlədən məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması 

məsələləri də öz həllini tapmaqdadır. Müvafiq sərəncamlar imzalanmışdır, proqramlar qəbul edilmişdir. 

Proqramlar çox dəqiqdir. Ən önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, bu proqramlar vaxtında icra edilir. 

Keçən il 20 min məcburi köçkün öz yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmışdır. Bu il də ən azı 20 min 

köçkünün yaşayış səviyyəsi yaxşılaşdırılacaqdır. Bu işlər bundan sonrakı illərdə də görüləcəkdir. Dövlət 

bu istiqamətdə öz siyasətini uğurla aparır. Bu il bütün mənbələrdən məcburi köçkünlərin problemlərinin 

həlli üçün 600 milyon manata qədər vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Bu məbləğin 300 milyondan çox hissəsi 

yeni qəsəbələrin tikintisinə sərf ediləcəkdir. Keçən ilin sonunda biz Müşfiqabad qəsəbəsində buna oxşar 

məhəllənin açılışını qeyd etmişik. Bu il isə buradayıq. Bundan sonra Mingəçevirdə, Gəncədə, başqa 

şəhərlərdə yeni qəsəbələr tikiləcəkdir. 

Azərbaycan dövləti bütün bu istiqamətdəki işlərini ardıcıllıqla həll edir. Bilirsiniz ki, birinci 

mərhələdə, əlbəttə, ən ağır vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımız, çadır şəhərciklərində yaşayan soydaşlarımız 

diqqət mərkəzində idi. Biz o proqramı uğurla və vaxtından əvvəl icra edə bilmişdik. 2007-ci ildə sonuncu 

çadır şəhərciyi ləğv edilmişdir. Ondan sonra bəyan edilmişdir ki, fin qəsəbələrində, yataqxanalarda, 

məktəblərdə, uşaq bağçalarında yaşayan məcburi köçkünlərin də məsələləri öz həllini tapacaq və artıq bu 

istiqamətdə də çox vacib işlər görülmüşdür. Bu il fin qəsəbələri tamamilə ləğv edilir və yataqxanalarda 

məskunlaşmış məcburi köçkünlərin də artıq belə qəsəbələrə köçürülməsi prosesi başlamışdır. Bakı Dövlət 

Universitetinin, Dövlət Neft Akademiyasının yataqxanalarında məskunlaşmış vətəndaşlar, o cümlədən də 

siz artıq bax, bu gözəl qəsəbələrə köçürülürsünüz. 

Bir daha demək istəyirəm ki, bu, dövlət siyasətinin təzahürüdür. Azərbaycanda çox güclü sosial 

siyasət aparılır və bütün işlərimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır. Məcburi köçkünlər ən çox 

əziyyət çəkən insanlardır. Erməni işğalından sonra siz uzun illər çox ağır şəraitdə yaşamısınız. Məcburi 

köçkünlərin bəziləri hələ də ağır şəraitdə yaşayırlar. Biz bunu bilirik və bütün bu məsələləri ardıcıllıqla həll 

edirik. Əlbəttə, imkan daxilində. 

İlk illərdə maliyyə imkanlarımız o qədər də böyük deyildi. Amma buna baxmayaraq, Dövlət Neft 

Fondundan birinci ödəmələr ulu öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə məcburi köçkünlərin problemlərinin 

həlli üçün sərf edilmişdi. O vaxt hələ bizim maliyyə imkanlarımız məhdud olduğu bir dövrdə birinci böyük 

vəsait məhz bu məqsədlərə istiqamətləndirilmişdi. Bu gün əlbəttə ki, iqtisadi və maliyyə imkanlarımız 

böyük dərəcədə artmışdır. Ona görə də, görülən işlərin həcmi də artmışdır. Yenə də deyirəm, təkcə bu il 

600 milyon manatdan çox vəsait bu məqsədlər üçün sərf ediləcəkdir. Bu, böyük məbləğdir. Ancaq o da 

həqiqətdir ki, hələ də ağır vəziyyətdə yaşayan köçkünlər var – həm Bakıda, həm başqa şəhər və rayonlarda, 

məktəblərdə, uşaq bağçalarının binalarında, hərbi hissələrin ərazilərində, yataqxanalarda. Bu məsələlər 

tədricən öz həllini tapacaqdır. Bu il 20 min köçkün yeni mənzillərlə təmin ediləcəkdir. Bu qəsəbədə isə 

3500-ə yaxın məcburi köçkün yaşayacaqdır. Bu, əslində bir şəhərcikdir. 

Görülən bütün bu işlər bir daha onu göstərir ki, məcburi köçkünlərin problemləri daim diqqət 

mərkəzindədir. Bu günə qədər 140 min məcburi köçkün yeni evlərə, mənzillərə köçürülmüşdür. Yəni bu, 

böyük bir işdir, elə bil ki, yeni böyük bir şəhər salınmışdır. Onu da bilməliyik ki, dünyada ən çox qaçqın-

köçkün olan ölkə Azərbaycandır. Azərbaycanın əhalisi artır. Ancaq, eyni zamanda, məcburi köçkünlərin 

də sayı artmaqdadır. 1992-ci ildə onların sayı bir milyon idi, indi isə artıq 1 milyon 100 min, bəlkə də 1 

milyon 200 min məcburi köçkün vardır. 

Əlbəttə ki, bu, böyük maliyyə vəsaiti tələb edən məsələdir. Ancaq yenə də deyirəm, nəzərə alsaq 

ki, Azərbaycanda sosial siyasət çox uğurla aparılır, birinci növbədə ən böyük vəsait məcburi köçkünlərin 

problemlərinin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdur. Gələcək illərdə də bu siyasət davam etdiriləcəkdir. Ola 

bilsin ki, gələcək illərdə daha da böyük məbləğlər ayrılacaqdır. Amma onu da bilməliyik ki, keçən il Dövlət 

Neft Fondundan bütün dövrlərdə ən böyük məbləğ ayrılmışdır – 300 milyon manat. Əvvəlki illərdə 100 

milyon, 200 milyon, yəni, ötən il 300 milyon manat, bu il də 300 milyon manat təkcə Neft Fondundan 

ayrılmışdır. Eyni zamanda, ilin əvvəlində Prezidentin ehtiyat fondundan da 14 milyon manat təxirəsalınmaz 

tədbirlərin görülməsi üçün ayrılmışdır. İstisna deyil ki, il ərzində ehtiyat fonddan bu məsələlərə yenə də 

vəsait ayrılacaqdır. 

İndi Azərbaycan iqtisadiyyatı o qədər sürətlə inkişaf edir ki, bizim o qədər də böyük maliyyə 

problemlərimiz yoxdur. Ancaq biz ölkə qarşısında duran problemləri də həll edirik. Əlbəttə ki, məcburi 

köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması onların arasında ən böyük diqqətə layiq olan məsələdir. 

Ancaq digər məsələlər də var – infrastruktur layihələri, abadlıq-quruculuq, yenidənqurma işləri. Dövlət 
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büdcəmizin həcmi artır, amma xərclər də artır və bu məsələləri uğurla həll etmək üçün biz hələ çox 

işləməliyik. 

Ancaq bu gün bir mənzillə tanış olarkən məcburi köçkünlə söhbət əsnasında qeyd etdim və bir daha 

demək istəyirəm ki, bu, müvəqqəti yaşayış yeridir. Torpaqlarımız işğalçılardan azad olunandan sonra biz 

bundan da gözəl binalar, evlər tikəcəyik. O cümlədən Zəngilanda və işğala məruz qalan digər rayonlarda 

bundan da gözəl şərait yaradacağıq. Yəni, məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsi və köçürülməsi prosesi onu 

göstərir ki, biz bu imkanlara malikik. Əgər biz 140 min köçkünü artıq yerləşdirə bilmişiksə və hər il 20 min 

köçkün yeni evlərlə təmin edilirsə, deməli, torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra tezliklə bütün 

şəhərləri, kəndləri bərpa edəcəyik, evləri tikəcəyik, şərait yaradacağıq. Mən buna əminəm, buna şübhə 

etmirəm. Azərbaycanın artan maliyyə, iqtisadi qüdrəti bunu mümkün edəcəkdir. 

O ki qaldı əsas məsələnin - Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə, 

Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır. Bu mövqe həm tarixi ədalətə, eyni zamanda, beynəlxalq hüquqa 

əsaslanır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qeyd-şərtsiz bərpa edilməlidir. 

Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Hazırda işğal altında olan bütün torpaqlar tarixi 

torpaqlarımızdır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Bunu deməyə əsas verən bir çox 

amillər vardır. Onların içərisində həm hüquqi, həm siyasi, həm tarixi, həm də iqtisadi amillər vardır. 

Bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Heç bir ölkə Dağlıq Qarabağı 

müstəqil qurum kimi tanımır və tanımayacaqdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Bütün 

beynəlxalq təşkilatlarda qəbul edilmiş qətnamələr bunu göstərir. Yəni, bu, məsələnin həlli üçün əsas hüquqi 

və siyasi şərtlərdir. 

Eyni zamanda, bölgədə qüvvələr nisbəti artıq bizim xeyrimizə dəyişmişdir. Bu gün Azərbaycan 

dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Ermənistan isə ildən-ilə tənəzzülə uğrayır. Bizim 

əhalimiz artır – artıq 9 milyon 300 min nəfərdir. Ermənistanın əhalisi hətta onların rəsmi statistik 

məlumatlarına görə ildə təxminən 100 minə qədər azalır. Ona görə, mən deyəndə tam əminəm ki, 

Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir, bu amillərə əsaslanıram. Ancaq eyni zamanda, mən də, hər 

birimiz də çox istəyirik ki, bu məsələ tezliklə həllini tapsın. Biz çox istəyirik təxirəsalınmaz tədbirlər 

görülsün ki, işğala son qoyulsun. Əfsuslar olsun ki, dünyada mövcud olan ikili standartlar, ikili yanaşma 

məsələnin həllinə imkan vermir. 

Münaqişənin birinci mərhələsində demək olar ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında hərbi və 

iqtisadi sahədə paritet mövcud idi. Ancaq biz artıq bu pariteti dəyişdirə bilmişik. Bu gün fərq çox böyükdür. 

Fərq böyüdükcə beynəlxalq təşkilatlardan və bu məsələ ilə məşğul olan ölkələrdən yeni mesajlar gəlir - 

məsələ yalnız sülh yolu ilə həllini tapmalıdır, başqa yol ola bilməz. 

Ermənistan torpaqlarımızı hərb yolu ilə işğal edib. O vaxt bu işğalın nəticələrini aradan qaldırmaq 

üçün BMT Təhlükəsizlik Şurası dörd qətnamə qəbul etmişdir. Onların heç biri 20 ildir ki, icra edilmir. Necə 

ola bilər ki, hansısa başqa bir məsələ ilə bağlı qətnamə qəbul edilir və bir gün ərzində dərhal icra edilməyə 

başlayır, amma bizə gəldikdə 20 ildir ki, məsələ həllini tapmır və biz ancaq məsələnin sülh yolu ilə həll 

edilməsini eşidirik. Nəyə görə? Ona görə ki, ikili standartlar vardır. Bizim tam hüququmuz vardır və 

beynəlxalq hüquq bizə bu imkanları tanıyır ki, biz istənilən yolla ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. BMT-

nin Nizamnaməsində bu müddəalar vardır ki, hər bir ölkə özünü müdafiə etmək üçün bütün imkanlardan 

istifadə etməlidir. Helsinki Yekun Aktında ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipi hər bir başqa prinsipdən 

üstündür, o cümlədən ölkələrin, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə prinsipindən üstündür. Ancaq 

ədalətsizlik, ikili standartlar, erməni lobbisi və onun dünyadakı havadarları, bir də vasitəçilərin passivliyi 

deyə bilərəm ki, məsələnin həlli üçün lazımi şəraiti yaratmır. Ancaq buna baxmayaraq, biz öz siyasi və 

diplomatik səylərimizi daha da böyük əzmlə, iradə ilə davam etdirəcəyik. Beynəlxalq təşkilatlarda 

fəaliyyətimizi daha da fəallaşdıracağıq. Eyni zamanda, ordu quruculuğu işində daha da ciddi addımlar 

atılacaqdır. İqtisadi və regional məsələlərdə Ermənistanı indiki təcrid vəziyyətində saxlamaq üçün bütün 

imkanlardan istifadə edəcəyik. Əminəm ki, bu kompleks tədbirlər nəticəsində və ölkəmizin artan qüdrəti 

hesabına biz ərazi bütövlüyümüzü tezliklə bərpa edəcəyik. 

Bir daha demək istəyirəm, məndə heç bir şübhə yoxdur ki, biz doğma torpaqlarımıza, o cümlədən 

Zəngilana da, Qarabağa da, Şuşaya da qayıdacağıq və Azərbaycan bayrağı bütün şəhərlərimizdə 

dalğalanacaqdır. Buna şübhəm yoxdur. Sadəcə olaraq, biz hamımız istəyirik ki, bunu tezliklə həll edək və 

tezliklə sizi doğma torpağınıza göndərək və orada sizin üçün gözəl binalar, evlər tikək, qəsəbələr, şəhərlər 

salaq. 
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Əziz dostlar, sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda, bu 

qəsəbədə Zəngilan Rayon İcra Hakimiyyəti üçün inzibati bina tikilmişdir. Əli Həsənov mənə dedi ki, 

əvvəllər icra hakimiyyətinin ümumiyyətlə ayrıca inzibati binası olmayıb. Burada müvəqqəti də olsa, vahid 

mərkəz yaradılıbdır. Rayonun bütün qurumları da burada olacaqdır. Bu məhəllədə yaxşı yaşamaq mümkün 

olacaqdır. 

Bir daha sizi təbrik edirəm. 

 

X X X 

 

Zəngilan rayonundan məcburi köçkün Xuduş İSGƏNDƏROV göstərdiyi yüksək diqqət və qayğıya 

görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını bildirərək dedi:  

- Rayonumuzun ictimaiyyəti, ağsaqqalları adından, şəxsən öz adımdan Sizə dərin 

minnətdarlığımızı bildirirəm. Çox sağ olun ki, bizə bu cür gözəl şərait yaratmısınız. Siz bu son 10 ildə 

nəinki çadır şəhərciklərini ləğv etmisiniz, hətta namünasib şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlərimiz üçün 

özünüz dediyiniz kimi, bu cür 78 qəsəbənin tikilib istifadəyə verilməsinə nail olmusunuz. Bu, Sizin məcburi 

köçkünlərə göstərdiyiniz diqqət və qayğının nəticəsidir. Həm də Ulu Öndərimizin iqtisadi siyasətinin və 

onun bütün ideyalarının yaradıcılıqla inkişaf etdirilməsinin nəticəsidir. 

Yadımdadır, ulu öndər Heydər Əliyev biz zəngilanlıları böyük bir fəlakətdən qurtardı. Siz bilirsiniz 

ki, biz iki ay mühasirə şəraitində qaldıq, 250-yə qədər şəhid verdik. Ulu Öndər olmasaydı, bəlkə də biz 

zəngilanlılardan bir nəfər sağ qalmazdı. Ona görə Allah Ulu Öndərimizə rəhmət etsin. Biz çox fəxr edirik, 

fərəh duyuruq ki, Ulu Öndərimizin qurub yaratdığı belə bir dövləti Siz cəsarətlə, mətanətlə, qüdrətlə inkişaf 

etdirirsiniz. Sizin daxili və xarici siyasətiniz, müdrikliyiniz bizim hamımızın ürəyindəndir. 

Biz arzu edirik ki, Sizin işiniz həmişə avand olsun. Sizə möhkəm cansağlığı arzulayırıq. Biz əminik 

ki, belə bir şəraiti biz Zəngilan torpağında Sizin rəhbərliyiniz altında yaradacağıq. Çünki zəngilanlıların 

hamısı Sizi dəstəkləyir. Sizi bütün respublika əhalisi dəstəkləyir, eyni zamanda, zəngilanlılar bu əhval-

ruhiyyədədirlər. Çox sağ olun, Allah Sizi qorusun. Biz Allahdan arzu edirik ki, Sizi Azərbaycan xalqına 

çox görməsin. 

Cənab Prezident, Sizin qaçqın və məcburi köçkünlərin ailələrinə getməyiniz, onların evlərində öz 

ad günlərinizi, hətta bayram günlərinizi keçirməyiniz bizim hamımıza böyük ruh yüksəkliyi verir. Bu, nə 

deməkdir? Bu, sadəlik, təvazökarlıq deməkdir. Bu, xalqa diqqətin, qayğının təzahürüdür. Bundan yəqin ki, 

bütün məmurlar da nəticə çıxaracaqlar. Çox sağ olun. Allah Sizə yar olsun. 

Mən siyasətçi deyiləm, lakin bir söz demək istəyirəm. Qoy bütün dünya bilsin ki, nə xaricdə, nə 

daxildə heç bir qüvvə Azərbaycan xalqının tarixən sınanmış iradəsini qıra bilməz. Biz birmənalı olaraq 

bugünkü Prezidentimizi dəstəkləyirik, onun ətrafında sıx birləşəcəyik və həmişə ona dəstək olacağıq. Allah 

Sizə yar olsun, Ulu Tanrı Sizi qorusun! 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 1 aprel 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyevin Abşeron və Qobustan rayonlarına səfəri 

Abşeron rayonunun Hökməli qəsəbəsində “AzFP CO LTD” MMC-nin tərkibində fəaliyyət göstərən 

zavodların açılışı olmuşdur 

(1 may 2013-cü il) 

 

Mayın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Abşeron rayonunun Hökməli 

qəsəbəsində “AzFP CO LTD” MMC-nin tərkibində fəaliyyət göstərən birdəfəlik plastik qablar, 

priforminqlər, polistirol və polipropilen kisələr, süd məhsulları və dondurma istehsalı zavodlarının 

açılışında iştirak etmişdir.  

“AzFP CO LTD” MMC-nin sədri Manuçehr Əhədpur Xangah dövlətimizin başçısına məlumat 

verdi ki, 2006-cı ildən fəaliyyət göstərən şirkət tərəfindən Abşeron rayonunda yaradılan bu zavodlar və 

meyvə-tərəvəz soyuducu anbarları sahibkarlığın inkişafına göstərilən diqqətin bariz nümunəsidir. 

Müəssisələrdə 1500 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Bu zavodların fəaliyyətə başlaması heyvandarlığın 

inkişafına müsbət təsir edəcəkdir. Zavodların yerləşdiyi ərazi ümumilikdə 8 hektardır. Müəssisələr ən son 

texnologiyalar əsasında yaradılmış, ərazidə geniş yaşıllıq işləri görülmüşdür. 

Azərbaycan Prezidenti birdəfəlik plastik qablar, priforminqlər istehsalı zavodunu işə saldı. 

Prezident İlham Əliyev zavodun istehsal prosesi ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, zavodun tikintisinə 45 milyon manat vəsait sərf olunmuşdur. Müəssisənin gündəlik 

istehsal gücü 50 tondur. Burada 150 növdən çox polistirol, polipropilen xammalından qida məhsulları üçün 

istehlak taraları və priforminqlər istehsal olunur. Hazırda zavodda ilk mərhələdə 200 nəfər çalışır. İstehsal 

prosesi tam kompyuterləşdirilmişdir. Bütün proses vahid mərkəzdən idarə olunur. 

Dövlətimizin başçısı burada istehsal olunan hazır plastik qablara baxdı. 

Qeyd olundu ki, artıq sifarişlərin qəbuluna da başlanılmışdır.   

Prezident İlham Əliyev polistirol və polipropilen kisələr istehsalı zavodunun fəaliyyəti ilə tanış 

oldu.  

Diqqətə çatdırıldı ki, bu müəssisənin yaradılmasına beş milyon manat investisiya qoyulmuşdur. 

Burada istehsal sahəsi iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə yarımməmulat xəttindən, ikinci hissə isə məmulat 

xəttindən ibarətdir. Müəssisə gün ərzində 13 çeşiddə 125 min kisə istehsal etmək gücünə malikdir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev süd məhsulları və dondurma istehsalı zavoduna gəldi. 

Bildirildi ki, “Milla” brendi altında fəaliyyət göstərən zavoda 49 milyon manat investisiya 

qoyulmuşdur. Bu istehsal müəssisəsi ən müasir standartlara cavab verir. Müəssisədəki texnoloji avadanlıq 

Avropadan dəvət olunan mütəxəssislər tərəfindən quraşdırılmışdır. Hazırda zavod yüksək keyfiyyətli 

“Milla” ticarət markası altında 56 növ süd məhsulları istehsal edir. 

Azərbaycan Prezidenti südün emalı və qablaşdırılması prosesi ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, burada ultra-yüksək temperaturda pasterizə edilmiş süd və süd məhsulları qablaşdırılır. 

“Milla” Azərbaycanda ilk dəfə laktozaya qarşı həssas insanlar üçün laktozasız süd istehsal edir. Zavodda, 

həmçinin müxtəlif çeşidli meyvəli yoğurt, dondurma, qatıq, xama, ayran, süzmə və qaymaq istehsal olunur. 

Zavodda ağartı məhsullarının tərkibinin və keyfiyyətinin standartlara uyğunluğunu müəyyənləşdirən 

müasir laboratoriya fəaliyyət göstərir. 

Dövlətimizin başçısı süd və dondurma istehsalı zavodunda buraxılan məhsulların nümayiş 

etdirildiyi stendlə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, müəssisənin gündəlik istehsal gücü 250 ton təşkil edir. Müəssisədə kəsmik, 

pendir, kərə yağı, qatıq və müxtəlif çeşidli digər məhsulların da istehsalı üçün hazırlıq işləri aparılır. 

Zavodun xammalla təmin edilməsi üçün müəssisənin nəzdində respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində 

heyvandarlıq kompleksləri yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 1 may 

https://azertag.az/
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xızı rayonuna səfəri 

Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı 

(19 iyul  2011-ci il) 

 

İyulun 19-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xızı rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Xızı şəhərinin mərkəzində salınmış Heydər Əliyev parkında 

ümummilli liderin abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə parkda görülmüş abadlıq və quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat 

verildi. Bildirildi ki, Heydər Əliyev prospektində yerləşən parkda yaşıllıq zolaqları salınmış, 6 mindən çox 

dekorativ kol və ağac əkilmiş, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, bayraq meydanı yaradılmışdır. 

Parkda sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait var. Heydər Əliyev Mərkəzinin binası parka xüsusi gözəllik 

verir. 

Sonra dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, bina ilə 

tanış oldu. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Mərkəzin tikintisinə bu ilin mayında başlanmışdı. 

Burada ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini, xarici ölkələrə və regionlara səfərlərini 

əks etdirən 14 fotoguşə yaradılmış, ulu öndərin büstü qoyulmuşdur. 

Mərkəzdə 90 nəfərlik akt zalı, konfrans zalı, müasir avadanlıqla təchiz olunmuş xidməti otaqlar 

vardır. Burada Azərbaycan tarixini və ədəbiyyatını, xarici dil öyrənmək istəyənlər, eləcə də rəsm 

həvəskarları üçün şərait yaradılmışdır. 

Mərkəzin kitabxanasında ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı 

xidmətlərindən, görkəmli alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın oftalmologiya elminə verdiyi 

töhfələrdən, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 

fəaliyyətlərindən bəhs edən nəşrlər vardır. 

Dövlətimizin başçısı Mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

 

AZƏRTAC 

2011, 19 iyul 

  

https://azertag.az/
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Yeni Azərbaycan Partiyası Xızı rayon təşkilatının yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir 

(19 iyul  2011-ci il) 

 

İyulun 19-da Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Xızı rayon təşkilatının yeni 

inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Ümumi sahəsi 120 kvadratmetrə yaxın olan inzibati binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin 

büstü qoyulmuşdur. Burada ümummilli liderin və Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini, o cümlədən YAP-

la bağlı gördükləri işləri əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. 50 nəfərlik iclas zalı, bütün otaqlar lazımi 

avadanlıqla təchiz olunmuş, təşkilatın daha səmərəli fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Yeni binada istilik sistemi də quraşdırılmış, ətraf ərazidə yaşıllıq zolağı salınmış, dekorativ ağaclar 

əkilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 19 iyul 
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Prezident İlham Əliyev Xızıda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir 

(19 iyul  2011-ci il) 

 

İyulun 19-da Prezident İlham Əliyev Xızı rayonuna səfəri çərçivəsində Müalicə-Diaqnostika 

Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.  

Açılış mərasiminə toplaşan rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və mərkəzin kollektivi dövlətimizin 

başçısını hərarətlə qarşıladılar.  

Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, şirkət 

tərəfindən inşa olunan bu müasir səhiyyə ocağı dördmərtəbəli əsas korpusdan və yardımçı binalardan 

ibarətdir.  

Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdikdən sonra mərkəzlə tanış oldu.  

Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin səhiyyənin inkişafına 

göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır.  

Prezidentə məlumat verildi ki, mərkəzdə qəbul və hemodializ, əməliyyat bloku, stasionar və 

reanimasiya şöbələri, konsultativ diaqnostika poliklinikası vardır. Müayinə və müalicəni daha da 

sadələşdirmək məqsədilə qəbul və hemodializ şöbələri birinci, konsultativ diaqnostika poliklinikası ikinci, 

stasionar və reanimasiya şöbələri isə üçüncü mərtəbədə yerləşdirilmişdir. Hemodializ şöbəsində beş 

hemodializ aparatı quraşdırılmışdır. Onlardan biri ayrıca otaqda qoyulmuş və infeksion xəstələr üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Şüa-diaqnostika şöbəsi kompyuter tomoqraf və rentgen aparatları ilə təchiz 

olunmuşdur. Konsultativ diaqnostika poliklinikasında bütün növ xəstəliklərin müayinəsi və müalicəsi üçün 

kabinetlər yaradılmışdır. Endoskopik kabinet tibbin ən son nailiyyətlərinin məhsulu olan fibroqastroskop 

və kolonoskopla təchiz olunmuşdur.  

Mərkəzin laboratoriyasında biokimyəvi, mikrobioloji, hematoloji və immunoloji-seroloji analizlərin 

aparılması mümkündür. Stasionar şöbədə hər biri iki çarpayılıq 10 palata var. Əməliyyat blokunda xaricdə 

istehsal olunan yüksək keyfiyyətli tibbi avadanlıq quraşdırılmışdır.  

Əsas korpusda regional və yerli konfransların, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 155 nəfərlik akt 

zalı var.  

Mərkəzdə 205 nəfər daimi işlə təmin ediləcəkdir.  

Mərkəzdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev əhaliyə yüksək tibbi 

xidmətin göstərilməsi ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.  

Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı səhiyyə ocağının kollektivi 

və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.  

 

X X X  

 

         Mərkəzin açılışı münasibətilə sakinləri və kollektivi təbrik edən Prezident İlham ƏLİYEV dedi:  

- Sabahınız xeyir olsun. Ürəkdən təbrik edirəm. Xızıda belə gözəl müalicə-diaqnostika mərkəzinin 

açılışı əlamətdar hadisədir. Bu bina həm xarici görünüşünə görə gözəl memarlıq əsəridir, həm də ki, burada 

bütün tibbi xidmətin olması çox sevindiricidir: həm poliklinika şöbəsi, stasionar şöbə, əməliyyatxanalar, 

reanimasiya otaqları və diaqnostika şöbəsi. Burada bütün standartlar dünya səviyyəsindədir və belə də 

olmalıdır. Azərbaycanda, bölgələrdə yeni tikilmiş və təmir edilmiş bütün səhiyyə ocaqları ən yüksək 

standartlara cavab verməlidir.  

Bildiyiniz kimi, Xızı rayonu əhali baxımından o qədər də böyük deyildir. Ancaq buna baxmayaraq, 

qərar verilmişdi ki, Dövlət Neft Şirkəti Xızıda müasir müalicə-diaqnostika mərkəzi tiksin. Mən bu gün çox 

şadam ki, sizinlə bərabər bu mərkəzin açılışında iştirak edirik. Mənə verilən məlumata görə, Xızı rayon 

xəstəxanası o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil və göstəriş verəcəyəm ki, bəlkə bu mərkəzdə rayon 

xəstəxanası da fəaliyyət göstərsin. Onda indiki xəstəxananın təmirinə ehtiyac qalmayacaq və eyni zamanda, 

ola bilər ki, biz bu müalicə-diaqnostika mərkəzinin təyinatına da müəyyən düzəlişlər edək, burada 

sanatoriya xidməti də göstərilə bilər. Bir sözlə, Azərbaycanda səhiyyə sisteminin möhkəmləndirilməsi 

istiqamətində növbəti gözəl addım atılmışdır. Artıq Xızıda da yüksək səviyyədə tibbi xidmətin göstərilməsi 

üçün bütün şərait var.  

Bütövlükdə ölkəmizin bütün bölgələrində müasir diaqnostika-müalicə mərkəzləri tikilir. Həm Dövlət 

Neft Şirkətinin xətti ilə, eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin xətti ilə həm təmir-bərpa işləri aparılır, yeni 

xəstəxanalar, diaqnostika mərkəzləri tikilir və artıq biz bu işlərin nəticələrini də görürük. İnsanların 
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sağlamlığı bizim üçün birinci dərəcəli məsələdir, prioritet məsələdir. Əlbəttə, sağlamlığı təmin etmək üçün 

ilk növbədə, səviyyəli tibbi xidmət göstərilməlidir, xüsusilə diaqnostika imkanları da yüksək səviyyədə 

olmalıdır. Son illər ərzində Azərbaycanda – həm Bakıda, həm də bölgələrdə yaradılmış imkanlar yeni 

vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Müalicə-diaqnostika mərkəzlərində bütün xidmətlər pulsuzdur 

və mən bir daha hər bir Azərbaycan vətəndaşına tövsiyə edirəm ki, ildə bir dəfə müayinədən keçsin. Nəzərə 

alsaq ki, indi müalicə-diaqnostika mərkəzlərində ən müasir avadanlıqlar quraşdırılıb, bunu etmək üçün 

bütün imkanlar var.  

Beləliklə, xəstəliyin qarşısını almaq üçün, profilaktik tədbirlərin görülməsi üçün gözəl şərait 

yaradılmışdır. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Bakı şəhərində yeni böyük Sağlamlıq Mərkəzinin təməli 

qoyulmuşdur. Ondan əvvəlki dövrdə həm Bakıda, həm də bütün bölgələrdə yeni səhiyyə ocaqları 

tikilmişdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramında da növbəti illərdə yeni xəstəxanaların 

tikintisi nəzərdə tutulur və beləliklə, bir neçə ildən sonra, demək olar ki, Azərbaycanda, bütün bölgələrdə 

yüksək səviyyəli tibbi xidmətin göstərilməsi üçün bütün şərait yaradılacaqdır.  

Bu, bir daha göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin siyasəti sosialyönümlüdür, bizim siyasətimizin 

mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Azərbaycan vətəndaşları sağlam olmalıdır. Ona görə biz bu 

şəraiti yaradırıq, insanların sağlamlığı üçün, gənc nəslin sağlamlığı üçün başqa tədbirlər də görülür. Bütün 

bölgələrdə olimpiya idman kompleksləri tikilir, ekoloji tədbirlər gücləndirilir, ölkəmizdə həyata keçirilən 

böyük su layihələri də məhz bu məqsədi güdür. Həkimlər yaxşı bilir ki, insanın sağlamlığı üçün ilk növbədə, 

təmiz, keyfiyyətli su olmalıdır, keyfiyyətli qida olmalıdır. Ona görə bu istiqamətdə görülən işlər əlbəttə ki, 

sevindiricidir. Ancaq biz əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənməməliyik, daha da böyük işlər görməliyik və 

görəcəyik.  

Bütövlükdə ölkəmizdə bütün istiqamətlər üzrə işlər yaxşı gedir. İqtisadi inkişaf sürətlidir, 

Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkə kimi artıq özünü tanıtdırıb və qəbul edilmiş 

proqramlar, xüsusilə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı bizə imkan verir ki, ölkəmiz 

hərtərəfli inkişaf etsin.  

O cümlədən Xızı rayonunda da müsbət dəyişikliklər göz qabağındadır. Rayonun infrastrukturunun 

inkişafı üçün çox vacib tədbirlər görülmüşdür, yol çəkilibdir. Həm magistral yol – Bakı-Rusiya sərhədi 

magistral yolunun bir hissəsi xızılılara da xidmət edir, eyni zamanda, trasdan Xızıya çəkilmiş yeni yol da 

yüksək səviyyədədir. Mənə indi verilən məlumata görə, Xızıda işıq problemi yoxdur, qaz problemi yoxdur, 

qazlaşdırma demək olar ki, yüz faizə çatıbdır. Bu, böyük uğur, böyük nailiyyətdir. İndi içməli su-

kanalizasiya layihələri icra edilir, əminəm ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ də öz həllini tapacaqdır. 

Məktəblərin tikintisi, təmiri gedir, gözəl diaqnostika-müalicə mərkəzi tikilibdir. Yəni insanların sağlamlığı, 

normal yaşaması üçün bütün şərait var.  

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı, turizmin inkişafı sürətlə gedir, o cümlədən Xızı 

rayonunda da gedir və daha da sürətlə getməlidir. Mən hesab edirəm, növbəti illərdə biz çalışmalıyıq ki, 

burada yeni mehmanxanalar, turizm obyektləri tikilsin ki, həm rayon daha da sürətlə inkişaf etsin, həm də 

Azərbaycan vətəndaşları və xarici qonaqlar gəlib burada istirahət etsinlər.  

Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm, Sizə uğurlar, cansağlığı 

arzulayıram və arzu edirəm ki, Xızıda həmişə işlər yaxşı getsin.  

Xızı ictimaiyyətinin nümayəndələri adından Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirən tibb 

işçisi Jalə HÜSEYNOVA dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident, biz də rayon ictimaiyyəti, xızılılar, səhiyyə işçiləri adından Sizi ürəkdən 

salamlayırıq, Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirik.  

Bu, son üç il ərzində rayonumuza ikinci səfərinizdir. Sizin hər səfəriniz, hər gəlişiniz rayonumuzun 

inkişafına, tərəqqisinə böyük təkan verir. Doğrudan da, dünənki Xızı ilə indiki Xızını tanımaq mümkün 

deyildir. Yeni parklar salınıb, binalar tikilir. Bayaq çıxışınızda dediyiniz kimi, yeni yollar çəkilir, 

abadlaşdırma işləri görülür. Bütün bunlar Sizin Xızıya olan xüsusi diqqətinizin, qayğınızın nəticəsidir. Elə 

açılışında iştirak etdiyimiz, müasir avadanlıqla təchiz olunmuş möhtəşəm müalicə-diaqnostika mərkəzinin 

istifadəyə verilməsi də Sizin Xızıya olan xüsusi sevginizin bariz nümunəsidir. Doğrudan da, bir həkim kimi 

etiraf etmək istəyirəm ki, biz diaqnozların dəqiqləşdirilməsində böyük çətinlik çəkirdik. Sakinlərimiz 

Bakıya, qonşu rayonlara üz tuturdular. İndi isə bizə bəxş etdiyiniz bu töhfə nəticəsində həm sakinlərimiz, 

həm də biz səhiyyə işçiləri üçün bu problemlər aradan qalxacaqdır. Buna görə Sizə dərin təşəkkürümüzü 

bildiririk.  
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Əziz Prezident, fürsətdən istifadə edərək, Milli Məclisin deputatı, doğrudan da Sizinlə çiyin-çiyinə 

çalışan, hamımızın sevimlisi, bizim həmkarımız Mehriban xanıma salamlarımızı çatdırmağınızı xahiş 

edirik. Körpədən tutmuş qocaya qədər hamımıza göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğıya görə ona dərin 

minnətdarlığımızı bildiririk.  

Əziz Prezident, doğrudan da Siz sözü, əməli bir olan Prezidentimizsiniz. Siz daim bizim 

yanımızdasınız. Hələ 2003-cü ildə Prezident seçilərkən dediyiniz “Mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının 

Prezidenti olacağam” sözləriniz tam bir həqiqətə çevrilmişdir. Siz daim bizim rifahımızın keşiyindəsiniz. 

Bizim üçün yaratdığınız hərtərəfli şəraitə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sizinlə fəxr edirik. 

Sizi çox istəyirik. Hər şeyə görə sağ olun.  

Prezident İlham ƏLİYEV:  

- Çox sağ olun. Burada həm xəstələr üçün, həm də həkimlər üçün yaxşı şərait yaradılıbdır. 

Həkimlərin iş yeridir və belə gözəl binada işləmək əlbəttə ki, çox xoş olacaqdır.  

Sağ olun.  

 

X X X  

 

Sonra ictimaiyyətin nümayəndələri və mərkəzin kollektivi dövlətimizin başçısı ilə xatirə şəkli 

çəkdirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2011, 19 iyul 

  

https://azertag.az/
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Sumqayıt şəhəri 

 
2009, 24 sentyabr 

➢ Prezident İlham Əliyev Bilgəh-Sumqayit avtomobil yolunun yenidənqurulmasə layihəsinin icrasəna 

başlanmasə mərasimində iştirak etmişdir 

 

2009, 19 noyabr 

➢ Sumqayıt Elektrik Stansiyası istifadəyə verilmişdir: Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak 

etmişdir 

 

2009, 22 dekabr 

➢ Sumqayıt Texnoparkı Azərbaycanın artan qüdrətinin göstəricisidir: Prezident İlham Əliyev 

Texnoparkın açılış mərasimində iştirak etmişdir 

 

2011, 7 iyul 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinə səfəri 

➢ Nəsimi adına Sumqayıt şəhər dənizkənarı parkında əsaslı yenidənqurma və abadlıq işlərinin gedişi 

ilə tanışlıq 

➢ Sumqayıt şəhər 1 saylı Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra 

açılmışdır: Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir 

➢ Heydər Əliyev Parkında yenidənqurma və abadlıq işlərinin gedişi ilə tanışlıq 

➢ “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayının qarşısındakı meydan yenidən qurulacaqdır 

➢ Cümə məscidi Prezidentin tapşırığı ilə yenidən qurulur 

➢ Sumqayıt Texnologiyalar Parkında yaradılan yeni müəssisələrlə tanışlıq 

➢ Sumqayıtın girişində və şəhərdə yenidənqurma işlərini əks etdirən stendlərə baxış 

 

2011, 19 dekabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıtda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

etmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhər dənizkənarı mədəniyyət və istirahət parkında görülən əsaslı 

yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur 

➢ Sumqayıt azot gübrəsi - karbamid zavodunun təməlqoyma mərasimi olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir 

 

2012, 24 aprel 

➢ Sumqayıtda Azgüntex zavodu istifadəyə verilmişdir: Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində 

iştirak etmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Texnologiyalar Parkında polimer məhsulları istehsalı zavodunun 

genişləndirilməsi işləri ilə tanış olmuş, ağır maşınqayırma və dəqiq emal mərkəzləri zavodlarının 

açılışında iştirak etmişdir 

 

2012, 24 dekabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıta səfəri: Ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini 

ziyarət 

➢ Sumqayıtda, Bakının Zabrat, Hövsan qəsəbələrində, Gəncədə, Şəkidə, Şəmkirdə Qarabağ müharibəsi 

əlilləri və şəhid ailələri üçün tikilmiş yaşayış binaları istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev Sumqayıtdakı binanın açılış mərasimində iştirak etmişdir: Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

➢ Prezident İlham Əliyev Sumqayıtdakı Nəsimi adına mədəniyyət və istirahət parkında görülən 

yenidənqurma və abadlıq işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur 

 

2013, 3 may 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinə səfəri: Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

abidəsini ziyarət 
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➢ Sumqayıtda Heydər Əliyev Mərkəzi istifadəyə verilmişdir 

➢ Sumqayıtdakı Cümə Məscidində əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanışlıq 

➢ Prezident İlham Əliyev Sumqayıtdakı Bayraq Meydanında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur 

➢ Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Sumqayıt “ASAN xidmət” 

mərkəzi açılmışdır 

➢ Sumqayıtda “Gilan” Tekstil Parkı açılmışdır 

 

2013, 3 oktyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinə səfəri: Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

abidəsini ziyarət 

➢ Sumqayıtda “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayının qarşısındakı meydanda aparılan yenidənqurma işləri 

ilə tanışlıq 

➢ Sumqayıtda “Sağlam qida” aqrar-sənaye kompleksi istifadəyə verilmişdir 

➢ Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının təməlqoyma mərasimi olmuşdur 

➢ Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı ərazisində “Azərtexnolayn” MMC-nin polad boru zavodu açılmışdır 

➢ 1 nömrəli Sumqayıt Şəhər Xəstəxanası əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir 

 

2014, 25 fevral 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinə səfəri: Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

abidəsini ziyarət 

➢ Prezident İlham Əliyev Azərbaycan kağız və karton istehsalat kombinatının açılışında iştirak 

etmişdir 

➢ “Azərsun Sənaye Parkı”nda yaradılmış Sumqayıt yağ fabriki istifadəyə verilmişdir 

➢ Azərbaycanın ikinci sənaye mərkəzində mis emalı zavodu fəaliyyətə başlamışdır 

➢ Sumqayıtdakı Nəsimi adına şəhər mədəniyyət və istirahət parkında görülən irimiqyaslı abadlıq və 

yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanışlıq 
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Prezident İlham Əliyev Bilgəh-Sumqayit avtomobil yolunun yenidənqurulmasə layihəsinin icrasəna 

başlanmasə mərasimində iştirak etmişdir 

(24 sentyabr 2009-cu il) 

 

Sentyabrın 24-də Prezident İlham Əliyev Bilgəh-Sumqayıt avtomobil yolunun yenidənqurulması 

layihəsinin icrasına başlanması mərasimində iştirak etmişdir. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, Bakı şəhərində 

nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2008-2013-cü illər üçün əlavə Tədbirlər Planına uyğun olaraq 

hazırda Heydər Əliyev Beynəlxalq hava limanı, Mərdəkan dairəsi və Bilgəh qəsəbəsi istiqamətində 

avtomobil yolu yenidən qurulur. Layihələndirilən səkkizcərgəli avtomobil yolunun əsas məqsədi hava 

limanı, Mərdəkan dairəsi, Bilgəh qəsəbəsi istiqamətindəki yüz minlərlə əhalinin yaşadığı kənd və qəsəbələr, 

habelə istirahət zonaları arasında iqtisadi cəhətdən daha səmərəli, təhlükəsiz və rahat nəqliyyat əlaqəsi 

yaratmaqdır. Bu baxımdan Bilgəh-Sumqayıt avtomobil yolunun yenidənqurulması da mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, yolun Bilgəhdən 

Nardarana qədər olan hissəsinin uzunluğu 14 kilometr, ümumilikdə isə 39,6 kilometr olacaqdır. Nəqliyyat 

Nazirliyinin “Azəryolservis” ASC-nin sifarişi ilə inşa olunan Bilgəh-Sumqayıt yolu paytaxtın şimal 

hissəsindən, o cümlədən Bilgəh, Nardaran, Kürdəxanı, Pirşağı, Fatmayi, Goradil, Novxanı, Saray, Corat, 

Sumqayıt istiqamətində davam etməklə bu ərazidə yaşayan və istirahət mərkəzlərində dincələn 

vətəndaşların rahat gediş-gəlişi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu yol Maştağa-Zabrat-Sabunçu, 

Nardaran-Maştağa-Bilgəh, Novxanı-Masazır, Sumqayıt-Saray-Tağıyev qəsəbəsi istiqamətində yaşayan və 

dincələn əhaliyə də Bakı şəhərinə daxil olmadan M-1, yəni Bakı-Rusiya magistralına çıxışa imkan 

yaradacaqdır. Eyni zamanda, Sumqayıt şəhərində və digər şimal bölgələrində yaşayan əhalinin paytaxtın 

mərkəzinə daxil olmadan 30 kilometr məsafəyə qənaət etməklə Bakı kəndlərinə, dənizkənarı istirahət 

mərkəzlərinə, o cümlədən Heydər Əliyev Beynəlxalq hava limanına rahat çıxışı təmin olunacaqdır. 

Prezident İlham Əliyevə Mərdəkan dairəsində həyata keçiriləcək yenidənqurma işləri barədə də 

məlumat verildi. Qeyd olundu ki, burada dizayn və işıqlandırma işlərinə xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. 

Bildirildi ki, perspektivdə dənizkənarı ilə Sumqayıta gedən, yararsız hala düşərək fəaliyyətini 

dayandırmış dəmir yolunun yerində yeni magistral yolun çəkilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı tikintidə çalışacaq inşaatçılarla görüşdü, onlara tövsiyələrini verərək dedi: 

-Yeni və gözəl yol çəkilir. Bütün sahilboyu kəndləri birləşdirəcəkdir. Sumqayıta qədər yeni, müasir, 

gözəl yol salınacaqdır. Bu gün bu yolun tikintisinin birinci günüdür. Elə bilin ki, biz bu yolun təməlini 

qoyuruq. Bu yolu tezliklə, yüksək keyfiyyətlə tikərsiniz ki, insanlarımız, kəndlərdə yaşayan əhali və 

bütünlükdə Bakı şəhərinin sakinləri belə gözəl yoldan istifadə etsinlər. Sizə uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Sonra Bilgəh-Sumqayıt avtomobil yolunun yenidənqurulması layihəsinin icrasına başlandı. 

Prezident İlham Əliyev yolun yüksək keyfiyyətlə tikilməsi ilə bağlı bir daha tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 24 sentyabr 

 

  

https://azertag.az/
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Sumqayıt Elektrik Stansiyası istifadəyə verilmişdir 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir 

(19 noyabr 2009-ci il) 

 

Noyabrın 19-da Sumqayıt Elektrik Stansiyasının açılışı olmuşdur.  

Mərasimdə iştirak etmək üçün Sumqayıta gələn Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzindəki abidəsini ziyarət edərək önünə gül 

dəstəsi qoydu.  

Sumqayıt Elektrik Stansiyasında dövlətimizin başçısını inşaatçılar, energetiklər və şəhər 

ictimaiyyətinin nümayəndələri hərarətlə qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyev üzərində “Sumqayıt Buxar-Qaz Qurğusunun təməl daşı. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. 12 avqust 2005-ci il” sözləri yazılmış 

təməl daşına baxdı.  

“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev məlumat verdi ki, 2005-ci il avqustun 12-də 

təməli Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuş 525 meqavatlıq Sumqayıt Elektrik Stansiyası istismara 

hazırdır. Yeni stansiya şəhərin sosial-iqtisadi inkişafının perspektivi nəzərə alınmaqla 1 nömrəli Sumqayıt 

Elektrik Mərkəzinin ərazisində inşa edilmişdir.  

Stansiyanın ərazisi 22 hektardır. Sahəsi 360 kvadratmetr olan yeni inzibati binada səmərəli 

fəaliyyət üçün hər cür şərait yaradılmışdır.  

Prezident İlham Əliyev inzibati binadakı muzeylə tanış oldu. Buradakı fotoguşələrdə Azərbaycan 

elektroenergetikasının sürətli inkişafında müstəsna əməyi olan ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız və 

Vətənimiz qarşısında xidmətlərindən, energetiklərlə görüşlərindən və müxtəlif tədbirlərdə iştirakından bəhs 

edən eksponatlar vardır. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyevin respublikamızın energetika potensialının 

möhkəmləndirilməsi və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində reallaşdırdığı ardıcıl və 

fundamental tədbirlər də buradakı fotoşəkillərdə dolğun əksini tapmışdır.  

Sonra dövlətimizin başçısı avtobusla elektrik stansiyasının ərazisini gəzərək görülmüş işlərlə tanış 

oldu. Məlumat verildi ki, 10 min kvadratmetr sahəyə asfalt örtük döşənmişdir. Ərazidə 10 mindən çox 

dekorativ ağac və gül kolu əkilmiş, abadlıq işləri aparılmışdır. Qeyd olundu ki, Sumqayıt Elektrik 

Stansiyası müasirliyinə və ən son elmi-texniki yeniliklərin tətbiqinə görə inkişaf etmiş ölkələrdəki oxşar 

energetika qurğuları ilə eyni səviyyədədir. Stansiyanın güc və elektrik avadanlığı Almaniyanın “Siemens”, 

istilik avadanlığı isə Belçikanın “CMİ” şirkətlərinə məxsusdur. Tikinti-quraşdırma işlərini, əsasən, yerli 

mütəxəssislər həyata keçirmişlər.  

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, turbinlərdə işlənən buxarı soyutmaq üçün Xəzər 

dənizindən 1200 metrlik su xətti çəkilmiş, suqəbuledici kəmər, açıq suaxıdıcı kanal və nasos stansiyası 

tikilmişdir. Su xəttinin çəkilişində yüksək fiziki və kimyəvi xarakteristikaya malik borular xüsusi şüşə lifli 

plastik materialdan hazırlanmışdır. Qeyd olundu ki, belə borulardan respublikamızda ilk dəfə bu stansiyada 

istifadə edilmişdir. Stansiyanın təbii qazla təchizatı üçün 29 kilometr uzunluğunda kəmər çəkilmiş, 

qazpaylayıcı stansiya tikilmişdir.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, tikinti-quraşdırma işlərini Böyük Britaniyanın “Tayko”, 

Avstriyanın “Terpo”, Türkiyənin “Erpo” və Azərbaycanın “Azenko” şirkətləri yerinə yetirmişlər. 

Tikintinin texniki məsləhətçisi isə Finlandiyanın “AF Enprima” şirkətidir. Stansiyada 525 meqavat güc iki 

qaz və bir buxar turbini vasitəsilə alınır. Buxar turbinini buxarla təmin etmək üçün hər birinin məhsuldarlığı 

saatda 300 ton olan iki buxar qazanı inşa olunmuşdur. Bu energetika qurğusunda ən müasir avadanlıq 

quraşdırıldığından 1 kilovat-saat elektrik enerjisinin istehsalı üçün 0,2 kubmetr təbii qaz və ya 235 qram 

şərti yanacaqdan istifadə edilir. Stansiyanın faydalı iş əmsalı 52,8 faizdir. Bu, müasir elektroenergetikada 

ən yüksək göstəricidir və nəticədə əvvəlki nəsil stansiyalarla müqayisədə xeyli təbii qaza qənaət olunur. 

Stansiyanın işləməsi üçün qazın 26 bar təzyiqdə verilməsi kifayətdir. Həmin qurğuda ildə 4 milyard kilovat-

saatdan çox elektrik enerjisi istehsal etmək mümkündür. Bildirildi ki, Sumqayıt Elektrik Stansiyası şəhərin 

60 illik yubileyinə mühüm töhfə olmaqla bərabər, Sumqayıt və Abşeron yarımadasının enerji 

təhlükəsizliyində önəmli rol oynayacaqdır.  

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, tikintidə çalışmış min nəfərdən çox işçinin 

əksəriyyətini yerli əhali təşkil etmişdir. Təxminən 250 nəfər isə stansiyada daimi işlə təmin olunacaqdır.  

Dövlətimizin başçısı stansiyanın 220 və 110 kilovoltluq yarımstansiyaları, həmçinin idarəetmə 

sistemi ilə tanış oldu. Qeyd edildi ki, stansiyada istehsal olunacaq elektrik enerjisini şəbəkəyə ötürmək üçün 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2009-2013 

 

31 

 

hər birinin uzunluğu 6,5 kilometrə çatan və 300 meqavat yük daşıya bilən 220 kilovoltluq “Sənaye qovşağı” 

və “Yaşma” hava xətləri ilə yanaşı, 110 kilovoltluq 7 elektrik xətti də çəkilmişdir. Bu qurğu tam 

avtomatlaşdırılmış T-3000 sistemi vasitəsilə idarə olunacaqdır. Bu stansiyanın mükəmməlliyini 

“Azərenerji”nin Dispetçer Mərkəzindən birbaşa idarə edilməsinin mümkünlüyü də təsdiq edir.  

Qeyd olundu ki, istismar və xidmət heyəti yerli kadrlardan ibarətdir və Almaniyada müvafiq 

təcrübə keçmişlər.  

Prezident İlham Əliyev stansiyanın idarəetmə mərkəzindən bu energetika qurğusunu işə saldı.  

 

Stansiyanın iş rejimi və avadanlığı ilə tanış olan Prezident İlham ƏLİYEV mərasimdə iştirak 

edən inşaatçılar, energetiklər və şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü, onları təbrik 

edərək dedi:  

- Əziz sumqayıtlılar, əziz dostlar. Mən sizi bu gün bu gözəl hadisə münasibətilə - Sumqayıt Elektrik 

Stansiyasının istifadəyə verilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.  

Bu günlərdə Sumqayıt şəhərinin 60 illik yubileyi qeyd edilir. Bu gözəl yubiley münasibətilə sizi 

ürəkdən təbrik edirəm.  

Sumqayıt şəhəri çox uğurla inkişaf edir. Sumqayıtda gedən quruculuq, abadlıq işləri məni çox 

sevindirir. Bildiyiniz kimi, mən tez-tez Sumqayıta gəlirəm, vəziyyətlə tanış oluram. Şəhərin gələcək 

inkişafı üçün bütün lazımi tədbirlər görülür və addımlar atılır. Sumqayıt gözəlləşir, cavanlaşır, yeni yollar, 

parklar salınır, yeni binalar tikilir, köhnə binalar bərpa olunur. Eyni zamanda, Sumqayıtın müasir sənaye 

mərkəzinə çevrilməsi üçün bizim böyük planlarımız vardır.  

Əslində siz bunu yaxşı bilirsiniz ki, Sumqayıt sənaye şəhəri kimi yaradılmışdır. Ancaq bu gün biz 

daha da qabağa baxmalıyıq. Biz Sumqayıtda ən müasir sənaye texnologiyalarını tətbiq etməliyik. Şəhərdə 

yaradılan yeni müəssisələr, zavodlar, fabriklər, texnoparklar Sumqayıtı ən müasir və ən qabaqcıl sənaye 

mərkəzinə çevirəcəkdir. Bunu etmək üçün əlbəttə ki, elektrik gücünün yaradılması, Azərbaycanın elektrik 

enerjisi potensialının gücləndirilməsi çox vacib məsələdir.  

Mən çox şadam ki, dörd il əvvəl burada sizinlə bərabər təməl daşını qoyduğumuz stansiya bu gün 

istifadəyə verilir. Bu, əslində nəhəng infrastruktur mərkəzidir. Stansiya ən qabaqcıl texnologiyalara 

malikdir, burada ən müasir avadanlıq quraşdırılıbdır. Əvvəlki illərdə tikilmiş Sumqayıt stansiyasının 

resursu artıq tükənmişdi. Əslində Sumqayıtın tələbatını ödəyə bilmirdi. Bununla bərabər, əvvəlki 

stansiyada şərti yanacağın sərfiyyatı 900 qram təşkil edirdi, indiki stansiyada bu, 235 qramdır. Yəni böyük 

bir qənaətdir, bizə imkan verəcək ki, öz enerji potensialımızı daha da səmərəli yollarla işə salaq.  

Son illər ərzində Azərbaycanın enerji potensialının gücləndirilməsi işində çox böyük addımlar 

atılıb. 2006-2009-cu illərdə, son dörd ildə Azərbaycanda on yeni elektrik stansiyası tikilmişdir. 

Azərbaycanda ümumi stansiyaların sayı isə on doqquzdur. Onlardan onu son dörd il ərzində tikilibdir. 

Tikilmiş on stansiyanın enerji potensialı 2100 meqavatdır. Azərbaycanın ümumi enerji potensialı isə 6400 

meqavatdır. Yəni biz son dörd il ərzində Azərbaycanın enerji potensialını 30-40 faiz artıra bilmişik və bu 

proses davam edir. Gələcəkdə yeni stansiyaların tikintisi nəzərdə tutulub. Beləliklə, biz Azərbaycanı 

bundan sonra uzun illər ərzində dayanıqlı enerji mənbələri ilə təmin edəcəyik. Buna böyük ehtiyac vardır. 

Bizim iqtisadiyyatımız artır, ölkəmizin sənaye potensialı artır. Son altı il ərzində Azərbaycan dünyada ən 

yüksək templərlə inkişaf edən ölkə olmuşdur. Hətta 2009-cu ildə, böhranlı ildə də bizim sənaye 

potensialımız artır və iqtisadiyyat artır. Hər yerdə yeni müəssisələr, yeni zavodlar, fabriklər tikilir, əhalinin 

sayı artır. Bütün bunlar əlbəttə ki, yeni enerji mənbələrini tələb edir. Məhz bu məqsədlə biz artıq nail ola 

bilmişik ki, Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini tam şəkildə təmin edir və bizdə ixrac üçün əlavə potensial 

da yaranmışdır. Bu gün Azərbaycan qonşu ölkələrə nəinki öz neftini, qazını, neft məhsullarını, eyni 

zamanda elektrik enerjisini də ixrac edir. Beləliklə, biz həm əlavə mənfəət əldə edirik, eyni zamanda, 

Azərbaycanın bu bölgədə önəmi, əhəmiyyəti böyük dərəcədə artmaqdadır.  

Görülən bütün bu işlər onu göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin çox düşünülmüş inkişaf strategiyası 

vardır. İnkişaf strategiyamızın icrası enerji mənbələri olmadan mümkün deyildir. Biz hər şeyi düşünülmüş, 

planlı şəkildə edirik. Biz növbəti illərdə həm ənənəvi stansiyaların tikintisi, eyni zamanda, alternativ enerji 

mənbələrinin yaradılması işində çox ciddi çalışmalıyıq. Bu məqsədlə lazımi tədbirlər görülür. Alternativ və 

bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması üçün bütün lazımi tədbirlər görülür. Gələn ildən başlayaraq 

Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun hesabına və dövlət büdcəsi hesabına Azərbaycanda kütləvi şəkildə 

alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri yaradılacaqdır.  
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Bununla bərabər, biz bütün - həm xarici, həm daxili, yerli investorları bu sahəyə investisiya 

qoymağa dəvət edirik. Çünki bu, çox gəlirli və Azərbaycan üçün çox lazımlı sahədir. Bu, həm bizə böyük 

üstünlük verəcəkdir, eyni zamanda, neftimiz, qazımız daha da böyük həcmdə ixrac ediləcəkdir. Bu, eyni 

zamanda, Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına xidmət göstərəcəkdir. Eyni zamanda, biz 

bütün resurslarımızdan səmərəli istifadə edəcəyik.  

Bu gün artıq Azərbaycanın su resurslarının xəritəsi hazırdır. Biz gələn ildən kiçik çaylarda 

kiçikhəcmli elektrik stansiyaları tikməyə başlayacağıq. Azərbaycanda ilin böyük əksəriyyətində günəşli 

hava şəraiti müşahidə olunur. Eyni zamanda, külək də bizim üçün ənənəvi bir təbii mənzərədir. 

Baxmayaraq, bəzi hallarda külək bizə əziyyət verir, xüsusilə bu gün. Biz sizinlə bu küləkli havada 

görüşürük. Amma bununla bərabər, külək enerjisindən istifadə etmək də bizim üçün çox sərfəli olacaqdır.  

Bir sözlə, Azərbaycanın enerji potensialının yeniləşməsi, yaradılması işində çox vacib addımlar 

atılıb. Görülən bu işlər bizi tam qane edir. Qısa müddət ərzində biz nəinki öz daxili tələbatımızı ödəyə 

bildik, eyni zamanda, qeyd etdiyim kimi, başqa ölkələrə elektrik enerjisini ixrac edirik.  

Hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, əvvəlki illərdə bəzən elektrik enerjisi ilə təchizat bizi qane etmirdi, 

bəzi yerlərdə fasilələr olurdu. Bəzi yerlərdə, ucqar rayonlarda ümumiyyətlə, enerji tələbatı ödənilmirdi. 

Ancaq bu gün biz öz tələbatımızı tam şəkildə ödəyirik. Bu, hər bir ölkənin iqtisadiyyatı üçün başlıca şərtdir. 

Biz buna nail ola bilmişik. Bundan sonra Azərbaycanın iqtisadiyyatı əminəm ki, yüksək templərlə inkişaf 

etməkdə davam edəcəkdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə bu ərazidə yeni stansiyanın tikintisi də reallaşacaqdır. 

Çünki bu gün bizim enerji potensialımız tələbatdan haradasa, min meqavat çoxdur. Biz bunu ixrac edirik 

və edəcəyik. Ancaq Azərbaycan inkişaf edir. Sənaye potensialı artır. Yeni müəssisələr yaradılır. Əhalimiz 

artır və tələbat, əlbəttə ki, artacaqdır.  

Bax, bu gözəl stansiyanın tikintisi bir də onu göstərir ki, bizim bütün planlarımız həyata keçirilir. 

Dörd il bundan əvvəl Azərbaycan öz enerji potensialını tam şəkildə realizə edə bilmirdi. Bu stansiyanın 

tikintisinin başlanması bütün başqa sahələrə böyük təkan verdi. Bu stansiya inşa olunan zaman, qeyd 

etdiyim kimi, Azərbaycanda, ölkəmizin bütün bölgələrində müxtəlif həcmli doqquz stansiya tikilmişdi. Biz 

bir daha gördük ki, qəbul edilmiş bütün qərarlar icra edilir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir. Belə 

böyük, nəhəng layihələrin icrası çox gözəl göstəricidir.  

Eyni zamanda, bu stansiyanın tikintisi Azərbaycanın beynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlığının da 

əlamətidir. Bu əməkdaşlıq da çox uğurludur. Azərbaycan xarici şirkətlər üçün həm investisiya qoyuluşu, 

həm iş görmək üçün cəlbedici ölkədir. Bu stansiyanın tikintisində “Siemens” şirkətinin fəaliyyətini mən 

xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu şirkətin müxtəlif sahələrdə böyük təcrübəsi vardır. Bu əməkdaşlıq 

qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqdır. Əminəm ki, bu əməkdaşlıq gələcəkdə davam edəcək, başqa sahələrə öz 

təsirini göstərəcək və həmişə olduğu kimi, Azərbaycan xarici şirkətlər üçün, investisiya qoyuluşu üçün 

cəlbedici ölkə kimi qalacaqdır. Azərbaycanın artan imkanları xarici şirkətlərlə müxtəlif sahələrdə uğurlu 

əməkdaşlığı təmin edəcəkdir.  

Mən bir daha sizi, əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bu 

stansiyanın istifadəyə verilməsi Sumqayıta və sumqayıtlılara yubiley hədiyyəsidir. Sizə yeni uğurlar, 

Sumqayıt şəhərinə inkişaf arzulayıram.  

Sağ olun.  

  

X X X  

 

Ulu öndər Heydər Əliyevin ölkənin energetika sisteminin inkişafındakı müstəsna xidmətlərini 

xüsusi vurğulayan “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar PİRVERDİYEV Sumqayıt 

Elektrik Stansiyasının üstünlüklərini ətraflı xarakterizə etdi. O, son 6 ildə Azərbaycan 

elektroenergetikasının köklü inkişaf yolu keçdiyini bildirərək dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident!  

Sizin bilavasitə təşəbbüsünüz və rəhbərliyiniz altında son 6 il ərzində 2000 MVt-dan çox yeni 

generasiya gücləri işə salınmışdır. O cümlədən, Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan bölgələrində, Bakıda yeni 

elektrik stansiyaları inşa edilmişdir.  

2008-2009-cu illərdə bütün dünyada maliyyə böhranı yaşanmasına baxmayaraq, Sizin düzgün 

siyasətiniz nəticəsində 2008-ci ildə 300 MVt gücündə “Səngəçal” və iki ay bundan əvvəl 105 MVt gücündə 

“Şahdağ” elektrik stansiyaları işə salınmışdır.  
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Bu gün isə 525 MVt gücündə Sumqayıt Elektrik Stansiyası Sizin tərəfinizdən işə salınmışdır.  

Yeni elektrik stansiyalarının tikintisi zamanı müasirlik və ekologiya məsələlərinə xüsusi diqqət yetirildiyini 

söyləyən E.Pirverdiyev bildirdi:  

- Möhtərəm cənab Prezident!  

Sizin göstəriş və tələblərinizi əldə rəhbər tutaraq, elektrik stansiyalarının tikintisində həmişə ən 

müasir texnologiyalardan istifadə olunmasına, etibarlılıq və ekoloji cəhətdən təmizlik prinsiplərinə 

üstünlük verilmişdir. Sumqayıt Elektrik Stansiyası da bu tələblərə cavab verən stansiyalardan biridir. Bu 

stansiyanın işə salınması nəticəsində parnik effekti yaradan karbon qazlarının havaya tullantısı ildə 700 min 

ton azalacaqdır.  

Möhtərəm cənab Prezident!  

Sumqayıt Elektrik Stansiyasının inşa edilib istismara verilməsi Sizin apardığınız uğurlu xarici və 

daxili siyasətin parlaq təzahürüdür.  

“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti respublikamızın energetika sisteminin daha 

da inkişaf etdirilməsi üçün dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına uyğun həyata keçirilən digər tədbirləri də 

diqqətə çatdırdı.  

 

X X X  

 

“Siemens” şirkətinin enerji məsələləri üzrə icraçı direktoru Rayner HAUNŞİLD yeni stansiyanın 

ən müasir tələblərə cavab verdiyini bildirdi. O, Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinin inkişafında ulu öndər 

Heydər Əliyevin mühüm rol oynadığını və Prezident İlham Əliyevin iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha 

da inkişafına təkan verdiyini vurğulayaraq dedi:  

- 1998-ci ildə “Siemens” bir daha sadiqliyini nümayiş etdirdi və nümayəndəliyini Bakıda açdı. 

Həmin vaxtdan etibarən biz enerji, sənaye və səhiyyə sektorlarında bir sıra layihələri həyata keçirdik. 

Həmin layihələrin və bizim ölkənizlə münasibətlərimizin əsaslarını ulu öndər, ümummilli lider zati-aliləri 

Heydər Əliyev qoydu və biz bu gün, cənab Prezident, Sizə olduqca minnətdarıq ki, bu münasibətlərimizi 

daha da möhkəmləndirib inkişaf etdirirsiniz.  

 

X X X  

 

Sumqayıtın ölkəmizin ən inkişaf etmiş şəhərlərindən birinə çevrilməsi üçün ulu öndər Heydər 

Əliyevin xidmətlərini məmnunluqla xatırladan “Neftqazavtomat” Elm-İstehsalat Müəssisəsinin direktoru 

Əli ƏMİROV şəhərin daha da inkişafına göstərdiyi hərtərəfli qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə 

sumqayıtlılar adından dərin təşəkkürünü bildirərək dedi:  

- Bu gün Sumqayıtda ən yeni sənaye müəssisələri inşa edilir. Sumqayıt tarixən neft-kimya, 

metallurgiya şəhəri kimi tanınsa da, bu gün Sizin sayənizdə şəhərimizin siması dəyişir və o, artıq müasir 

texnologiyalarla təchiz edilmiş çoxprofilli istehsal kompleksinə malik müasir sənaye mərkəzinə 

çevrilmişdir. Sizin Sumqayıta gəlişiniz şəhərimizin tarixində çox önəmli bir hadisədir. Əminik ki, bu səfərlə 

sumqayıtlıların həyatında yeni bir səhifə açılacaqdır. Sizin müdrik daxili siyasətiniz bu gün yeniləşən 

Sumqayıta yeni nəfəs verir.  

Bu günlər şəhərimiz 60 illik yubileyi ilə əlaqədar bayram əhval-ruhiyyəsi içərisində yaşayır. Sizin 

səfəriniz isə bu bayram ovqatını birə on artırmış, bizə böyük qürur hissi bəxş etmişdir. Bunun üçün bütün 

sumqayıtlılar adından Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm.  

 

Xalq qəzeti.-2009.- 20 noyabr .- № 260.- S.1-2. 
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Sumqayıt Texnoparkı Azərbaycanın artan qüdrətinin göstəricisidir 

Prezident İlham Əliyev Texnoparkın açılış mərasimində iştirak etmişdir 

(22 dekabr 2009-cu il) 

 

Dekabrın 22-də Sumqayıt texnoparkının (STP) birinci mərhələsində inşa olunmuş obyektlərin 

açılış mərasimi keçirilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 

Sumqayıt Texnoparkının ərazisi 45 hektardır. Parkdakı zavod korpuslarının ərazisi isə 140 min 

kvadratmetrdir. Burada böyük həcmdə abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülmüşdür. 

Postsovet məkanında bənzəri olmayan bu texnoparkın istismara verilməsi ölkəmizdə 

elektroenergetikanın inkişafına, onun mövcud potensialının daha da möhkəmləndirilməsinə, enerji 

müəssisələrinin yenidən qurulmasına və müasirləşdirilməsinə geniş imkanlar açacaqdır. Bu möhtəşəm 

iqtisadi kompleksin işə düşməsi ilə respublikamızın energetika qurğuları yerli texniki avadanlıq və 

məhsullarla təchiz olunacaqdır. Bölgələrdəki təbii ehtiyatlardan istifadə etməklə ucuz və keyfiyyətli məhsul 

istehsalı qaydaya salınacaqdır. Daşıma xərclərinin və müddətinin azalması hesabına nəzərdə tutulan 

layihələr daha qısa müddətdə reallaşacaq və məhsulların maya dəyəri aşağı düşəcəkdir. Bütün bunlar 

kompleks tam işə düşdükdən sonra rəqabətədavamlı məhsulların ixracına geniş imkanlar açacaqdır. 

Sumqayıt texnoparkında elektroenergetika sənayesi üçün məhsullar hazırlayacaq zavodlar, sexlər 

və istehsal xətləri yaradılacaqdır. Texnoparkın birinci mərhələsi çərçivəsində müəssisələrin tikinti-

quraşdırma işlərində 2300 nəfərdən çox işçi çalışmışdır. Müəssisə tam işə düşdükdən sonra burada 3 min 

nəfər, o cümlədən yüksək ixtisaslı mühəndislər daimi işlə təmin ediləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə “Azərenerji” ASC-nin “Sumqayıt-3” 110/35/6 kilovoltluq qapalı 

tipli yarımstansiyasının açılışında iştirak etdi. 

“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev məlumat verdi ki, “Sumqayıt-3” qapalı tipli 

yarımstansiyası Cənubi Qafqazda istifadəyə verilən ilk belə obyektdir. Yarımstansiya az yer tutduğundan 

şəhər tipli yarımstansiyaların tikintisində istifadə oluna bilər. Yarımstansiya yüksək səviyyədə 

avtomatlaşdırılmışdır və daxili mikro nəzarət sisteminə malikdir. Təmirə ehtiyacı olmayan bu qurğunun 

birbaşa mərkəzi dispetçer məntəqəsindən idarə edilməsi mümkündür. Yarımstansiyanın gücü 200 

meqavoltamperdir. Yarımstansiya respublika enerji sisteminə qoşulmuşdur və buradan Sumqayıtın əsas 

sənaye obyektlərinə enerji ötürüləcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı yarımstansiyanı işə saldı. 

Sonra dövlətimizin başçısı texnoparkdakı plastik borular zavodunda istehsal prosesi ilə tanış oldu. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, bu zavodda 800 millimetrə qədər diametrli plastik 

borular istehsal olunacaqdır. On altı atmosfer təzyiqə davam gətirəcək belə boruların MDB məkanında ilk 

dəfə istehsalına başlanır və bunlardan kabellərin çəkilməsində, kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisində, 

həmçinin qaz, su və kanalizasiya sistemlərinin quraşdırılmasında istifadə ediləcəkdir. Bu müəssisənin illik 

istehsal gücü 20 min tondur. Gələn il istehsal korpusunun 2 dəfə genişləndirilməsi və məhsulun çeşidinin 

də 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev sonra mis və alüminium elektrotexniki çubuqların istehsalı zavoduna gəldi. 

Zavodun sahəsi 3 min kvadrametrdir. Burada ən müasir avadanlıq quraşdırılmışdır və sınaq-sazlama işləri 

başa çatdırılmışdır. 

Zavodda elektroenergetika sənayesində kəskin ehtiyac duyulan mis və alüminium çubuqlar istehsal 

olunur. Müəssisənin illik istehsal gücü 30 min tondur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, hazır mis və alüminium külçələr istehsal prosesinə 

verilir və yüksək keyfiyyətli bu xammaldan ən müasir standartlara cavab verən mis və alüminium çubuqlar 

hazırlanır. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev daha sonra 110 kilovolta qədər gərginlik kabelləri istehsal edəcək zavodda 

istehsal prosesini izlədi. 
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Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, həmin zavod MDB məkanında ən qabaqcıl 

texnologiyalara əsaslanan yeganə müəssisədir. Burada ən son elmi-texniki yeniliklərə uyğun avadanlıq 

quraşdırılmışdır. 

Müəssisədə müxtəlif en kəsikli 1, 6, 10, 35 və 110 kilovolt gərginlik kabelləri, 800 kvadratmillimetr 

en kəsiyində alüminium və mis məftillər, dənizdə istifadəsi nəzərdə tutulan qurğuşun örtüklü nəzarət 

kabelləri istehsal ediləcəkdir. 

Bu zavodda ildə 30 min ton alüminium və bir o qədər mis kabel istehsalı mümkündür. Bildirildi ki, 

istehsal edilən kabellər alüminium, polad və qurğuşun zirehlidir. Bundan başqa, burada beynəlxalq bazara 

ixrac edilmək üçün məhsullar da hazırlanacaqdır. 132 və 154 kilovolt gərginliyə davamlı həmin kabellərin 

ixracı ilə bağlı artıq müəssisəyə xarici ölkələrdən sifarişlər daxil olmuşdur. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev 500 kilovolta qədər gərginlik kabelləri istehsal edəcək zavodun 

təməlinin qoyulmasında iştirak etdi. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu zavodun MDB məkanında analoqu olmayacaqdır. 

Hazırda dünyada cəmi 7 belə müəssisə fəaliyyət göstərir. 

Prezident İlham Əliyev zavodun təməlini qoydu.  

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev energetiklər və inşaatçılarla görüşərək onları təbrik etdi. Dövlətimizin 

başçısı dedi: 

-Bu gün çox gözəl bir gündür. Sumqayıt texnoparkında yeni zavodun təməl daşını qoyduq. Bu 

zavod özlüyündə bir nadir sənaye müəssisəsidir. Əminəm ki, tezliklə tikiləcək, istifadəyə veriləcək və 

beləliklə, Azərbaycanda yeni, müasir istehsal sahəsi yaradılacaqdır. 

Bu yeni, müasir istehsal sahəsi bizə imkan verəcək ki, Azərbaycan öz iqtisadi və sənaye potensialını 

daha da böyük həcmdə realizə etsin, ölkəmizdə aparılan islahatlar, tikinti-quraşdırma işləri daha da sürətlə 

getsin. 

Bu gün Sumqayıt texnoparkı ilə tanış olarkən bir daha gördüm ki, bizim çox böyük imkanlarımız, 

böyük potensialımız vardır. Qısa müddət ərzində yaradılan bu sənaye şəhərciyi Azərbaycanın artan iqtisadi 

qüdrətini, Azərbaycanda aparılan islahatların düzgün istiqamətdə olmasını göstərir. Çünki əgər belə 

olmasaydı, əgər Azərbaycanda gözəl biznes mühiti yaranmasaydı bunların heç biri reallaşa bilməzdi. Bu 

gün bu texnopark, deyə bilərəm ki, dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verir. Burada istehsal olunan 

məhsullar Azərbaycanın tələbatını tam şəkildə ödəyəcək və eyni zamanda, ixrac üçün də çox keyfiyyətli 

məhsullar hazırlanaraq dünya bazarına çıxarılacaqdır. 

Mən çox şadam ki, Azərbaycanda bu sahə uğurla inkişaf edir. Çox şadam ki, bu texnopark məhz 

Sumqayıt şəhərində yaradılıbdır. Çünki Sumqayıtın çox böyük və zəngin tarixi, gözəl ənənələri vardır. 

Sumqayıt vaxtilə sənaye şəhəri kimi yaradılmışdır və biz bu gün Sumqayıtı yeni, müasir sənaye mərkəzinə 

çeviririk. Çünki burada yaradılan və yaradılacaq müəssisələr Azərbaycanın gələcəkdə də, uzun illər bundan 

sonra da sənaye gücünü artıracaq və beləliklə, ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün yaxşı imkanlar açacaqdır. 

Azərbaycanda investisiya mühiti çox müsbətdir. Əgər belə olmasaydı, nəhəng zavodlar 

yaradılmazdı. Eyni zamanda, ölkədə gedən iqtisadi inkişaf tələb edir ki, yeni müəssisələr yaradılsın, yeni 

məhsullar buraxılsın və onlar bizim tələbatımızı ödəsin. Bütün dünyada iqtisadi böhranın demək olar ki, 

böyük problemlər yaratdığı bir dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı hətta 2009-cu ildə də artır. İlin yekunlarına 

görə bizim 9 faizdən çox iqtisadi artımımız gözlənilir. Sənaye istehsalı da təxminən bu səviyyədədir. 

Gələcəkdə bu böyük sənaye şəhərciyində istehsal olunacaq məhsullar Azərbaycanın potensialını yüksək 

dərəcədə artıracaq və qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün çox gözəl örnək olacaqdır. 

Mən bu gözəl hadisə münasibətilə Sumqayıtda, Sumqayıt texnoparkında yaradılmış müəssisələrin 

işə düşməsi və yaradılmasının davam etdirilməsi, bu gün nəhəng zavodun təməl daşının qoyulması 

münasibətilə bir daha sizi təbrik edirəm. Sizi qarşıdan gələn Yeni il bayramı münasibətilə təbrik edirəm, 

sizə uğurlar və cansağlığı arzulayıram. 

Energetiklər və inşaatçılar dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinə səfəri 

(7 iyul 2011-ci il) 

 

İyulun 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Sumqayıt şəhərinin mərkəzində 

ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ölkəmizin ən iri sənaye mərkəzlərindən biri olan 

Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində son illər mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Cari ilin 

birinci yarısında Sumqayıtda ümumi daxili məhsul istehsalı 250 milyon manat olmuş, ötən ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə artım tempi 30 faiz təşkil etmişdir. 

Qeyd edildi ki, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2011-ci ilin ilk altı ayında Sumqayıtda 1000-

dən artıq yeni daimi iş yeri açılmışdır. 2003-2010-cu illərdə şəhərdə yeni təhsil, səhiyyə və mədəniyyət 

obyektləri tikilib istifadəyə verilmiş və bu proses indi də davam edir. Hazırda Sumqayıt şəhərinin 

abadlaşdırılması istiqamətində mühüm işlər görülür. 

 

AZƏRTAC 

2011, 7 iyul 

  

https://azertag.az/
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Nəsimi adına Sumqayıt şəhər dənizkənarı parkında əsaslı yenidənqurma və abadlıq işlərinin gedişi 

ilə tanışlıq 

(7 iyul 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 7-də Nəsimi adına Sumqayıt şəhər dənizkənarı 

mədəniyyət və istirahət parkında görülən əsaslı yenidənqurma və abadlıq işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, bünövrəsi 1956-1960-cı illərdə qoyulmuş bu park 

1967-ci ildə Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin qərarına əsasən, mədəniyyət və istirahət parkı kimi 

fəaliyyətə başlamışdır. 

Qeyd edildi ki, 23 hektar dənizkənarı sahəni əhatə edən parkın ərazisində küləyə və quraqlığa 

davamlı 39 növ ağac əkilmişdir. 1978-ci ildə parka dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin adı 

verilmiş, 2003-cü ildə isə burada onun heykəli qoyulmuşdur. 

Bildirildi ki, Sumqayıtın əsas magistral yolu olan Səməd Vurğun küçəsindən başlayaraq Xəzər 

dənizinin sahilinədək ərazini əhatə edən parkın ümumi sahəsi hazırda 80 hektardır. Nazirlər Kabinetinin 

qərarına əsasən, 2001-ci ildən Nəsimi adına Sumqayıt dənizkənarı mədəniyyət və istirahət parkı ölkə 

əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidələri siyahısına daxil edilmişdir. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü 

və tapşırığı ilə parkın ən müasir tələblərə cavab verən yeni möhtəşəm layihəsi hazırlanır. 

Parkın gələcək görüntülərini əks etdirən stendlərə baxan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 

yenidənqurmadan sonra ərazi şəhər əhalisinin və qonaqların ən sevimli istirahət mərkəzinə çevriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev parkın ətrafındakı yaşayış binalarının fasadlarının, damlarının yenilənməsi 

və şəhərin müasir görkəminə uyğunlaşdırılması, parka yaxın küçə və məhəllələrin abadlaşdırılması ilə bağlı 

tövsiyələrini verdi. 

 

X X X 

 

Sumqayıt şəhəri ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşən Prezident İlham ƏLİYEV dedi: 

- Sizi salamlayıram. Sumqayıt şəhərinin inkişafı ilə bağlı əlavə təkliflər vardır. Bu təkliflər 

nəzərdən keçirilir. Bir müddət bundan əvvəl mən göstəriş vermişəm ki, Sumqayıtın abadlaşması ilə bağlı 

çox müasir bir layihə hazırlansın. Layihənin bir hissəsi burada göstərilir. Siz də yəqin ki, bu layihə ilə 

tanışsınız. Əminəm ki, yaxın zamanlarda Sumqayıtın bir neçə istiqamətində çox gözəl, müasir infrastruktur 

layihələri icra ediləcəkdir. 

Binalarda təmir gedir. Bu binalar gözəl olacaqdır. Həm binaların xarici görünüşü gözəlləşəcək, eyni 

zamanda, daxilində də təmir işləri aparılacaqdır. Sumqayıtda bulvarın tikintisi təşəbbüsünü də mən bir 

müddət əvvəl irəli sürmüşəm. Hazırda bulvarın görüntülərini biz bu stendlərdən görə bilərik. 

Mən hesab edirəm ki, Sumqayıt şəhərində mütləq bulvar olmalıdır. Bu bulvar Bakı bulvarının 

standartlarına uyğun olmalıdır. Çünki Bakı bulvarı indi dünyanın ən gözəl bulvarlarından biridir, bəlkə də 

birincisidir. Çünki müxtəlif sahilyanı şəhərlərdə bulvarlar vardır. Ancaq mən hər halda Bakı bulvarı kimi 

gözəl, geniş və müasir bulvar görməmişəm. 

Sumqayıtın da bu dənizkənarı sahəsindən biz gərək səmərəli şəkildə istifadə edək. Bulvarın tikintisi 

demək olar ki, başlayır. Birinci mərhələdə yəqin ki, onun uzunluğu hesab edirəm ki, bir kilometr olacaqdır. 

Sonra biz onun uzunluğunu ən azı 2-3 kilometr artıracağıq. Sumqayıtda gözəl bulvar tikilməlidir, 

çimərliklər yaradılmalıdır. Beləliklə, bu şəhərdə insanların istirahəti üçün çox gözəl guşə yaradılacaqdır. 

Bildiyiniz kimi, Bakıdan Sumqayıta gələn yeni yolun çəkilişi də aparılır. Aeroport-Mərdəkan-

Bilgəh istiqamətindən Sumqayıta qədər yeni yol çəkiləcəkdir. Hesab edirəm ki, bu yol da şəhərin inkişafına 

çox müsbət təsir göstərəcəkdir. Bu yol bulvarın yanından keçəcəkdir ki, həm gediş-gəliş rahat olsun, həm 

də ümumiyyətlə, yol infrastrukturu genişlənsin və müasirləşsin. 

Şəhərdə geniş abadlıq işləri görüləcəkdir. Əvvəlki dövrlərdə də işlər görülmüşdür. İndiki dövrdə 

işlər daha da sürətlə getməlidir və Sumqayıtda hər yerdə - yəni insanların rahatlığı üçün infrastruktur, 

sənayenin inkişafı istiqamətində görüləcək işlər paytaxt səviyyəsində olmalıdır. 

Sumqayıt Bakıya çox yaxındır. Sumqayıtlıların bəziləri Bakıda, Bakıda yaşayanların bəziləri 

Sumqayıtda işləyirlər. Yəni, Sumqayıtla Bakı demək olar ki, artıq birləşir. Çünki ölkəmizdə inkişaf o qədər 

sürətlə gedir və bu yol boyu tikintilər, yeni binalar, sənaye müəssisələri ona gətirib çıxaracaq ki, Bakıda 

yaşayanlar da gəlib Sumqayıtda işləyəcəklər. Ona görə Sumqayıt paytaxt standartlarına tam şəkildə 
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uyğunlaşdırılmalıdır. Mənim məqsədim bundan ibarətdir və bunu etmək üçün artıq biz konkret layihələrə 

başlamışıq. Prezidentin Ehtiyat Fondundan vəsait ayrıldı. Ondan sonra dövlət büdcəsində dürüstləşmə 

zamanı əlavə vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. İlin sonuna qədər biz bu işin sürətinə baxacağıq. Əgər 

işlər sürətlə getsə, əlavə vəsait də ayrılacaqdır. 

Şəhərdə bütün infrastruktur layihələri icra edilir. İndi elektrik enerjisi, qaz, su ilə təchizat böyük 

dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. Demək olar ki, bu sahədə əsas problemlər öz həllini tapmışdır. Yeni 

kanalizasiya sisteminin yaradılması üçün mənə bu yaxınlarda əlavə təkliflər verilibdir. Mən o təklifləri 

bəyəndim və yaxın zamanlarda Sumqayıtın kanalizasiya sisteminin tamamilə yeniləşdirilməsi üçün əlavə 

addımlar atılacaqdır. 

Bu, işin bir tərəfidir, çox vacib tərəfdir. Çünki hər bir vətəndaş, xüsusilə Sumqayıt sakinləri 

istəyirlər ki, Sumqayıt şəhəri gözəlləşsin, abadlaşsın. Mən həmişə deyirəm ki, Bakı dünyanın ən gözəl 

şəhərlərindən biridir. Ümid edirəm ki, vaxt gələcək, biz Sumqayıt haqqında da eyni sözləri deyə biləcəyik. 

Siz sumqayıtlılar yaxşı bilirsiniz ki, Sumqayıt sənaye şəhəri kimi formalaşmışdır. Əfsuslar olsun 

ki, indi bəzi xarici mətbuat orqanlarında Sumqayıtla bağlı qeyri-dəqiq informasiyalar yazılır, guya burada 

ekoloji vəziyyət ağırdır, çirklənmə həddən artıq çoxdur. Bu, tamamilə həqiqətə uyğun deyildir. Biz də bunu 

bilirik, siz də bunu bilirsiniz. Biz istəyirik ki, daha da çox qonaqlar gəlsinlər və görsünlər Sumqayıt necə 

gözəl, abad şəhərə çevrilibdir. Yaşıllıqlar salınıb, burada yaşamaq, istirahət etmək üçün yeni şərait 

yaradılıb. 

Yenə də demək istəyirəm ki, bu, işin bir tərəfidir. İkinci tərəf ondan ibarətdir ki, - bu barədə də mən 

kifayət qədər geniş fikirlər söyləmişəm, - Sumqayıt ölkəmizin sənaye mərkəzinə çevrilməlidir. Bunu etmək 

üçün də imkanlar vardır. Yenə də deyirəm, Sumqayıt sənaye şəhəri kimyaçılar şəhəri kimi yaranmışdır. 

Ancaq indi Sumqayıt gərək müasir sənaye şəhəri kimi inkişaf etsin. 

Bunun üçün bizim konkret planlarımız vardır. Birinci növbədə, hər bir şəhərin sənaye potensialının 

inkişafı üçün vacib olan infrastruktur layihələri icra edilməlidir. Onların bir hissəsi reallaşıb. Bir müddət 

bundan əvvəl böyük elektrik stansiyası tikilmişdir. İndi elektriklə problem tamamilə yoxdur və o 

stansiyanın gücü gələcəyə də hesablanıbdır. 

Sumqayıtın kimya kompleksində yenidənqurma işləri aparılır. Biz o kompleksi müasir standartlara 

çatdırmalıyıq. O kompleks dünya səviyyəsində işləməlidir. Eyni zamanda, kimya müəssisələrində istehsal 

olunan məhsulların təkrar emalı üçün yeni müəssisələr də yaradılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı müvafiq 

göstərişlər verilibdir. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda Sumqayıtda bəlkə də yüzlərlə yeni özəl kiçik və 

orta şirkət yaradılacaqdır. 

Məqsəd ondan ibarətdir ki, onlar kimya kompleksində istehsal olunan məhsullardan istifadə edib 

hazır məhsul buraxsınlar. Dünyanın müxtəlif yerlərində belə praktika vardır. Mən də şəxsən tanış olmuşam, 

kimyaçılar da bunu bilirlər. Yəni biz bu sahədə dünyada mövcud olan ən mütərəqqi təcrübəni tətbiq 

etməliyik. Bu, həm iş yerlərinin yaradılmasına gətirib çıxaracaq, həm də ki, şəhərin sənaye potensialı daha 

da inkişaf edəcəkdir. Bir növ, kiçik kimya sənayesi şəhərciyi yaradılmalıdır və bu istiqamətdə konkret 

tapşırıqlar verilibdir. 

Bundan başqa, Sumqayıtda ölkə miqyasında və nəinki ölkəmizdə, bölgədə, Cənubi Qafqazda ən 

böyük texnologiyalar parkı yaradılıbdır. Artıq bir neçə müəssisə fəaliyyət göstərir. Orada da işlər çox 

yüksək səviyyədə qurulubdur. Bu gün mən yenə də oraya gedəcəyəm, görülən işlərlə tanış olacağam. Mən 

dəfələrlə orada olmuşam, biz xarici qonaqları da dəvət edirik, gəlib görürlər və çox böyük təəssürat altında 

qalırlar. Çünki orada doğrudan da ən müasir, qabaqcıl texnologiyalar tətbiq olunur. Bu texnologiyalar parkı 

da imkan verəcəkdir ki, Sumqayıt böyük, dünya miqyaslı sənaye şəhəri kimi inkişaf etsin. Orada həm 

sənaye potensialı güclü, həm ekoloji vəziyyət yüksək səviyyədə olacaq və həm də insanların rahatlığı üçün 

şərait yaradılacaqdır. 

Bu gün, biz, eyni zamanda, uşaq-gənclər idman məktəbinin açılışını qeyd edəcəyik. Bilirsiniz ki, 

bu məktəb təqribən 40-50 il bundan əvvəl tikilmişdir, yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Mənə bir müddət əvvəl 

müraciət edilmişdir ki, onu bərpa edək. Ehtiyat fondundan vəsait ayrıldı. Bu gün biz o məktəbi açacağıq ki, 

uşaqlar burada idmanla məşğul olsunlar. 

Bundan başqa, Sumqayıtda yeni Olimpiya İdman Kompleksi də tikilir. Bu da sumqayıtlıların 

sağlamlığı üçün çox vacib bir vasitə olacaqdır. Hər bir insan yaşından asılı olmayaraq, idmanla məşğul 

olmalıdır. Bu şəraiti də biz yaradırıq. 

Yəni, bir daha demək istəyirəm ki, biz şəhərin inkişafına kompleks şəkildə yanaşırıq. Şəhərin 

inkişafı üçün master plan hazırlanır, onun ilkin əlamətləri artıq var və reallaşır. Mən yeni, müasir yanaşma 
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ilə hesab edirəm ki, bir neçə il ərzində Sumqayıtda çox böyük quruculuq, abadlıq işləri başa çatacaq və 

şəhər ölkəmizin, bölgənin və bəlkə də dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəkdir. Bu, bizim 

hədəfimizdir. Bəzi hallarda qarşıya qoyduğumuz hədəflər çox böyük görünür, ancaq həyat göstərir ki, biz 

bütün məqsədlərə çatırıq. 

Mən arzu edirəm ki, siz də bütün bu işlərdə fəal iştirak edəsiniz. Çünki siz iştirak etməsəniz, 

işlərimiz yarımçıq qalacaqdır. Mən əminəm ki, sumqayıtlılar bu müsbət təşəbbüslərə ürəklə qoşulurlar və 

əlindən gələni edəcəklər ki, şəhər daha da gözəlləşsin. 

Bir daha sizi salamlayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sumqayıt ictimaiyyətinin nümayəndələri adından Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirən 

şəhər sakini Mehriban NƏCƏFOVA dedi: 

-Biz sizi sumqayıtlılar adından salamlayırıq, şəhərimizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirik. Gərgin iş 

şəraitində vaxt tapıb Sumqayıta, sumqayıtlıların görüşünə gəldiyinizə görə hər bir sumqayıtlı adından Sizə 

təşəkkür edirik. Bu gün ölkəmizin hər bir yerində quruculuq, abadlıq işləri aparılır. Bu, bizi çox sevindirir. 

Bakıya tez-tez yolumuz düşür. Hər dəfə Bakıda bir yeniliyin şahidi oluruq. Bakı möhtəşəm bir 

şəhər olub, insanı heyran qoyur, valeh edir. Amma bu, bizdə qısqanclıq yaratmır. Çünki Siz tapşırıq 

vermisiniz, Sumqayıt da Bakı standartlarına yaxınlaşacaqdır. Bu gün doğrudan da Sizin tapşırığınız, Sizin 

qayğınız nəticəsində Sumqayıt artıq bir tikinti meydançasına çevrilib, hər yerdə abadlıq işi aparılır. 

Sumqayıtda 4 əsas park vardır. Dördündə də möhtəşəm işlər gedir. Fikirləşirik ki, artıq şəhərimiz dünya 

səviyyəsinə çıxacaq bir şəhər olacaqdır. Buna əminik. Sizinlə, Sizin fəaliyyətinizlə qürur duyuruq və fəxr 

edirik ki, bu gün sözün əsl mənasında müstəqil bir dövlətdə yaşayırıq. Bu, insanları işgüzarlığa vadar edir, 

dövlətimiz ətrafında sıx birləşməyə səsləyir. 

Bu gün Sumqayıtda hər bir sahədə, şəhərin girişində, Sülh küçəsində, Nəsimi parkında Sizin 

göstərişinizlə böyük layihələr əsasında işlər aparılır. Hesab edirik ki, bu layihələrin həyata keçirilməsi 

Sumqayıtı möhtəşəm bir şəhər səviyyəsinə qaldıracaqdır. Ən azı Nəsimi parkının göstərilən şəkildə 

qurulması onu Fransanın Kann şəhərindəki məşhur parkları səviyyəsinə çıxaracaqdır. Biz bu işlərin yüksək 

səviyyədə görüləcəyinə əminik, inanırıq. Ona görə ki, Sizin işgüzarlığınıza, dərin intellektinizə və 

verdiyiniz sözə əməl etməyinizə əsaslanırıq. 

Bir də, əziz Prezidentimiz, sumqayıtlılar arasında xoşməramlı belə bir fikir gəzir: Əgər 

Prezidentimiz bir neçə dəfə Sumqayıta gələrsə, biz nəinki Bakı səviyyəsinə, o standarta yaxınlaşacağıq, 

hətta o standartı da ötüb keçəcəyik. Odur ki, Sumqayıta göstərdiyiniz qayğıya, məhəbbətə görə bütün 

sumqayıtlılar adından, Sizə “Çox sağ olun!” deyirik. Allah sizə cansağlığı versin, uğurlar diləyirik. 

 

X X X 

 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi, mən dəfələrlə Sumqayıtda olmuşam, son 

illər ərzində haradasa altı-yeddi dəfə. Əlbəttə ki, biz əvvəlki dövrdə daha çox infrastruktur və şəhər 

təsərrüfatının inkişafı üçün vacib olan məsələlərlə məşğul idik. İlk növbədə, elektrik stansiyasının tikintisi, 

ondan sonra sənaye müəssisələrinin işə salınması. İndi isə vaxt gəlib çatıb ki, biz şəhərin, necə deyərlər, 

estetik tərəfi ilə ciddi məşğul olaq və məşğul da olacağıq. Burada nəzərdə tutulan layihələrin icrası əlbəttə 

ki, mənim diqqətimi də cəlb edəcəkdir. Çünki bütün bu layihələr mənə məruzə edilib. 

Bakıda o layihələrə, şəkillərə, təkliflərə baxırıq, tanış oluruq. Əlbəttə, mən bundan sonra daha da 

tez-tez gələcəyəm. Əminəm ki, bu şəkillərdə göstərilən mənzərə qısa müddət ərzində reallığa çevriləcəkdir. 

Bir daha sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

X X X 
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Prezident İlham Əliyev Sumqayıtın müasir şəhərə çevrilməsi üçün yeni layihələrin icrasına 

başlanacağını bir daha diqqətə çatdırdı. 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı parkın ərazisini gəzdi, müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 7 iyul 
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Sumqayıt şəhər 1 saylı Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra 

açılmışdır 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir 

(7 iyul 2011-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə səfəri çərçivəsində 1 saylı Uşaq-Gənclər İdman 

Məktəbinin əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir. 

Məktəbin müəllim və şagirdləri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev məktəbin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, 1967-ci ildə istifadəyə verilmiş məktəb müxtəlif idman növləri üzrə olimpiya 

oyunlarının, dünya və Avropa çempionatlarının çoxlu sayda qalib və mükafatçılarını yetişdirmişdir. Son 

vaxtlar məktəbin bir hissəsi əsaslı şəkildə bərpa olunmuş, digər hissələri isə tamamilə yenidən tikilmişdir. 

Tikinti və əsaslı təmir işlərinə 2008-ci ildə başlanılmışdır. Məktəbin ümumi ərazisi 3 hektardır. Qapalı 

tikililərin ərazisi 5500 kvadratmetrdir ki, bunun da 3000 kvadratmetri yeni tikilidir. Kompleks bir neçə 

korpusdan ibarətdir. Burada inzibati korpus, idman zalları, müxtəlif təyinatlı otaqlar vardır. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə futbol meydançasında idmançılarla görüşdü, onlarla söhbət etdi. 

Məktəbin futbol meydançası ən müasir tələblər səviyyəsində qurulmuşdur. Meydançaya Niderland 

Krallığından gətirilmiş təbii örtük döşənmişdir. Burada məktəbin 136 şagirdi futbolun sirlərinə yiyələnir. 

Stadionda keçirilən oyunları izləyən tamaşaçılar üçün 670 yerlik tribuna quraşdırılmışdır. İdman 

qurğusunda müasir drenaj sistemi qurulmuşdur. 

Məktəblə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, binanın birinci 

mərtəbəsində boks, voleybol və basketbol zalları, üzgüçülük hovuzu, tibb otağı, sauna yerləşir. İkinci 

mərtəbədə isə trenajor zalı, arxiv, loja, fitnes və tennis zalları fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, məktəbdə 

tir və müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün konfrans zalı da vardır. 

Dövlətimizin başçısı boks zalına baxdı. Burada idmanın bu növü ilə məşğul olmaq üçün hərtərəfli 

şərait yaradılmışdır. 

Boks trenajor zalı ilə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada 

quraşdırılan avadanlıq müasir standartlara cavab verir. Məktəbdə 72 gənc idmanın bu növü ilə məşğul olur. 

Ümumi sahəsi 1320 kvadratmetr olan basketbol zalı əsaslı təmir olunmuş və məktəbdə idmanın bu 

növü ilə məşğul olmaq üçün hər cür imkan yaradılmışdır. Burada 100 gənc idmanın bu növünə cəlb 

edilmişdir. 

Məktəbdə müasir üzgüçülük hovuzu da gənclərin ixtiyarına verilmişdir. Uzunluğu 25 metr, ümumi 

sahəsi 1320 kvadratmetr olan hovuz yeni tikililər sırasındadır. Burada ümumilikdə 100 nəfər üzgüçülüklə 

məşğul olur. 

Məktəbdəki fitnes zalı da mü 

asir səviyyədə yaradılmışdır. Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, burada ən müasir 

avadanlıq quraşdırılmışdır. 

Tennis zalı ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, hazırda gənclərin idmanın bu növünə də marağı 

artmaqdadır. Bu amil nəzərə alınaraq tennis zalının imkanları genişləndirilmişdir. 

Məktəbdə boks təlim zalı da gənclərin ixtiyarına verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev məktəbin trenajor zalına da baxdı. Ümumi ərazisi 134 kvadratmetr olan 

zalda məşqlərin davamlı keçirilməsi üçün müasir idman qurğuları quraşdırılmışdır. 

Tir otağında isə 56 gənc atıcılıq vərdişlərinə yiyələnir. Bütövlükdə məktəbin maddi-texniki 

bazasının təchizatında dünyanın aparıcı şirkətlərinin idman avadanlıqlarından istifadə edilmişdir. 

Dövlətimizin başçısına yeni yaradılmış iki tennis kortu barədə də məlumat verildi. 

Yenidənqurma zamanı məktəbin həyəti abadlaşdırılmış, geniş yaşıllıq zolaqları salınmışdır. Binanı 

elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təmin etmək üçün yarımstansiya quraşdırılmışdır. 

Məktəblə tanış olan Prezident İlham Əliyev müəllim və şagirdlərə uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRTAC 

2011, 7 iyul 
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Heydər Əliyev Parkında yenidənqurma və abadlıq işlərinin gedişi ilə tanışlıq 

(7 iyul 2011-ci il) 

 

İyulun 7-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıtın 9-cu mikrorayonu ərazisində şəhərin 

Heydər Əliyev prospekti ilə Zülfü Hacıyev və Şəmsi Bədəlbəyli küçələrinin kəsişməsində yerləşən Heydər 

Əliyev Parkında aparılan yenidənqurma və abadlıq işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov dövlətimizin başçısına məlumat verdi 

ki, 1999-cu ildə istifadəyə verilmiş parkda yenidənqurma işləri bu ilin aprelində başlanmışdır. 

Prezident İlham Əliyev parkın yenidənqurma sxemi ilə tanış oldu. 

Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, 7,6 hektar ərazisi olan parkda müasir memarlıq 

üslubunda, möhtəşəm giriş ucaldılmışdır. Parkda Heydər Əliyev Muzeyi, istirahət meydançası və yeni 

fəvvarələrin tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Heydər Əliyev Muzeyinin parkın ən gözəl guşəsində, 

özünəməxsusluğu ilə seçilən orijinal layihə əsasında inşa edilməsi planlaşdırılır. Muzeydə ulu öndər Heydər 

Əliyevin həyatının müxtəlif illərinə həsr olunan stendlər, Sumqayıta səfərlərini əks etdirən fotolar, ölkəmizə 

rəhbərlik etdiyi illərə aid sənəd və materiallar, digər tarixi eksponatlar toplanacaqdır. Muzeyin 

kitabxanasında Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən müxtəlif nəşrlər saxlanılacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev parkın yenidən qurulmasında istifadə olunacaq inşaat materiallarının 

nümunələrinə baxdı. 

Bildirildi ki, parkın girişində 8 metr hündürlüyündə müasir saat qülləsinin də tikintisi aparılır. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, parkda geniş yaşıllıq zolağı da salınacaq, müasir 

işıqlandırma sistemi və uşaqlar üçün attraksionlar qurulacaq, bir sözlə, şəhər sakinlərinin istirahəti üçün 

bütün şərait yaradılacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev parkın ərazisini gəzdi, müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 7 iyul 
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“Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayının qarşısındakı meydan yenidən qurulacaqdır 

(7 iyul 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 7-də Sumqayıtda Dövlət Neft Şirkətinin “Azərikimya” 

İstehsalat Birliyinin tabeliyində olan Üzeyir Hacıbəyli adına “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayının qarşısında 

yaradılacaq meydanın sxemi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayı 1986-ci ildə istifadəyə 

verilmişdir. Həmin vaxtdan etibarən sarayın qarşısındakı meydanda respublika və şəhər əhəmiyyətli 

müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir. Bu ərazi Sumqayıt şəhərinin mərkəzində yerləşən ən geniş meydandır. 

Prezident İlham Əliyev meydanın sxeminə baxdı, ərazini gəzdi, burada yeni infrastrukturun 

yaradılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. 

Sonra Azərbaycan dövlətinin başçısı “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayının inzibati binası ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, üçmərtəbəli inzibati binanın birinci mərtəbəsində 1063 yerlik böyük konsert salonu, 

ikinci mərtəbəsində 204 yerlik kiçik müşavirə zalı vardır. Sarayın 56 iş, məşq, dərs otağında 350 

yeniyetmənin məşğul olduğu 16 bədii özfəaliyyət dərnəyi fəaliyyət göstərir. 

Dövlətimizin başçısı sarayın konsert salonuna baxdı, yenidənqurma işləri ilə bağlı müvafiq 

tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 7 iyul 
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Cümə məscidi Prezidentin tapşırığı ilə yenidən qurulur 

(7 iyul 2011-ci il) 

 

İyulun 7-də Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərindəki Cümə məscidində aparılan əsaslı təmir 

və yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Cümə məscidi 1990-cı ildə şəhər əhalisinin şəxsi vəsaiti 

hesabına tikilərək istifadəyə verilmişdir. Eyni vaxtda 700 nəfərin ibadət etmək imkanı olduğu bu məscid 

son illər təmir olunmadığından əvvəlki görkəmini itirmiş, divarlarda çatlar əmələ gəlmişdir. Məscidin 

həyətyanı sahəsinin də bərpasına ehtiyac vardır. Buna görə də Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə 

məsciddə əsaslı təmir işlərinə və yeni minarənin tikintisinə başlanılmışdır. Bu işlərin sayəsində 

sumqayıtlıların dini məbədi kompleksə çevriləcək və onun görkəminə də xüsusi gözəllik veriləcəkdir. 

Məscidin təmirdən sonrakı vəziyyətini əks etdirən fotostendə baxan Prezident İlham Əliyevə 

məlumat verildi ki, əsaslı təmir nəticəsində məscid yeni görkəmi ilə diqqəti cəlb edəcəkdir. Bununla yanaşı, 

dindarlar ayinləri rahat şəkildə yerinə yetirmək üçün gözəl imkanlar əldə edəcəklər. 

Dövlətimizin başçısına müqəddəs “Qurani-Kərim” hədiyyə olundu. 

Məscidin həyətyanı sahəsini gəzən Prezident İlham Əliyev ərazidə yaşıllaşdırma işlərinə də diqqət 

yetirilməsinin vacibliyini bildirdi, müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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Sumqayıt Texnologiyalar Parkında yaradılan yeni müəssisələrlə tanışlıq 

(7 iyul 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 7-də Sumqayıt Texnologiyalar Parkında yaradılan yeni 

müəssisələrlə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə yüksəkgərginlikli elektrik avadanlığı zavoduna gəldi. 

“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev məlumat verdi ki, zavodda 

dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin texnikası quraşdırılmışdır. Müəssisədə, əsasən Finlandiya, Almaniya 

və Türkiyənin əymə, lazer kəsmə dəzgahları istismar olunur. Yeni məhsulların sınağı isə ABŞ istehsalı olan 

xüsusi laboratoriyalarda aparılır. 

Qeyd edildi ki, bir neçə sexin fəaliyyət göstərdiyi zavodda yüksəkgərginlikli elektrik, smart-kart 

tipli sayğac dolabları, 6 və 10 kilovoltluq elektrik avadanlığı istehsal edilir. İstehsal prosesi Fransanın 

müasirliyi ilə fərqlənən “Schneider Electric” şirkətinin texnologiyasına əsaslanır. Tezliklə müəssisədə 35 

və 110 kilovoltluq elektrik avadanlığının və güc transformatorlarının istehsalı da nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, zavodda buraxılan ventilyasiya borularına da 

respublikamızda və xarici bazarlarda yüksək tələbat vardır. Burada 100 millimetrdən 1250 millimetrə qədər 

ölçüdə alüminium və ya sinklənmiş polad borular istehsal olunur. İstehsal prosesi mükəmməlliyi ilə seçilir. 

Günəş kollektorları və istilik qazanlarının istehsalı sexində də ən son elmi-texniki yeniliklər tətbiq 

edilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Sumqayıt Texnologiyalar Parkında istehsal prosesi olduqca yüksək 

standartlara əsaslandığından burada çalışanların əksəriyyətini ali təhsilli və yüksək ixtisaslı kadrlar təşkil 

edir. Bundan başqa, müəssisələrdə çalışanlar Almaniya, Böyük Britaniya, Yaponiya, Türkiyə və dünyanın 

ən inkişaf etmiş digər ölkələrində xüsusi kurslarda təcrübə keçirlər. 

Dövlətimizin başçısına ultrasəs lehimləmə avadanlığı və digər müasir texnikalar nümayiş etdirildi. 

Qeyd olundu ki, burada istehsal edilən günəş kollektorları suyu 80-100 dərəcəyə qədər qızdırır. Bu 

məhsulların daha bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, hətta buludlu havada belə günəşin ultrabənövşəyi şüaları 

95 faizə qədər səmərəli istifadə olunaraq istilik enerjisinə çevrilir. İstilik qazanları da paslanmaya və 

korroziyaya davamlı olmaqla yanaşı, bütün gigiyenik normalara cavab verir. 

Prezident İlham Əliyevə əyani olaraq Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisində quraşdırılan 

günəş kollektorları və istilik qazanlarının imkanları nümayiş etdirildi. 

Sonra avtobusla zavodun ərazisini gəzən dövlətimizin başçısına buradakı digər müəssisələr və 

perspektiv layihələr barədə ətraflı məlumat verildi. 

Qeyd edildi ki, artıq Sumqayıt Texnologiyalar Parkının rəqabətə davamlı və müxtəlif çeşidli 

məhsulları bir sıra beynəlxalq sərgilərdə nümayiş olunmuşdur. Yerli bazarla yanaşı, dünya bazarlarında da 

bu məhsullara tələbat durmadan artır. 

Daha sonra Prezident İlham Əliyev qaynar sinkləmə zavodu ilə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, bu zavod respublikamızda, eləcə də regionda analoqu olmayan bir istehsal 

müəssisəsidir. 

İldə 40 min ton məhsul istehsal edilən zavodda tətbiq olunmuş texnologiya yüksək səmərəli və 

ekoloji təmiz istehsal prosesini təmin edir. 

Mərhələli şəkildə reallaşdırılan istehsal prosesi avtomatik qaydada, nüsxə-tapşırıq proqramı ilə 

yerinə yetirilir. Sinkləmə sobasının məhsuldarlığı saatda 20 tondur. Ən qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi 

məhsulun yüksək keyfiyyətinə və uzunömürlülüyünə tam zəmanət yaradır. Belə ki, qaynar sinkləmə 

nəticəsində metal və ya poladın üzərində 60-100 mikronluq sink təbəqəsi əmələ gəlir və bu da həmin 

konstruksiyaların ömrünün ən azı 100 ilə qədər uzanması deməkdir. 

Qeyd edildi ki, Sumqayıt Texnologiyalar Parkında metal və ya poladın ilk dəfə sinklənməsi ilə 

yanaşı, təkrar sinkləmə əməliyyatları da aparılır. 

Sumqayıt Texnologiyalar Parkındakı yeni müəssisələrin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olan Prezident 

İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi, kollektivə uğurlar arzuladı. 
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Sumqayıtın girişində və şəhərdə yenidənqurma işlərini əks etdirən stendlərə baxış 

(7 iyul 2011-ci il) 

 

İyulun 7-də Prezident İlham Əliyev Sumqayıtın girişində və şəhərdə görüləcək yenidənqurma 

işlərini əks etdirən stendlərə baxmışdır. 

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov dövlətimizin başçısına görüləcək işlərlə 

bağlı məlumat verdi. 

Prezident İlham Əliyev yenidənqurma və abadlıq işlərinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi 

üçün müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıtda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

etmişdir 

(19 dekabr 2011-ci il) 

 

Dekabrın 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva xalqımızın ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin Sumqayıt şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül 

dəstəsi qoydular. 

Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya ölkəmizin ən iri sənaye mərkəzlərindən 

biri olan Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində həyata keçirilmiş mühüm tədbirlər barədə 

məlumat verildi. 
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Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhər dənizkənarı mədəniyyət və istirahət parkında görülən əsaslı 

yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur 

(19 dekabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva dekabrın 19-da Nəsimi adına 

Sumqayıt şəhər dənizkənarı mədəniyyət və istirahət parkında görülən əsaslı yenidənqurma və abadlıq 

işlərinin gedişi ilə tanış olmuşlar. 

Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya parkda həyata keçirilən əsaslı 

yenidənqurma və abadlıq işləri ilə bağlı məlumat verildi. Bildirildi ki, əsası 1956-1960-cı illərdə qoyulmuş 

bu park 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin qərarına əsasən, mədəniyyət və istirahət 

parkı kimi fəaliyyətə başlamışdır. Sahəsi 23 hektar olan parkda küləyə və quraqlığa davamlı müxtəlif növ 

ağaclar əkilmişdir. 1978-ci ildə parka dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin adı verilmiş, 2003-cü 

ildə isə burada Nəsiminin heykəli ucaldılmışdır. 

Bildirildi ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, 2001-ci ildən Nəsimi adına Sumqayıt 

dənizkənarı mədəniyyət və istirahət parkı ölkə əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidələri siyahısına daxil 

edilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü və tapşırığı ilə parkın yeni layihəsi 

hazırlanmışdır. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı parkın gələcək görüntülərini əks etdirən stendlərə baxdılar. 

Bildirildi ki, əsaslı yenidənqurma və abadlıq işlərindən sonra ərazi şəhər əhalisinin və qonaqların ən sevimli 

istirahət mərkəzinə çevriləcəkdir. Parkın ətrafındakı yaşayış binalarının fasadlarının və damlarının 

yenilənməsi və şəhərin müasir görkəminə uyğunlaşdırılacağı da qeyd olundu. 

Parkda görülən işlərlə tanış olan Prezident İlham Əliyev abadlıq və yenidənqurma tədbirləri ilə 

bağlı müvafiq tapşırıqlarını verdi. 
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Sumqayıt azot gübrəsi - karbamid zavodunun təməlqoyma mərasimi olmuşdur 

(19 dekabr 2011-ci il) 

 

Dekabrın 19-da Sumqayıtda Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin azot gübrəsi – 

karbamid zavodunun təməlqoyma mərasimi olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı zavodun sxemini və burada inşa olunacaq binaların eskiz layihələrini əks 

etdirən stendlərə baxdı. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev dövlətimizin 

başçısına məlumat verdi ki, ölkəmizdə karbamid zavodunun inşası layihəsi “2008-2015-ci illərdə 

Azərbaycanda əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”na əsasən 

hazırlanmışdır. Zavodun tikintisi üçün “Azərikimya” İstehsalat Birliyinin istifadəsində olan ərazidə 24 

hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Müəssisənin tikintisi dövlət investisiyaları hesabına maliyyələşdiriləcək 

və 2012-2014-cü illərdə həyata keçiriləcəkdir. Zavod ammonyak, maye karbamid və əmtəəlik karbamid 

istehsalı bölmələrindən ibarət olacaqdır. Gündəlik istehsal gücü 1200 ton ammonyak, 2000 ton karbamid 

təşkil edəcək müəssisədə əsas xammal kimi təbii qazdan istifadə olunacaqdır. 

Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, layihənin həyata keçirilməsi istiqamətində qısa 

müddətdə müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Ərazi Dövlət Neft Şirkətinin müvafiq struktur bölmələri 

tərəfindən tikinti işlərinin aparılması üçün təmizlənmiş, burada mövcud olan yararsız köhnə obyekt 

sökülmüş, yollar çəkilmiş, ətrafda abadlıq işləri görülmüşdür. 

Bildirildi ki, zavodun inşası zamanı 3 min nəfər, müəssisə fəaliyyətə başladıqdan sonra isə 500 

nəfər işlə təmin olunacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev metal gilizi bünövrəyə buraxdı, düyməni basaraq beton qarışığı tökən 

qurğunu işə saldı. 

Dövlətimizin başçısı tikinti işlərinin yüksək səviyyədə aparılması üçün müvafiq tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi. 
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Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında  

iştirak etmişdir 

(19 dekabr 2011-ci il) 

 

Dekabrın 19-da Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı olmuşdur. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva açılış mərasimində iştirak etmişlər.  

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya gül dəstəsi 

təqdim olundu. 

Dövlətimizin başçısına və xanımına məlumat verildi ki, bu kompleks Azərbaycan Prezidentinin 

göstərişinə əsasən Gənclər və İdman Nazirliyinin sifarişi əsasında inşa edilmişdir. Kompleksin tikintisi 

üçün şəhərin 7-ci mikrorayonu ərazisində üç hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. İnşasına 2007-ci ildə 

başlanılan kompleks üç hissədən ibarətdir.  

Dövlətimizin başçısı kompleksin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.  

Kompleksin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 

Azərbaycanda idmanın inkişafına və idmançılara göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən fotostend 

yaradılmışdır. Kompleksdəki trenajor və ağır atletika zallarında, həmçinin tir otağında gənclərin idmanın 

bu növləri ilə məşğul olmaları üçün ən müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Kompleksdəki kinozalda isə 

müxtəlif treninqlərin və digər tədbirlərin keçirilməsi mümkün olacaqdır. Burada müxtəlif səviyyəli 

yarışların keçirilməsinə imkan verən müasir üzgüçülük zalı da inşa olunmuşdur.  

Diqqətə çatdırıldı ki, kompleksin ağır atletika, hovuz və idman zallarının hər biri üçün soyunub-

geyinmə, duş, sauna kabinəsi, masaj otaqları və digər texniki otaqlar yaradılmışdır. Baş plana əsasən, idman 

qurğusunun ərazisində uzunluğu 65, eni 40 metr olan süni örtüklü futbol meydançası yaradılmışdır. Burada, 

həmçinin uzunluğu 110 metr olan qaçış zolağı, açıq basketbol, voleybol, tennis meydançaları inşa 

edilmişdir.  

Kompleksin ərazisində geniş abadlıq işləri həyata keçirilmiş, yaşıllıq sahələri salınmışdır.  

Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksi 

ərazisində inşa edilmiş üçmərtəbəli mehmanxanada yaradılmış şəraitlə tanış oldular. 

Məlumat verildi ki, mehmanxana 42 çarpayılıqdır. Buradakı 17 iki çarpayılıq, 7 bir çarpayılıq və bir lyuks 

otağın hamısında qonaqlara müasir tələblər səviyyəsində xidmət göstərmək imkanı yaradılmışdır. 

Mehmanxanada ən müasir standartlar səviyyəsində yeməkxana da fəaliyyət göstərəcəkdir.  

Dövlətimizin başçısına və xanımına 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək Olimpiya oyunlarında Azərbaycan 

idmançılarının milli geyim formaları barədə məlumat verildi.  

Diqqətə çatdırıldı ki, ümumi sahəsi 2160 kvadratmetr olan 800 yerlik universal idman zalı burada 

irimiqyaslı beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli yarışların keçirilməsinə tam imkan verir. Uzunluğu 47,6, eni 

isə 23,3 metr olan zalda basketbol, voleybol və digər idman növləri ilə məşğul olmaq üçün hərtərəfli şərait 

yaradılmışdır. Kompleksin ikinci mərtəbəsində stolüstü tennis və bilyard stolları da idmançıların ixtiyarına 

veriləcəkdir. 

Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksi ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev 2011-ci idman ilinin 

yekunları ilə bağlı idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və sumqayıtlılar ilə görüşdü. 

İdmançılar və sumqayıtlılar dövlətimizin başçısını və xanımını hərarətlə qarşıladılar. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını salamlayaraq dedi:  

- Əziz dostlar, əziz sumqayıtlılar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və Sumqayıt Olimpiya İdman Mərkəzinin açılışı 

münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.  

Mən çox şadam ki, Sumqayıtda belə gözəl, möhtəşəm Olimpiya Mərkəzi yaradılıbdır. Burada idmanla 

məşğul olmaq üçün bütün imkanlar, bütün şərait var, gözəl, yaraşıqlı və rahat Olimpiya Mərkəzi 

sumqayıtlıların sərəncamına verilir. Bu mərkəzin yaradılması onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti idmanın 

inkişafına çox böyük diqqət göstərir və son illər ərzində Sumqayıtda bir neçə idman obyekti tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Üç il bundan əvvəl Paralimpiya Mərkəzi tikilmişdir. Bu il Uşaq İdman Mərkəzi 

yaradılmışdır. İndi isə biz Olimpiya Kompleksinin açılışında iştirak edirik.  
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Adətən biz hər ilin sonunda idman yekunlarını müzakirə edirik. Bu tədbirlər adətən Bakıda Milli 

Olimpiya Komitəsinin binasında keçirilir. Bu dəfə isə bu tədbiri biz bu gün burada keçirəcəyik. Həm 

Olimpiya Kompleksinin açılışını qeyd edirik, həm də ki, idmançılarımızı, idman ictimaiyyətinin 

nümayəndələrini bu gün burada mükafatlandıracağıq.  

2011-ci il Azərbaycan idmanı üçün uğurlu il olmuşdur. İdmançılarımız müxtəlif beynəlxalq yarışlarda 

böyük qələbələr əldə etmişlər. 700-dən çox medal əldə etmişik və bu proses uğurla davam etdirilir. Mən 

ümid edirəm ki, 2012-ci il də idmanımız üçün uğurlu olacaqdır. 2012-ci ildə Olimpiya Oyunları 

keçiriləcəkdir. Biz Olimpiya Oyunlarında idmançılarımıza qələbələr arzulayırıq. 

İdman hər bir ölkənin inkişafı üçün çox vacib olan sahədir. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda idman 

uğurla inkişaf edir, Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınır və idmançılarımızın qələbələri bizi 

ürəkdən sevindirir. Azərbaycanın idman şöhrəti yüksək səviyyədədir. 2011-ci ildə ölkəmizdə beynəlxalq 

idman yarışları, o cümlədən boks üzrə dünya çempionatı keçirilmişdir. Birinci dəfə deyil ki, biz bu 

beynəlxalq yarışları Azərbaycanda keçiririk. Hər dəfə bütün qonaqlar qeyd edirlər ki, yarışlar yüksək 

səviyyədə keçirilir və bizim təşkilatçılıq imkanlarımız çox yüksək səviyyədədir. Bu il bölgələrdə yeni 

idman kompleksləri istifadəyə verilmişdir. Dörd Olimpiya İdman Kompleksi tikilmişdir - Tovuzda, 

İmişlidə, Qəbələdə və Sumqayıtda. Bu proses davam etdirilir. Hazırda 10 olimpiya idman kompleksi tikilir, 

yaxud da ki, tikintisi üçün hazırlıq işləri aparılır. Mən çox şadam ki, bu komplekslərdə həm idmançılar, 

həm yeniyetmələr, gənclər, uşaqlar məşq edir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Azərbaycanda çox gözəl gənc 

nəsil yetişir. Yeniyetmələr arasında Ümumdünya Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan çox ləyaqətlə təmsil 

olunmuşdur. Bu proses artıq uzun illərdir ki, aparılır. Azərbaycanda həm peşəkar idmançılar öz imkanlarını 

göstərirlər, Azərbaycanın idman şöhrətini yüksəklərə qaldırırlar, həm gənc idmançılar, uşaqlar yetişir. Bu 

sahədə kütləvilik təmin edilmişdir. Bu, çox gözəl hadisədir, bizi çox sevindirir. Bizim gənc nəsil sağlam 

olmalıdır. Həm fiziki cəhətdən sağlam olmalı, həm ölkə vətəndaşı kimi çox böyük mənəvi dəyərlərə malik 

olmalıdır.  

Biz ümid edirik ki, bu gözəl meyillər gələn illərdə də davam etdiriləcəkdir. Gələn il Olimpiya ilidir. 

Eyni zamanda, gələn il Azərbaycanda qızlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı keçiriləcəkdir. Bu, 

böyük, mötəbər yarış olacaqdır. Bu yarışı ləyaqətlə keçirmək üçün indi Tofiq Bəhramov adına Respublika 

Stadionunda təmir-bərpa işləri aparılır. Biz yaxın zamanlarda Sumqayıt şəhər stadionunun təmirinə 

başlayacağıq. Digər şəhərlərdə stadionlar tikilir. Yəni, Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi özünü artıq 

təsdiqləyib və bu, görülən işlərin nəticəsidir. Biz ümid edirik ki, Olimpiya Oyunlarında böyük uğurla çıxış 

edəcəyik. Bunu deməyə kifayət qədər əsaslar vardır. Son illər ərzində idmançılarımız dünya və Avropa 

çempionatlarında qələbələr qazanmışlar. Yəni, bu gün Azərbaycan idmançıları ilə hesablaşırlar və 

beynəlxalq olimpiya ailəsində fəaliyyətimiz də yüksək qiymətə malikdir. 

Bir sözlə, Azərbaycanda idman inkişaf edir, idman infrastrukturu yaradılır. İdmanla məşğul olmaq 

üçün hər bir bölgədə gözəl imkanlar vardır. Yaxın gələcəkdə hər bir rayon mərkəzində gözəl olimpiya 

idman kompleksləri istifadəyə veriləcəkdir. 

 İdman həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. İdmanın inkişafı hər bir ölkənin ümumi inkişafını göstərir. Bu 

sahədə əldə edilən uğurlar, əlbəttə ki, bizi gələcək uğurlara sövq edir. Biz əldə edilmiş nəticələrlə 

kifayətlənə bilmərik. Yalnız və yalnız gələcəyə baxmalıyıq ki, daha da böyük qələbələr əldə edək. 

Biz Sumqayıtın inkişafına çox böyük diqqət göstəririk. Sumqayıtı müasir sənaye mərkəzinə çevirmək 

üçün konkret planlar vardır. Əslində, Sumqayıt sənaye şəhəri kimi formalaşmışdır, yaradılmışdır. İndi isə 

Sumqayıt müasir sənaye şəhəri kimi inkişaf edir. Burada yaradılan və tikilməkdə olan, tikiləcək sənaye 

müəssisələri Azərbaycanda sənayeləşmə proqramının icrası üçün çox vacib rol oynayacaqdır. Artıq bu 

proqramın icrasının birinci mərhələsindəyik. Burada böyük Sumqayıt Texnologiya Parkı yaradılıb, ona 

yaxın müasir müəssisə fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələrdə istehsal olunan məhsullar xaricə də ixrac edilir, 

ölkə daxilində də istehlak olunur.  

Növbəti dövrdə Sumqayıtda yeni kimya müəssisələrindən ibarət sənaye şəhərciyi yaradılacaqdır. Bu 

məqsədlə müvafiq göstərişlər verilmişdir. Burada həm dövlət, həm özəl sektorun iştirakı ilə böyük 

müəssisələr, eyni zamanda, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün gözəl şərait yaradılacaqdır. Azərbaycan 

dövləti bu proqramı həll etmək üçün böyük miqdarda vəsaitin təşkilində israrlıdır, biz bunu edəcəyik. 

Sumqayıtın bütün sənaye potensialını icra etmək üçün əlavə infrastruktur layihələri nəzərdə tutulur. Vaxtilə 

burada tikilmiş elektrik stansiyası müəyyən dərəcədə bu məsələlərin həllinə kömək göstərir. Ancaq 

Sumqayıtın və ümumiyyətlə, ölkəmizin uğurlu inkişafını nəzərə alaraq yəqin ki, gələcəkdə yeni enerji 

güclərinin yaradılmasına da ehtiyac olacaqdır. 
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Bu gün Sumqayıtda ən müasir texnologiyalara malik olan azot gübrəsi - karbamid zavodunun təməl 

daşı qoyulur. Bu zavodun ölkə daxilində çox böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Çünki biz hazırda kənd 

təsərrüfatının inkişafı üçün əsas gübrələri xaricdən idxal edirik. Zavodun fəaliyyətə başlaması nəticəsində 

biz artıq nəinki özümüzü təmin edəcəyik, eyni zamanda, ixrac potensialımız da yaradılacaqdır. Nəzərə alsaq 

ki, kəndlilərə, fermerlərə güzəştli şərtlərlə gübrələr verilir, bu zavodun Azərbaycanda məhz Sumqayıtda 

tikilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Bizim digər sahələr üzrə fikirlərimiz vardır. Sumqayıtı, yenə də 

deyirəm, müasir sənaye mərkəzinə çevirmək üçün konkret proqramlarımız, icra mexanizmlərimiz var və 

biz bunu edəcəyik. 

Eyni zamanda, şəhərin bütün infrastrukturu, bütün kommunal infrastrukturu yenilənməlidir. Su, 

kanalizasiya xətləri, qazlaşdırma, elektrik xətlərinin çəkilişi – bu işlərin böyük əksəriyyəti öz həllini 

tapmışdır. Ancaq biz yenə də bu məsələlərlə məşğul olacağıq. Sumqayıtı memarlıq baxımından gözəl 

şəhərə çevirmək üçün artıq konkret proqramlar icra edilir. Mən bu məsələləri nəzarət altında saxlayıram və 

Sumqayıtı gözəlləşdirmək üçün konkret planlarımız vardır. Parklar abadlaşır, biz yeni dənizkənarı bulvarın 

tikintisinin başlanmasına qərar vermişik. Mən keçən dəfə də burada olarkən demişəm, Sumqayıtda, 

memarlıq sahəsində, tikintidə Bakı standartları tətbiq edilməlidir. Bakı bu gün dünyanın ən gözəl 

şəhərlərindən biridir. Sumqayıt da geri qalmamalıdır. Əvvəlki dövrdə tikilmiş binalar bərpa edilməlidir, 

gözəlləşdirilməlidir. Yeni tikilən binalar gözəl memarlıq üslubunda yaradılmalıdır. 

Beləliklə, həm şəhərin sosial-iqtisadi, kommunal məsələləri həll olunacaqdır, həm də Sumqayıt böyük 

sənaye mərkəzinə və çox gözəl, abad şəhərə çevriləcəkdir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, mən 

Sumqayıtın inkişafına xüsusi diqqət göstərirəm. Mən şəhərdə dəfələrlə olmuşam, bundan sonra da dəfələrlə 

olacağam. Çünki hələ ki, burada görüləsi işlər çoxdur.  

Əziz dostlar, 2011-ci il başa çatır. Ölkəmiz bu ili də uğurla başa vurur. Ölkə daxilində bütün vəzifələr 

icra edilir. 2011-ci il də ölkəmiz üçün uğurlu olmuşdur. Azərbaycan dünyadakı mövqelərini möhkəmləndirə 

bilmişdir, ölkə daxilindəki vəziyyət çox müsbətdir. Hər yerdə inkişaf, hər yerdə tikinti, quruculuq, abadlıq 

işləri aparılır - böyük şəhərlərdə, kiçik kəndlərdə, hər yerdə. Bax bu, bizim strateji xəttimizdir. Azərbaycan 

uğurla inkişaf edir, uğurla irəliyə gedir. Gələcəkdə görüləcək işlərimiz çoxdur. Əminəm ki, nəzərdə 

tutduğumuz bütün planlar həyatda öz əksini tapacaqdır.  

Bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, bütün sumqayıtlılara xoşbəxtlik və 

cansağlığı arzulayıram.  

Sağ olun.  

 

X X X 

 

Sonra dövlətimizin başçısı idman sahəsində fərqlənən bir qrup şəxsə mükafatlar və yeni mənzillərin 

orderlərini təqdim etdi. 

X X X 

 

 Sərbəst güləş üzrə milli yığma komandanın böyük məşqçisi, Əməkdar məşqçi Firdovsi UMUDOV 

sumqayıtlılar və idmançılar adından dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirərək dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

İcazə verin, belə bir möhtəşəm idman sarayını - sayca 33-cü olan Sumqayıt Olimpiya İdman 

Kompleksini bizə hədiyyə etdiyinizə görə bütün idmançılarımız adından Sizə dərin minnətdarlığımızı 

bildirək. 

Bu, Sizin idmana, xüsusilə olimpiya hərəkatının genişlənməsinə, Azərbaycanda peşəkar idmanın 

inkişafına, gənc nəslin sağlam böyüməsinə böyük diqqət və qayğınızın növbəti təzahürüdür. Bunun 

nəticəsidir ki, son üç ildə təkcə Sumqayıt şəhərində Paralimpiya İdman Kompleksi, Uşaq-Gənclər İdman 

Məktəbi və Olimpiya İdman Kompleksi tikilib idmançıların istifadəsinə verilmişdir. 

Hər il olduğu kimi, bu gün də biz idmançıları belə bir möhtəşəm saraya toplayaraq, idmanın inkişafında 

əldə edilmiş nailiyyətləri, mövcud problemləri təhlil edir, qayğılarımızla tanış olursunuz. Məhz belə bir 

yanaşmanın nəticəsidir ki, hər bir sahədə olduğu kimi, idmanda da uğurlarımız günbəgün artır, maddi-

texniki baza möhkəmlənir. 

Hazırda idman ölkəsi kimi tanınan Azərbaycan bu gün beynəlxalq yarışların, təlim-məşq 

toplanışlarının keçirildiyi bir məkana çevrilmişdir. İndi dünyada Ermənistan da daxil olmaqla çox az dövlət 
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tapılar ki, orada himnimiz səslənməsin, bayrağımız ucalmasın. Bütün bunların hamısı Sizin misilsiz 

əməyiniz və qayğınız sayəsində mümkün olmuşdur.  

Cənab Prezident, bu gün bu qayğını ən ali formada Sizdən görürük və Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. 

İdmanımızın inkişafında xidməti olanların Sizin tərəfinizdən Vətənin ən yüksək orden və medalları, fəxri 

adları ilə təltif edilməsi, onlara pul mükafatlarının, mənzillərin verilməsi buna bariz nümunədir. Bu gün 20 

nəfərə, o cümlədən mənə mənzil verilməsi bir daha onu göstərir ki, Siz idmançı və məşqçilərimizin sosial, 

mənzil-məişət problemlərinin həllinə daim həssaslıqla yanaşırsınız. Veteran idmançılara göstərdiyiniz 

qayğı isə gənclərimiz üçün əlavə bir stimul olmuşdur. 

Bu mükafat və hədiyyələri doğum gününüz, yubileyiniz ərəfəsində almağımız bizim üçün daha 

əlamətdardır. Çünki Siz hər bir idmançının, hər birimizin dayağı, böyük dostu və qardaşısınız! 

İcazə verin, idman ictimaiyyəti, idmançılarımız adından Sizi bir daha əmin edim ki, göstərilən bu diqqət və 

qayğıya cavab olaraq var gücümüzü, potensialımızı yeni-yeni qələbələrin, əyarı yüksək medalların 

qazanılmasına, Azərbaycanın bayrağının daha da ucalara qalxmasına, dalğalanmasına sərf edəcəyik. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Vətənimizin işıqlı sabahı, tərəqqisi naminə gördüyünüz bütün işlərə görə Sizə və çox hörmətli 

Mehriban xanıma minnətdarlığımızı bildiririk. Sizə və ailənizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı arzu edirik. 

Vətənimizin taleyüklü məsələlərinin həlli üçün hər zaman çağırışınıza hazır olan Azərbaycan gəncliyi, 

Azərbaycan idmançıları həmişə Sizinlədir. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonra tədbir konsert proqramı ilə davam etdirildi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 19 dekabr 

  

https://azertag.az/
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Sumqayıtda Azgüntex zavodu istifadəyə verilmişdir 

Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir 

(24 aprel 2012-ci il) 

 

Aprelin 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Alternativ və Bərpa Olunan 

Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən Sumqayıtda inşa olunmuş Azgüntex zavodunun 

açılışında iştirak etmişdir. 

Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Akim Bədəlov 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, Azgüntex zavodunda iki istehsal xətti - Günəş modulları və 

LED lampaları xətləri fəaliyyət göstərəcəkdir. İnşasına ötən ilin yanvarından başlanılan və Avropa 

ölkələrinin aparıcı şirkətlərinin ən müasir texnologiyaları əsasında yaradılan Günəş modulları xətti 

istifadəyə tam hazırdır. 

Dövlətimizin başçısı zavodun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi və müəssisənin altımərtəbəli 

inzibati binası ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, inzibati bina bütün lazımi avadanlıq və inventarlarla təchiz olunmuşdur. Burada 

işçilərin səmərəli fəaliyyəti üçün hər cür imkan vardır. Zavod tam kompyuterləşdirilmiş, “Wi-Fi” şəbəkəsi 

yaradılmışdır. İşçilərin istirahəti üçün ayrıca sağlamlıq zalı da fəaliyyət göstərir. 

Prezident İlham Əliyev inzibati binada ölkəmizdə alternativ və bərpa olunan enerji siyasətindən 

bəhs edən filmi izlədi. 

Dövlətimizin başçısı binanın foyesində Azgüntex zavodunda hazırlanan günəş panellərinin 

nümunələrinə baxdı. Bildirildi ki, müəssisədə hər birinin gücü 42 vattdan 250 vatta qədər olan və 60 

fotoelementlə təchiz edilən bu panellər beynəlxalq standartlar səviyyəsində hazırlanacaq və sabit enerji 

verəcəkdir. Yaşayış binalarının, küçələrin, meydanların, müxtəlif iaşə və sosial obyektlərin daha səmərəli 

işıqlandırılması və enerji təminatının yaxşılaşdırılması üçün zavodda LED yüksək texnologiyalı lampaların 

istehsalı da nəzərdə tutulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevə “min ev - min elektrostansiya” layihəsi barədə də məlumat verildi. Qeyd 

olundu ki, əsasən yaşayış binaları üçün nəzərdə tutulan bu layihə hər bir evin müstəqil şəkildə günəş 

enerjisini elektrik enerjisinə çevirən, ekoloji cəhətdən təmiz və təhlükəsiz kiçik elektrik stansiyası ilə 

təchizinə yönəlmişdir. Bu elektrostansiyalardakı günəş panelləri vasitəsilə əldə olunan sabit enerji dəyişən 

enerjiyə çevrilərək istehlakçıların istifadəsinə veriləcəkdir. Artıq qalan enerji şəbəkəyə ötürüləcək, gecə 

saatlarında isə şəbəkədən alınacaqdır. İlk mərhələdə yığcam şəkildə salınan qəsəbələr üçün nəzərdə tutulan 

bu layihənin gələcəkdə daha da genişləndirilməsi imkanları böyükdür. Körpülərin, ticarət obyektlərinin 

üzərində də günəş panellərinin qurulması, enerjidoldurma məntəqələrinin inşası da mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən layihələrdəndir. 

Dövlətimizin başçısı inzibati binadan Sumqayıt Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılacağı 

ərazini seyr etdi. 

Sonra Prezident İlham Əliyev zavodun Günəş modulları istehsalı xətti ilə tanış oldu. Bildirildi ki, 

hazırda müəssisədə bir növbədə 33 nəfər işləyir. Üçnövbəli iş rejiminə keçdikdən sonra işçilərin sayı 130 

nəfərə çatdırılacaqdır. Alternativ və bərpa olunan enerji sahəsində dünyanın məşhur şirkətlərinin istehsal 

etdikləri ən müasir texnologiyalarla təmin olunan zavodda ekoloji normalara ciddi əməl edilir. Burada 

işçilərin sağlam və təhlükəsiz fəaliyyəti üçün yüksək şərait yaradılmışdır. 

Azərbaycan Prezidenti zavodu işə saldı və istehsal prosesini izlədi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Günəş panellərinin istehsal olunduğu texnoloji xətdə proses tam şəkildə 

avtomatlaşdırılmışdır. Zavodda ilkin mərhələdə il ərzində 120 min, gələcəkdə isə 240 min Günəş paneli 

istehsal olunacaqdır. Hazırda avadanlığın quraşdırıldığı LED lampaları istehsalı sahəsi istismara 

verildikdən sonra burada ildə 36 milyon LED çipi və 12 milyon LED lampası hazırlanacaqdır. 

Sonra Prezident İlham Əliyev Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət 

Agentliyinin Sumqayıtda yaradılacaq Yüksək Texnologiyalar Parkının layihəsi ilə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, ümumilikdə parkın ərazisində alternativ və bərpa olunan enerji və enerjidən 

səmərəli istifadə texnologiyasına əsaslanan 15 zavodun inşası planlaşdırılır. Parkın ərazisində yaradılacaq 

optik linzalar, şüşə və bazalt liflər, akkumulyator istehsalı və digər zavodlar alternativ enerjinin əldə 

edilməsində və istifadəsində lazım olan avadanlığın ölkəmizdə istehsalına şərait yaradacaqdır. Bu, həm 

tələb olunan avadanlığın daha ucuz başa gəlməsinə, həm də onların tətbiqinin xeyli asanlaşmasına imkan 

verəcəkdir. Alternativ enerjinin tətbiqi zamanı istifadə olunan əsas materiallardan biri də LED lampalarıdır. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2009-2013 

 

56 

 

Hazırda sürətlə yayılan və yeni nəsil işıqlandırma sistemi hesab olunan LED lampaları enerjiyə qənaəti və 

uzun müddət istifadəyə yararlılığı ilə seçilir. Bu məqsədlə parkın ərazisində lampa zavodunun inşası da 

nəzərdə tutulur. 

Dövlətimizin başçısına Sumqayıt məişət tullantıları emalı zavodunun layihəsi barədə də məlumat 

verildi. Bildirildi ki, zavodun illik emal gücü 146 min ton olacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev Azgüntex zavodunun kollektivinə uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRTAC 

2012, 24 aprel 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Texnologiyalar Parkında polimer məhsulları istehsalı zavodunun 

genişləndirilməsi işləri ilə tanış olmuş, ağır maşınqayırma və dəqiq emal mərkəzləri zavodlarının 

açılışında iştirak etmişdir 

(24 aprel 2012-ci il) 

 

Aprelin 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt Texnologiyalar 

Parkında (STP) polimer məhsulları istehsalı zavodunun genişləndirilməsi işləri ilə tanış olmuş, ağır 

maşınqayırma və dəqiq emal mərkəzləri zavodlarının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 17 zavoddan ibarət olan STP-də respublika əhəmiyyətli 

müxtəlif çeşidli məhsullar, o cümlədən kabellər, transformatorlar, yüksək gərginlikli avadanlıq, 

hidroturbinlər, su nasosları, elektrik mühərrikləri, borular, texniki qazlar istehsal edilir. Bu sənaye 

nəhənginin istifadəyə verilməsi nəticəsində yüzlərlə yeni iş yeri açılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevə STP kabel zavodunun tikintisinin üçüncü mərhələsi çərçivəsində yüksək 

gərginlikli kabellərin izolyasiya xətlərinin quraşdırılacağı qüllə barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, burada 

500 kilovoltluq güc kabellərinin iki izolyasiya xətti yerləşəcəkdir. Bu layihə MDB məkanı və Yaxın Şərqdə 

yalnız Azərbaycanda reallaşdırılır. Qüllənin yeraltı hissəsi 40 metr dərinlikdədir. Ümumi uzunluğu 124,5 

metr olan qüllənin tikintisinə 2009-cu ilin sonunda başlanmışdır. Tikinti işləri və avadanlığın quraşdırılması 

2012-ci ilin sonunadək başa çatdırılacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev avtobusla STP-nin ərazisini gəzdi. Bildirildi ki, dövlətimizin başçısının 

tapşırıqlarına əsasən, Azərbaycan iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisinin artırılması 

məqsədi ilə park ölkəmizin sənaye nəhənglərindən birinə çevrilməkdədir. 

Dövlətimizin başçısı polimer məhsulları istehsalı zavodunun genişləndirilməsi işlərindən sonrakı 

vəziyyəti ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, 2009-cu ildə zavod istehsala başlayan zaman burada cəmi beş xətt var idi. 

Genişləndirmə işlərindən sonra bu xətlərin sayı artırılaraq, ümumilikdə 25-ə çatdırılmışdır. Müxtəlif 

təyinatlı boruların istehsalı üzrə ixtisaslaşan zavod hazırda nəinki respublikamızın, o cümlədən regionun 

ən perspektivli müəssisələrindəndir. Peşəkar kadrların çalışdığı bu müəssisədə ölkəmizdə və beynəlxalq 

bazarda kəskin ehtiyac duyulan qaz, su, kanalizasiya və digər məqsədlər üçün istifadə olunan alüminium 

təbəqəli çoxqatlı polietilen və polipropilen borular istehsal edilir. 

Qeyd edildi ki, zavodun ümumi ərazisi 2,8 hektardır. Hazırda burada 400 nəfər işlə təmin 

edilmişdir. Zavod sutkada 396 ton polietilen boru istehsal etmək gücünə malikdir. Burada quraşdırılan yeni 

xətlərdə diametri 16 millimetrdən 800 millimetrədək olan borular istehsal etmək mümkündür. Zavodun 

məhsulları müasir tələblərə cavab verir. Polietilen borular yüksək təzyiqə davamlı olmaqla yanaşı, 

korroziyaya uğramır və onlara 50 il zəmanət verilir. Buradakı xətlərin hər biri saatda 1300 kiloqram 

polietilen boru emal etmək gücünə malikdir. Zavodda diametri 50 millimetrdən 250 millimetrədək olmaqla 

istehsal edilən drenaj boruları, həmçinin qızdırıcı xətlərin çəkilməsi üçün nəzərdə tutulan polipropilen 

borular da ən müasir tələblərə uyğun şəkildə, yüksək keyfiyyətlə istehsal olunur. 

Diqqətə çatdırıldı ki, zavodda Almaniya istehsalı olan və ən son texnoloji yeniliklərə cavab verən 

avadanlıq quraşdırılmışdır. Bunun sayəsində müəssisədə yüksək keyfiyyətli və rəqabətə davamlı məhsul 

istehsal edilir. MDB-də bənzəri olmayan bu zavod daxili tələbatı tam ödəməklə yanaşı, məhsullarını bir 

sıra xarici ölkələrə də ixrac etməyi nəzərdə tutur. Müəssisənin idarə edilməsi tam avtomatlaşdırılmışdır. 

Gələcəkdə zavodun fəaliyyəti daha da genişləndiriləcəkdir. Yaxın günlərdə burada diametri 1200 millimetr 

olan kanalizasiya borularının istehsalına da başlanılacaqdır. Xammalı Almaniyadan alan zavod 

polipropilendən stadionlar üçün tamaşaçı oturacaqları və xüsusi sifarişlə bir sıra digər məhsullar istehsal 

etmək imkanına malikdir. 

Müəssisənin fəaliyyəti ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti STP-nin ağır maşınqayırma zavodunun açılışında da iştirak etdi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, tikintisinə 2010-cu ildə başlanan müəssisə xammalı Rusiya, Türkiyə və digər 

ölkələrdən alır. Ümumi sahəsi 4,5 hektar olan zavodda dünyanın bir sıra aparıcı şirkətlərinin avadanlıqları 

quraşdırılmışdır. Zavodda 900 nəfər işlə təmin olunmuşdur. 
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Müəssisədə yaradılan şəraitlə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada elektrik 

stansiyalarının inşası üçün metal konstruksiyalar və müxtəlif hissələr istehsal edilir. Zavodda, həmçinin 10, 

110, 220 və 330 kilovoltluq elektrik ötürücü xətlərin dayaqları hazırlanır. Burada, həmçinin energetika 

avadanlığının təmiri həyata keçiriləcəkdir. 

Qeyd edildi ki, zavodun illik istehsal gücü 50 min tondur. Bu cür gücə malik zavod Cənubi 

Qafqazda yalnız Azərbaycandadır. Gələcəkdə müəssisənin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi nəzərdə 

tutulur. Zavod məhsullarını xarici bazarlara çıxarmağı da planlaşdırır. 

 

X X X 

 

STP-nin dəqiq emal mərkəzləri zavodunun açılışında da iştirak edən Prezident İlham Əliyevə 

məlumat verildi ki, müəssisə maşın və mexanizmlərin işlək detallarının dəqiq emalı və hazırlanması 

sexindən və bu sexin tərkibində olan pəstah, xüsusi təyinatlı avadanlığın işlək hissələrinin emalından və 

avadanlığın işlək detallarının dəqiq emalı sahələrindən ibarətdir. Pəstah sahəsində detalların hazırlanması 

üçün lazım olan materiallar universal frez və torna dəzgahları vasitəsilə müvafiq ölçülərə gətirilir. Xüsusi 

təyinatlı avadanlığın işlək hissələrinin emalı sahəsində isə hidroturbin, alternativ enerji qurğularının 

hissələri yüksək dəqiqliklə və keyfiyyətlə istehsal olunur. Avadanlığın işlək detallarının dəqiq emalı 

sahəsində müxtəlif ölçülü valların, reduktor hissələrinin hazırlanması həyata keçirilir. Zavoddakı bütün 

“CNC” markalı torna və frez dəzgahları Yaponiya istehsalıdır. Bu avadanlıq əslində yüksək dəqiqliyə malik 

üç, dörd və beş oxlu emal mərkəzləridir. Mükəmməl kompyuter proqramları ilə təchiz olunmuş bu 

dəzgahlar eyni anda bir neçə əməliyyatı həyata keçirməyə imkan verir. 

Bildirildi ki, zavodda dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin aparıcı şirkətlərinin istehsal etdiyi 58 

dəzgah quraşdırılmışdır. Bu dəzgahlarda energetika, maşınqayırma və neft sənayesi sektoruna aid bir çox 

detalların emalı mümkündür. Burada, həmçinin plastik injektorlu qəliblərin, ştampların layihələndirilməsi, 

hissələrin emalı, yığımı yerinə yetirilir. Zavodda kabel istehsalı üçün müxtəlif ölçülü kalibrlər, matrisa və 

s. istehsal olunur. Müəssisədə, həmçinin STP-nin polimer məhsulları istehsalı və kabel zavodları üçün də 

müxtəlif ölçülü detallar hazırlanır. Zavod İsveçrə, İsveç və Almaniyanın tanınmış şirkətləri ilə əməkdaşlıq 

edir. Gələcəkdə fəaliyyətini genişləndirəcək bu müəssisənin işçiləri bir sıra ölkələrdə ixtisasartırma 

kurslarında iştirak edirlər. Daxili bazardakı tələbatı ödəyən zavod məhsullarını xarici ölkələrə də ixrac 

edəcəkdir. 

Zavodun fəaliyyəti ilə tanış olan dövlətimizin başçısı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 24 aprel 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıta səfəri 

Ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(24 dekabr 2012-ci il) 

 

Dekabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 

Sumqayıt şəhərinə gəlmişlər. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Sumqayıt şəhərinin 

mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydular. 

Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Prezident İlham Əliyevə ölkəmizin ən iri sənaye 

mərkəzlərindən biri olan Sumqayıtın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 24 dekabr 
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Sumqayıtda, Bakının Zabrat, Hövsan qəsəbələrində, Gəncədə, Şəkidə, Şəmkirdə Qarabağ 

müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün tikilmiş yaşayış binaları istifadəyə verilmişdir 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıtdakı binanın açılış mərasimində iştirak etmişdir 

(24 dekabr 2012-ci il) 

 

Dekabrın 24-də Sumqayıt şəhərində, eləcə də paytaxtın Sabunçu rayonunun Zabrat, Suraxanı 

rayonunun Hövsan qəsəbələrində, Gəncə və Şəki şəhərlərində, Şəmkir rayonunda Qarabağ müharibəsi 

əlilləri və şəhid ailələri üçün inşa olunmuş yeni yaşayış binaları istifadəyə verilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Sumqayıtdakı 

binanın açılış mərasimində iştirak etmişlər. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı mənzillərdə yaradılmış şəraitlə tanış oldular. 

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov əlillər və şəhid ailələri üçün inşa 

olunmuş binanın texniki göstəriciləri barədə dövlətimizin başçısına və xanımına məlumat verdi. Bildirildi 

ki, 12 mərtəbəli 96 mənzilli yeni yaşayış binasında sakinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Qeyd edildi ki, bu gün yeni mənzillərlə yanaşı, Naxçıvan avtomobil zavodunun istehsalı olan 211 “Naz 

Lifan” markalı avtomobil də müharibə veteranlarına təqdim olunacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı yeni binanın sakinləri ilə görüşdü. 

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Füzuli ƏLƏKBƏROV dedi: 

- Cənab Prezident, bizim tədbirə xoş gəlmisiniz! 

Ənənəvi olaraq, ən əziz gündə Siz Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri, eyni zamanda, 

əlillərlə görüşürsünüz. Siz bu gün də bu ənənəyə sadiq qalmısınız. 

Bu gün Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, müxtəlif şəhərlərində tikilmiş evlər təqdim 

olunacaqdır. Bu gün 411 mənzil Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə, eyni zamanda, əlillərə təqdim 

olunacaqdır. Bundan əlavə, 224 avtomaşın veriləcəkdir. Ümumiyyətlə, bu gün 635 ailə sevinəcəkdir. 

Bundan əlavə, Sizin burada iştirakınızdan, bütün sakinlər, bütün bu adamlar ikiqat-üçqat bayram 

sevinci keçirirlər. Ona görə biz çox şadıq, Sizə yenə də təşəkkür edirəm. 

Sonra dövlətimizin başçısı çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

  

- Bu gün doğrudan da, çox əlamətdar bir gündür. Ölkəmizin müxtəlif yerlərində müharibə 

veteranları və şəhid ailələri üçün yeni gözəl binalar tikilmiş və mənzillər, avtomobillər veriləcəkdir. Bu gün 

sizə 411 mənzil verilir. Sumqayıtda, Bakının Zabrat, Hövsan qəsəbələrində, Gəncədə, Şəkidə, Şəmkirdə 

yeni gözəl evlər tikilib istifadəyə verilir. 

Bu, doğrudan da çox böyük hadisədir, gözəl hadisədir. İlin sonunda biz soydaşlarımızı yeni gözəl 

mənzillərlə təmin edirik. Son illər ərzində şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi veteranlarına beş minə 

yaxın mənzil verilmişdir. Növbədə duranlar hələ vardır. Təqribən iki mindən çox ailə hələ növbədə dayanır. 

Onların məişət problemləri yaxın 3-4 il ərzində həllini tapacaqdır. Beləliklə, biz bu proqramı 3-4 ildən sonra 

başa çatdıracağıq. 

Bu mənzillərin verilməsi və binaların tikilməsi deyə bilərəm ki, çox nadir bir hadisədir. Çünki 

bildiyimə görə, postsovet məkanında Azərbaycan yeganə ölkədir ki, bu istiqamətdə belə güclü sosial siyasət 

aparılır. Minik maşınlarının verilməsinə gəldikdə isə, bütövlükdə Azərbaycandan başqa, heç bir yerdə belə 

təşəbbüslər irəli sürülmür. Bu günə qədər bizim 3500-dən çox vətəndaş dövlətdən maşınları hədiyyə olaraq 

almışdır. 

Azərbaycan bu istiqamətdəki dövlət siyasətini bundan sonra da davam etdirəcəkdir. Bizim güclü 

sosial siyasətimiz bütün sahələrdə özünü göstərir. İldən-ilə artan maaşlar, pensiyalar, ünvanlı sosial 

yardımın həcminin artırılması, eyni zamanda, bu il sovet dövründən qalmış əmanətlərin kompensasiya 

şəklində vətəndaşlara qaytarılması - bütün bunlar bizim nə qədər güclü sosial siyasətə malik olduğumuzu 

göstərir. Eyni zamanda, Vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid olmuş insanların ailələrinə, sağlamlığını 

itirmiş soydaşlarımıza mənzillərin verilməsi də bizim dövlət siyasətimizin nə qədər düzgün olduğunu 

göstərir. 

Biz bundan sonra da ehtiyacı olan və böyük hörmətə, qiymətə layiq olan soydaşlarımızın məişət 

problemlərinin həlli üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Siz buna layiqsiniz, siz yaxınlarınızı, sağlamlığınızı 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2009-2013 

 

61 

 

itirmisiniz. Uzun illərdir ki, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti həyata keçirilir. Xocalı soyqırımı artıq 

üç ölkə tərəfindən rəsmi qaydada soyqırımı kimi tanınmışdır. Əminəm ki, bu ölkələrin sayı getdikcə 

artacaqdır. Azərbaycanın haqq işi bütün beynəlxalq təşkilatların qətnamələri, qərarları ilə təsdiqlənir. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi, digər beynəlxalq təşkilatların qərarları, qətnamələri vardır ki, 

işğalçı erməni qüvvələri bizim torpaqlarımızdan geri çəkilsin. Ancaq Ermənistan beynəlxalq hüquq 

normalarına məhəl qoymur və hələ ki, torpaqlarımız işğal altındadır. Məsələnin həlli ilə bağlı Azərbaycanın 

prinsipial mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur, ola da bilməz. Bizim mövqeyimiz tarixi ədalətə və 

beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. 

Tarixi ədalət ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ bizim tarixi, əzəli torpağımızdır. Əsrlər boyu 

Azərbaycan xalqı o torpaqlarda yaşamış, yaratmışdır. Bugünkü Ermənistan Respublikası tarixi Azərbaycan 

torpaqlarında yaranmışdır. Bu, tarixi sənəddir ki, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk 

qərarlarından biri də İrəvanı Ermənistana paytaxt şəhəri kimi vermək haqqında qəbul edilmiş qərar idi. Bu 

qərar haqqında mən fikirlərimi dəfələrlə bildirmişdim. Bu gün də demək istəyirəm ki, bu, böyük səhv və 

böyük cinayət idi. Ancaq bu, tarixi həqiqətdir. İrəvan xanlığı bizim tarixi torpağımızdır. Azərbaycanın tarixi 

torpaqlarında bir dəfə qondarma erməni dövləti yaradıldı, keçən əsrin əvvəllərində. Bu zəmanədə, indiki 

şəraitdə ikinci qondarma erməni dövlətinin Azərbaycanın tarixi torpaqlarında yaradılmasına biz heç vaxt 

imkan verə bilmərik. Bu, heç vaxt olmayacaqdır. 

Çünki dünya birliyi Dağlıq Qarabağı müstəqil qurum kimi tanımır və tanımayacaqdır. Heç bir ölkə 

Dağlıq Qarabağı tanımır və bu qondarma, kriminal rejim tərəfindən idarə edilən bir qurum sadəcə olaraq 

qanunsuz şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu qurumun gələcəyi yoxdur, nə hüquqi baxımdan, nə də siyasi və 

iqtisadi baxımdan. 

Çünki bu gün Azərbaycan bölgə məsələlərinin həllində həlledici sözə sahib olan bir ölkədir. 

Azərbaycanın imkanları, potensialı, ordumuzun gücü və siyasi çəkimiz artır. Bu gün Azərbaycan dünya 

məsələlərinin həllində öz rolunu oynayır, dünyanın bir nömrəli qurumu olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

üzvüdür və bu ilin may ayında bu quruma rəhbərlik etmiş, dünyada gedən bütün məsələlərlə bağlı öz 

prinsipial və qətiyyətli mövqeyini bildirmişdir. 

Bizim iqtisadi çəkimiz artır və bu ilin yekunlarına görə iqtisadi inkişaf yenə də özünü göstərir. Ölkə 

qarşısında duran bütün vəzifələr icra edilir, böyük investisiyalar qoyulur. Bu il ölkə iqtisadiyyatına 20 

milyard dollardan çox investisiya qoyulmuşdur. Ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafını gələcəkdə təmin 

etmək üçün konkret planlarımız vardır. Gələn ilin sonunda regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramının ikinci hissəsi başa çatacaqdır. Ondan sonra 2014-cü ilin əvvəlində yeni proqram qəbul 

ediləcəkdir və bu proqramın icrası nəticəsində Azərbaycan iqtisadi imkanlarını ən azı iki dəfə artıra bilər. 

Ölkə qarşısında duran əsas məsələ Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

məsələsidir. Bütün başqa sahələrdə biz böyük uğurlara nail ola bilmişik. Bu uğurları sadalamaq üçün çox 

vaxt lazımdır. Azərbaycan ictimaiyyəti bütün bunları bilir. O ki qaldı Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə, 

əfsuslar olsun ki, bu məsələ hələ ki öz həllini tapmır. Bu məsələnin həllində vasitəçilər hesab edirəm ki, 

daha da fəal olmalıdırlar. İşğalçı dövlətə çox ciddi siqnal verilməlidir ki, işğal edilmiş torpaqlardan çıxsın. 

Beynəlxalq hüquq normalarını pozmaq olmaz. Ancaq əfsuslar olsun ki, biz belə siqnalları görmürük. Daha 

çox balanslaşmış ifadələr eşidirik. Əlbəttə, işğalçı dövlət - Ermənistan indiki vəziyyəti, status-kvonu 

dondurmaq istəyir. Ancaq bu, mümkün olmayacaqdır. Ona görə yox ki, beynəlxalq qurumlar onlara təsir 

göstərəcəkdir. Biz buna o qədər də çox böyük ümid bəsləmirik. Biz öz gücümüzə arxalanırıq. Bütün 

məsələlərdə, iqtisadi-siyasi məsələlərdə olduğu kimi, bu məsələdə də öz gücümüzə, Azərbaycan xalqının 

iradəsinə və Azərbaycan Ordusunun gücünə güvənirik. Vaxt gələcək Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü 

istənilən yolla bərpa edəcəkdir. Həm tarixi ədalət, həm beynəlxalq hüquq normaları bu haqqı tanıyır. 

Müharibə zamanı şəhid olmuş, öz sağlamlığını itirmiş vətəndaşlarımız cəmiyyətin dəyərli 

insanlarıdır, bizim qəhrəmanlarımızdır. Biz sizinlə fəxr edirik. Gənc nəsil də sizinlə fəxr etməlidir. Gənc 

nəslimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında sizin kimi insanların rolu çox böyükdür. Mən çox 

istəyirəm ki, siz tez-tez gənclərlə görüşəsiniz, məktəblərdə, ali məktəblərdə görüşlər keçirəsiniz. Müharibə 

haqqında, erməni vəhşiliyi haqqında həm gənc nəslə, eyni zamanda, bütün dünyaya daha da geniş məlumat 

çatdırasınız. 

Azərbaycan cəmiyyəti sizi yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan dövləti sizin fədakar işinizi yüksək 

dəyərləndirir. Bugünkü mərasim, ölkəmizin müxtəlif yerlərində bu gün keçirilən mərasimlər bunun bariz 

nümunəsidir, onun təzahürüdür. 
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Mən sizi qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı 

münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Arzu edirəm ki, Yeni ildə bu gözəl mənzillərdə siz rahat, 

xoşbəxt yaşayasınız. Sizə cansağlığı və uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Qarabağ müharibəsi əlili Azər QULİYEV çıxış edərək dedi: 

- Əziz və hörmətli Prezidentimiz. 

Hörmətli toplantı iştirakçıları. 

Cənab Prezident, bu gün bizim üçün çox gözəl bir gündür. Günümüzün gözəlliyinin biri ondan 

ibarətdir ki, bu gün Prezidentimiz İlham Əliyevin doğum günüdür. 

Cənab Prezident, doğum günü ilə əlaqədar Allah-Taaladan Sizə cansağlığı, işinizdə 

müvəffəqiyyətlər, nəvələrinizin toyunu arzu edirik. Allah Sizi bizlərə çox görməsin! 

Günümüzün ikinci gözəlliyi ondan ibarətdir ki, cənab Prezident, bu gün respublikanın 5-6 

rayonunda Sizin göstərişinizlə inşa olunmuş binalardakı mənzillər Qarabağ müharibəsi əlillərinə, şəhid 

ailələrinə təqdim olunur. Hər bir mənzilə bir ailə köçürüldüyünü, hər ailədə 5 nəfərin olduğunu, hər bir 

ailəyə minik avtomobili hədiyyə edildiyini, o ailədə 5 nəfər olduğunu hesablasaq görərik ki, bu gün Siz min 

nəfərdən yuxarı insana sevinc bəxş edirsiniz. Adət-ənənələrimizə görə, ad günü olan insanlara hədiyyə 

verilməlidir. Amma Siz ad gününüzdə bizə hədiyyə verirsiniz. Allah Sizi qorusun, cənab Prezident! 

Cənab Prezident, bizim “Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları, Şəhid Ailələri” İctimai 

Birliyinin 50 mindən yuxarı üzvü vardır. Biz - Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşən insanlar 

Sizin arxanızdayıq, cənab Prezident. Biz nə qədər yaşayacağıqsa, Sizi Prezident görmək istəyirik. Biz nə 

qədər varıqsa, istəyirik ki, Prezidentimiz Siz olasınız. Bu, səmimiyyətdən, qəlbimizdən gələn sözlərdir. 

Cənab Prezident, biz Sizi sevirik. Biz İlhamsevərlərik. 

Cənab Prezident, Allah Sizi bu məmləkətə, bu Vətənə, bizim kimi insanlara çox görməsin. Allah-

Taaladan arzu edirəm ki, hər il Sizin ad gününüzü qeyd edək və Siz hər il ad gününüzdə bu insanlara gözəl 

sevinclər bəxş edəsiniz. 

Mehriban xanım, Allah Sizi də qorusun! Allah Sizə cansağlığı versin. Siz bizim Prezidentimizin 

ömür-gün yoldaşısınız. Allah Sizi xoşbəxt etsin! 

Sağ olun, cənab Prezident, minnətdaram. 

  

X X X 

 

Şəkidən telekörpü vasitəsilə mərasimə qatılan Qarabağ müharibəsi əlili Sərvər MƏMMƏDOV 

dedi: 

- Hörmətli Prezident! 

Biz Sizi qədim Şəki torpağından salamlayırıq. Mən özüm Qarabağ müharibəsi əliliyəm. Biz bu gün 

burada yığışmışıq, Sizin tapşırığınızla bizim üçün tikilmiş bu gözəl binaların, avtomobillərin təqdimetmə 

mərasimini keçiririk. Bizim üçün çox xoş gündür. 

Cənab Prezident, biz keçmiş döyüşçülər - müharibənin ağrı-acısını görmüş insanlar torpaqlarımızın 

sülh yolu ilə azad olunması istiqamətində Sizin yürütdüyünüz siyasəti dəstəkləyirik. Bu gün sevincimizin 

həddi-hüdudu yoxdur. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə, Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. 

Bu gün burada hamı üçün əlamətdar gündür. Amma mənim üçün ikiqat əlamətdar gündür ki, bir 

gün əvvəl mənim özümün ad günüm idi, cənab Prezident. Yəni bu, Sizin tərəfinizdən, dövlətimiz tərəfindən 

mənə təqdim olunan ən dəyərli bir hədiyyədir. Bu, çox qiymətli hədiyyədir. Ancaq bu hədiyyənin Sizin 

tərəfinizdən təqdim olunması onun dəyərini qat-qat artırır. Mənə verilən mənzilə görə Sizə “çox sağ olun!” 

deyirəm. İnşallah, Sizin sayənizdə o mənzillərdə ailələrimizlə birlikdə xoş günlər keçirəcəyik. Məndən 

əvvəl çıxış edən Qarabağ müharibəsi əlili də dedi ki, əslində, bu gün biz Sizə hədiyyə təqdim etməliyik. 

Amma Siz bizə hədiyyə təqdim edirsiniz. Mən elə bilirəm ki, vətəndaşının xoşbəxtliyini, onun necə 

sevindiyini görməyin özü hər bir Prezident üçün gözəl hədiyyədir. 

Bir daha Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Xahiş edirik ki, Şəki camaatı adından Sizə ad günü 

hədiyyəsi olaraq, bizim alqışlarımızı qəbul edəsiniz. Çox sağ olun. 

  

X X X 
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Gəncə şəhərindən şəhid anası Minayə PİRİYEVA da telekörpü vasitəsilə mərasimə qatılaraq dedi: 

- Hörmətli Prezidentimiz! 

Mən Sizi Nizami yurdundan salamlayıram. Bu gün Sizin ad gününüzdür. Bu münasibətlə Sizi 

ürəkdən təbrik edirəm, əllərinizi sıxıram. 

Bu gün bizim sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Ona görə ki, Siz həmişəki kimi şəhid ailələrinə, 

müharibə veteranlarına bu gün də öz diqqət və qayğınızı göstərirsiniz. Gəncəmiz gündən-günə gözəlləşir. 

Şəhidlər Xiyabanı tamamilə yenidən qurulub. Onun yaxınlığında böyük bir məqbərə tikilir. O da yaxın 

günlərdə hazır olacaqdır. Bütün bunlara görə Sizə minnətdarıq! 

Bu gün – Sizin ad gününüzdə bizə yeni mənzillər hədiyyə edilir. Sizə möhkəm cansağlığı, uzun 

ömür arzulayırıq ki, Azərbaycanımız daha da gözəlləşsin, daha da inkişaf etsin. Bu, bizim arzumuzdur. 

Mənim Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya da 

deyiləsi bir sözüm vardır. Mehriban xanım, Sizə də xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Yadınızdadırsa, mən 

Sizə teleqramla müraciət etmişdim. Siz xahişimi nəzərə alaraq mənə üçaylıq körpə verilməsini təmin 

etdiniz. İndi o uşaq beş yaşındadır. İngilis dili təmayüllü bağçaya qoymuşam. Orada istirahət edir, hər şeyi 

öyrənir. Biz bu xeyirxahlığınıza görə Sizə ailəmiz adından minnətdarlığımızı bildiririk. İndən belə həmin 

uşaq bu gün bizə verdiyiniz mənzildə yaşayacaqdır. Bundan böyük xoşbəxtlik, səadət ola bilməz. Çox sağ 

olun. 

Qarşıdan gələn 31 dekabr - Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı münasibətilə Sizi və ailənizi 

ürəkdən təbrik edir, Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik diləyirəm. Arzu edirəm ki, həmişə həyat yollarında qoşa 

olasınız. Sağ olun. 

 

X X X 

  

Prezident İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını bir daha təbrik edərək dedi: 

- Sağ olun əziz dostlar! Mən bu gün, eyni zamanda, Gəncə, Şəki, Sumqayıt şəhərlərinin, Şəmkir 

rayonunun, Zabrat və Hövsan qəsəbələrinin sakinlərini ürəkdən salamlayıram. Ölkəmiz doğrudan da sürətlə 

inkişaf edir. Bütün bölgələr inkişaf edir. Gəncədə, Şəkidə, Şəmkirdə dəfələrlə olmuşam. Çox sevinirəm ki, 

Azərbaycanın bütün şəhərlərində böyük abadlıq-quruculuq işləri aparılır, yeni müəssisələr yaradılır, yeni iş 

yerləri açılır. Təkcə bu il 100 mindən artıq yeni iş yeri açılmışdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramının əvvəlindən bu günə qədər bütövlükdə 1 milyon 100 min iş yeri açılmışdır. İşsizlik böyük 

dərəcədə azalmışdır və əminəm ki, yaxın illərdə tamamilə aradan götürüləcəkdir. 

Bütün rayonlarda abadlıq-quruculuq işləri aparılır. Hər bir yerdə insanlar, fəallar, rayon və şəhər 

rəhbərləri çalışırlar ki, daha da yaxşı işləsinlər, daha da gözəl abadlıq işləri görsünlər. Bu binalar da 

müasirdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə tikilmiş bu binalar ən yüksək 

standartlara cavab verir. Binaların həm xarici görünüşü, həm daxili şəraiti çox yüksək səviyyədədir. Bu, 

belə də olmalıdır. Çünki bu binalar Vətənimiz üçün, dövlətimiz üçün ən böyük iş görən, fədakarlıq göstərən 

insanlar üçün tikilir. İlk növbədə, bu insanlar üçün daha da gözəl binalar tikilməlidir, daha da gözəl şərait 

olmalıdır. Bu, bizim mənəvi borcumuzdur, eyni zamanda, bu, bizim dövlət siyasətimizdir. 

Bu gün Sumqayıt şəhərindəyəm. Sumqayıtın da uğurlu inkişafı məni çox sevindirir. Sumqayıt artıq 

böyük sənaye mərkəzinə çevrilibdir. Qəbul edilmiş qərarların icrası nəticəsində yaxın illərdə Sumqayıt 

dünya miqyasında böyük sənaye mərkəzinə çevriləcəkdir. Burada yeni müəssisələr, texnologiya parkları, 

yeni binalar tikilir, abadlıq işləri gedir. Bu gün bizimlə canlı bağlantıda olan bütün rayonlarda da böyük 

abadlıq-quruculuq işləri gedir. Bu, məni, insanları sevindirir, Azərbaycan dövlətinin uğurlu inkişafını 

göstərir. Biz növbəti illərdə də bütün istiqamətlərdə - həm sosial, həm iqtisadi sahələrdə öz siyasətimizi 

uğurla aparacağıq. 

Bu gün mənim ünvanıma deyilən xoş sözlərə görə sizə minnətdaram. Mənim üçün ən böyük 

hədiyyə Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyidir və bu gün mən xoşbəxtəm. Çünki bu gün 400-dən çox ailə yeni 

mənzillərə köçəcəkdir. Onların həyatında yeni dövr, yeni mərhələ başlayır. Onlar bu gözəl, rahat həyata 

layiqdirlər. Əminəm ki, siz bu evlərdə rahat, xoşbəxt yaşayacaqsınız. Arzu edirəm ki, sizin bütün işləriniz 

uğurlu olsun, bütün ailə üzvləriniz sağ-salamat olsun. Bir daha sizə və bütün Azərbaycan xalqına Yeni ildə 

yeni uğurlar və cansağlığı arzulayıram. 

Sağ olun. 
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Qeyd edək ki, son illər Azərbaycanın iqtisadi həyatında mühüm nailiyyətlərin əldə edilməsi ilə 

yanaşı, əhalinin sosial müdafiəsinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində vacib tədbirlər həyata 

keçirilir. Ölkəmizin davamlı tərəqqisi sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan təbəqənin zəruri tələbatlarını 

ödəmək üçün yeni imkanlar yaradır. Bu baxımdan əlil və şəhid ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılması Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən birini təşkil edir. Həmin 

kateqoriyadan olan insanlar üçün müasir tələblərə cavab verən fərdi evlərin və çoxmənzilli binaların tikilib 

istifadəyə verilməsi bunun bariz nümunəsidir. Sumqayıt şəhərində, Sabunçu rayonunun Zabrat, Suraxanı 

rayonunun Hövsan qəsəbələrində, həmçinin Gəncədə, Şəkidə və Şəmkirdə bu gün yeni binaların istifadəyə 

verilməsi onu göstərir ki, əlil və şəhid ailələrinə qayğı dövlətimizin başçısının daim diqqət mərkəzindədir. 

1997-2007-ci illərdə 2 min 200-ə yaxın mənzil əlil və şəhid ailələrinin istifadəsinə verilmişdisə, 

son 5 ilə yaxın müddətdə bu rəqəm 5 minə çatdırılmışdır. Başqa sözlə, 1997-ci illə müqayisədə əlil və şəhid 

ailələri üçün inşa olunmuş mənzillərin illik sayı 10 dəfəyə yaxın artmışdır. Hazırda hər il orta hesabla 700-

dən çox mənzil inşa olunaraq, müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin istifadəsinə verilir. Əlil və şəhid ailələri 

üçün mənzillərin inşasında mövcud həcmin və müsbət dinamikanın qorunub saxlanması, nəticədə növbədə 

olan əlil və şəhid ailələrinin yeni müasir mənzillərlə təminatının tam başa çatdırılması ilə bağlı dövlətimizin 

başçısının tapşırıqları uğurla davam etdirilir. Yeni binaların çoxmərtəbəli olmasına üstünlük verilir. 

Hazırda Bakının Nərimanov rayonunda gözdən əlillər üçün 12 mərtəbəli 132 mənzilli yaşayış 

binası tikilir. Eyni zamanda, rayonlarda müharibə əlilləri üçün yaşadıqları məntəqələrdə həyətyanı sahəsi 

olan fərdi evlərin tikintisi də diqqətdə saxlanılır. İndiyədək 450-dən çox fərdi ev inşa olunaraq Qarabağ 

müharibəsi əlillərinin istifadəsinə verilmişdir. Paytaxtın Sabunçu rayonunun Zabrat, Suraxanı rayonunun 

Hövsan qəsəbələrində, Şəkidə və Şəmkirdə yeni yaşayış binaları tikilib istifadəyə verilmişdir. Bununla 

yanaşı, Qarabağ və Böyük Vətən müharibələri veteranlarının avtomobillərlə təmin edilməsi də diqqətdə 

saxlanılmışdır. İndiyədək avtomobil alan əlillərin sayı 3 min 525 nəfərdir. 

 

AZƏRTAC 

2012, 24 dekabr 
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Prezident İlham Əliyev Sumqayıtdakı Nəsimi adına mədəniyyət və istirahət parkında görülən 

yenidənqurma və abadlıq işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur 

(24 dekabr 2012-ci il) 

 

Dekabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıtda Nəsimi adına 

mədəniyyət və istirahət parkında görülən əsaslı yenidənqurma və abadlıq işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Məlumat verildi ki, 100 hektara yaxın sahəsi olan Nəsimi parkında dövlətimizin başçısının 

tapşırığına əsasən aparılan işlər “Göyərçin” abidə kompleksinə qədər olan ərazidə artıq yekunlaşmışdır. 

Prezident İlham Əliyev abadlıq və yenidənqurma işlərinin yüksək keyfiyyətlə davam etdirilməsinə 

dair tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 24 dekabr 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinə səfəri 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(3 may 2013-cü il) 

 

Mayın 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Sumqayıt şəhərinin mərkəzində 

ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Prezident İlham Əliyevə abidənin 

ətrafında görülmüş abadlıq işləri barədə məlumat verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 3 may  

  

https://azertag.az/
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Sumqayıtda Heydər Əliyev Mərkəzi istifadəyə verilmişdir 

(3 may 2013-cü il) 

 

Mayın 3-də Sumqayıta səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Mərkəzin yerləşdiyi Heydər Əliyev parkında yaradılmış şəraitlə tanış 

oldu. 

Parkın girişində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotolardan ibarət 

guşə yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, park sakinlərin istirahət üçün üz tutduqları ən sevimli 

məkanlardan biridir. Burada şəhər sakinlərinin və qonaqların asudə vaxtlarını mənalı və maraqlı keçirmələri 

üçün hər cür şərait yaradılmışdır. İstirahət məkanında balacalar üçün xüsusi attraksionlar quraşdırılmışdır. 

Kompleks yenidənqurma, abadlaşdırma və yaşıllaşdırma işləri bu istirahət məkanını Sumqayıtın ən gözəl 

yerlərindən birinə çevirmişdir. 

Prezident İlham Əliyev parkda inşa olunmuş Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi açılışını bildirən 

lenti kəsdi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Mərkəzin yaradılması ilk növbədə sumqayıtlıların dahi rəhbərin xatirəsinə 

yüksək ehtiramını nümayiş etdirir. Yeni Mərkəz həm də Ulu Öndərin zəngin və çoxşaxəli irsinin 

öyrənilməsində və təbliğində mühüm rol oynayır. Mərkəzdəki eksponatlar bir daha sübut edir ki, 

Azərbaycanın tənəzzül dövründən tərəqqi mərhələsinə qədəm qoyması və hazırda ölkəmizin hərtərəfli 

inkişafı, beynəlxalq nüfuzunun artması məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin Vətən və xalq qarşısındakı 

misilsiz xidmətləri ilə bağlıdır. 

Bildirildi ki, ümumi sahəsi 1040 kvadratmetr olan Mərkəzdə dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər 

Əliyevə aid kitablar və sənədlər sərgilənir. Fotolarda Ulu Öndərin uşaqlıq, yeniyetməlik, tələbəlik, Dövlət 

Təhlükəsizlik Komitəsində işlədiyi dövr, hakimiyyətdə olduğu illərdə Sumqayıta səfərləri əks olunmuşdur. 

Mərkəzdə Prezident İlham Əliyevin Sumqayıta səfərləri ilə bağlı fotoguşə də yaradılmışdır. Burada 

konfrans zalı, inzibati hissə, rəsm və dizayn studiyası, elektron kitabxana, virtual sinif və kompyuter kursu 

otaqları fəaliyyət göstərir. Bütövlükdə Mərkəz Heydər Əliyev irsinin dərindən öyrənilməsi və gənclərin 

intellektual səviyyələrinin yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyətə malik olacaqdır. Heydər Əliyev Mərkəzi 

həm də şəhərin görünüşünə əlavə gözəllik verir. 

Prezident İlham Əliyev Mərkəzdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 3 may  
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Sumqayıtdakı Cümə Məscidində əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanışlıq 

(3 may 2013-cü il) 

 

Mayın 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıtdakı Cümə Məscidində əsaslı təmirdən 

sonra yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı Cümə Məscidinin yenidənqurmadan əvvəlki vəziyyətini əks etdirən fotolara 

baxdı. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ibadətgahın təməli 1989-cu ildə qoyulmuşdur. 2003-

cü ildə istifadəyə verilən məscidin ərazisi 4,5 hektardır. Burada, eyni zamanda, 500 nəfər ibadət edə bilər. 

Məscid 2011-ci ilin iyulunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev burada olarkən verdiyi tapşırığa müvafiq 

olaraq əsaslı təmir edilmişdir. Burada 34 metr hündürlüyündə minarə ucaldılmışdır. Mehrab yenidən 

qurulmuş, günbəzin daxilinə “Qurani-Kərim”dən ayələr həkk olunmuş, döşəmə əsaslı təmir edilmişdir. 

Məscidin istilik və elektrik sistemləri də tamamilə yenilənmiş, divarları üzlük daşlarla üzlənmiş, hasarı 

yenidən qurulmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti məscidin axundu ilə söhbət etdi. 

Axund Rauf SƏRDAROV dövlətimizin başçısını salamlayaraq dedi: 

-Cənab Prezident, şəhərimizə xoş gəlmisiniz! Sizi ikinci dəfə şəhərimizin Cümə Məscidində 

görməyimiz bizi çox sevindirir, xoşhal edir. Siz iki il bundan əvvəl bu məscidə baxmışdınız. Layihə 

hazırlanması, bərpa işləri görülməsi üçün tapşırıq vermişdiniz. 

Allaha şükürlər olsun ki, əsaslı surətdə bərpa olunan, yeni minarəsi tikilən məscidimiz bu gün 

möminlərin ixtiyarına verilir. Bu, bizi çox sevindirir. Bu, Sizin dinimizə olan məhəbbətiniz və sayğınızdır. 

Sizə minnətdarıq. 

Cənab Prezident! Sizin bu gün buraya gəlişiniz bir neçə cəhətdən bizim üçün bayramdır. Əvvəla 

ölkənin rəhbəri şəhərimizə, məscidimizə gəlib. Bu, bizim üçün bayramdır. Bu gün həm də məscidimizin 

açılışı olacaqdır. Bu, ikinci bayramdır. 

Üçüncü bayram isə məscidimizin adı ilə bağlıdır. Bu, “Cümə” məscidi adlanır. Siz də çox gözəl 

gündə, cümə günündə buraya gəlmisiniz. Cümə günündə də yüz minlərlə insan bir araya yığışıb ibadət, dua 

edirlər. Cümə Allahın rəhminin yerdə nazil olan günüdür. 

Bundan əlavə, cənab Prezident, sonuncu peyğəmbərimiz, İslam dininin banisi həzrəti Rəsulullahın 

qızı Fatimeyi-Zəhranın doğum günüdür. Bu da bir gözəl gündür. 

Axund Rauf Sərdarov Sumqayıtdan olan zəvvarların Həcc ziyarətinin təşkilinə görə Prezident 

İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirdi. Eyni zamanda, Azərbaycanda dini-mənəvi dəyərlərin qorunması, 

məscidlərin, ziyarətgahların inşası və bərpası istiqamətində ulu öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi 

böyük işlərin davam etdirilməsinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirərək dedi: 

-Bütün bunlar üçün biz Sizə təşəkkür edir, Ulu Öndərə rəhmət diləyirik. Allah Sizi qorusun. Allah 

Sizə, ailənizə xoşbəxtlik, səadət nəsib etsin. Qoy bu əmin-amanlıq, abadlıq ölkəmizdən heç vaxt əskik 

olmasın. Cənab Prezident, Allah Sizi hifz etsin. 

Dövlətimizin başçısına “Qurani-Kərim” hədiyyə olundu. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Doğrudan da əlamətdar bir gündür. Mən iki il bundan 

əvvəl gəlmişdim. Tikinti işlərinə bərabər baxırdıq. İndi ən yüksək səviyyədə tikilibdir. Həm xarici 

görünüşü, həm daxili tərtibatı gözəldir. Faktiki olaraq, yenidən tikilibdir. Minarəsi tikilibdir. Bütün lazımi 

şərait vardır. İstilik, kondisioner, böyük həyət vardır. Yəni, burada ibadət üçün bütün imkanlar vardır. Bu 

məscid bir sənət, memarlıq əsəridir. Elə də olmalıdır. İki minə yaxın məscid vardır. Onların böyük 

əksəriyyəti müstəqillik dövründə tikilibdir. İndi qədim vaxtlardan bizə miras qalan məscidlərin bərpası ilə 

də məşğuluq. Bu yaxınlarda Azərbaycanın ən qədim məscidi olan Şamaxı Cümə Məscidinin də açılışını 

edəcəyik. Bu məscid 743-cü ildə tikilibdir. İndi onun yenidən tikilməsi başa çatır. Orada köçürülmələr də 

var idi, yollar genişləndirildi. 

Bakıda dini, tarixi abidələrimizin bərpasından da dəfələrlə söhbət aparmışıq. Təzəpir Məscidi, 

Bibiheybət Məscidi, Əjdərbəy Məscidi. 

Binəqədidə ölkəmizin ən böyük məscidi tikilib. Bu, həm bizim müqəddəs dinimizə olan 

münasibətimizdir, eyni zamanda, İslam aləmində Azərbaycan indi çox görkəmli yer tutur. İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının xətti ilə mötəbər tədbirlər keçirilir. Müsəlman aləmində Azərbaycan çox böyük 

hörmətə malik olan bir ölkədir. Nəinki Azərbaycanda, müsəlman aləmində İslam həmrəylinin 
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gücləndirilməsi üçün biz əlimizdən gələni əsirgəmirik. Belə gözəl, dini, tarixi abidələrin tikintisi, bərpası 

bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. 

 

AZƏRTAC 

2013, 3 may  
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Prezident İlham Əliyev Sumqayıtdakı Bayraq Meydanında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur 

(3 may 2013-cü il) 

 

Mayın 3-də Prezident İlham Əliyev Sumqayıtdakı Bayraq Meydanında yaradılan şəraitlə tanış 

olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada təmir işlərinə 2012-ci ildə başlanılmışdır. 

Meydanda 72 metr hündürlükdə dalğalanan bayrağın uzunluğu 20, eni isə 10 metrdir. Bundan başqa, 

əraziyə bitişik park da gözəl tərtibatda yenidən qurulmuşdur. Ətrafda geniş abadlıq-quruculuq və yaşıllıq 

işləri görülmüşdür. Burada 18 min kvadratmetr sahəyə daş plitə döşənmiş, müasir işıqlandırma sistemi 

qurulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev Bayraq Meydanında görülmüş işlərdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 3 may 
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Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Sumqayıt “ASAN xidmət” 

mərkəzi açılmışdır 

(3 may 2013-cü il) 

 

Mayın 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Sumqayıt “ASAN xidmət” mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Mərkəzlə tanış olan dövlətimizin başçısına Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə 

orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov məlumat verdi ki, burada ilk dəfə ölkədə tətbiq olunan 

elektron ərizə doldurma aparatı yerləşdirilmişdir. Mərkəzə müraciət edən vətəndaş elektron ərizəni 

dolduraraq eyni vaxtda çap etdirə bilər. “ASAN xidmət” mərkəzinin əsas prinsipləri operativlik, şəffaflıq, 

nəzakətlilik, məsuliyyət, etik davranış qaydalarına nəzarət və rahatlıqdır. Mərkəz internetə daim açıq olan 

kompyuterlərlə təchiz edilmiş və vətəndaşların burada bütün növ elektron xidmətlərdən yararlanması üçün 

hər cür şərait yaradılmışdır. “ASAN xidmət” mərkəzində vətəndaşların gözləməsi və vaxtını səmərəli 

keçirməsi üçün funksional yardımçı xidmətlər - bank, sığorta, hüquqi yardım və tərcümə mərkəzləri, 

laboratoriya, tibbi xidmət, uşaq əyləncə guşəsi, internet-kafe, poçt şöbələri, fotostudiya fəaliyyət göstərir. 

Qeyd edildi ki, binada əlillər üçün də bütün zəruri şərait yaradılmışdır. Binanın girişində onlar üçün 

xüsusi lift quraşdırılmışdır. Gözdən əlillərin sərbəst hərəkəti üçün isə hər bir mərtəbənin döşəməsinə xüsusi 

örtüklər vurulmuş və lövhələr onların oxuya biləcəkləri müvafiq hərflərlə hazırlanmışdır. 

Mərkəzdə, həmçinin vətəndaşların qəbulunun elektron növbə əsasında həyata keçirilməsi üçün ən 

müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Elektron lövhələr və işarələr vətəndaşların məlumat əldə etməsini 

asanlaşdıracaqdır. Vətəndaşlara könüllülük prinsipi əsasında xidmət göstərmək üçün 30 gənc seçilmiş və 

onlar təlimlərə cəlb olunmuşlar. 

Dövlətimizin başçısı könüllülərlə görüşdü. 

 

Prezident İlham ƏLİYEV dedi: 

-Artıq “ASAN xidmət” Sumqayıta da gəldi, Bakıdan üç ay sonra. Keçən dəfə Sumqayıtda olarkən 

demişdim ki, Sumqayıtda Bakı şəhərinə xas olan bütün standartlar tətbiq olunmalıdır. Həm infrastruktur 

layihələri o səviyyədə icra edilməlidir, həm də ictimai yerlər, xidmət sektoru o səviyyədə olmalıdır. 

İndi Sumqayıtda gözəl parklar salınır. Bu gün Heydər Əliyev Parkının vəziyyəti ilə tanış oldum. 

Sumqayıt doğrudan da ölkəmizin çox gözəl şəhərinə çevrilir və Bakıdan sonra Cənubi Qafqazda ikinci 

böyük sənaye şəhəridir. Sumqayıtın əhalisi də artır, iş yerləri açılır. İndi yeri yaradılan sənaye müəssisələri, 

texnoparklar kənar bölgələrdən də işçi qüvvəsini Sumqayıta gətirəcəkdir. Yəni, burada iş çox olacaqdır və 

bu Mərkəz nəinki Sumqayıt sakinlərinə, eyni zamanda, Abşeron, Siyəzən, Şabran və Xızı rayonlarının 

sakinlərinə xidmət göstərəcəkdir. 

Bu, sizin üçün də gözəl təcrübədir. İlk növbədə gələcək fəaliyyətiniz üçün, hesab edirəm ki, çox 

vacib olan təcrübədir. Digər tərəfdən, bax bu valantyorluq sizin niyyətinizi göstərir, onu ifadə edir. Yəni, 

siz cəmiyyətin fəal üzvlərisiniz. Əgər siz könüllü şəkildə, necə deyərlər, vətəndaşlara və dövlətə təmənnasız 

kömək etmək istəyirsinizsə, deməli sizin niyyətiniz çox xoşməramlıdır və ölkəmizin ümumi inkişafına tam 

uyğundur. Bax, belə gənclər olmalıdır, Vətəni sevən, insanlara xoş münasibət bildirən, peşəkar, bilikli və 

müasir. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Sizə bax bu təşəbbüsə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

 

X X X 

  

Sonra Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, mərkəzdə yerləşdirilən xüsusi terminallar 

vasitəsilə mobil rabitə, internet, işıq, su, qaz və digər kommunal xidmətlərinin, kredit və sığorta 

ödənişlərinin həyata keçirilməsi mümkün olacaqdır. Mərkəzin “Çağrı” xidməti vasitəsilə vətəndaş mərkəzə 

gəlmədən internet və ya telefonla bütün xidmət növləri, tələb edilən sənədlər barədə məlumat ala və növbə 

tuta bilər. Mərkəzdə videomüşahidə kameraları və rüsumların məbləğlərini əks etdirən rüsum tablosu da 

quraşdırılmışdır. “ASAN xidmət” mərkəzində 9 dövlət orqanı - Ədliyyə, Daxili İşlər, Vergilər nazirlikləri, 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Dövlət Torpaq 

və Xəritəçəkmə Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Milli Arxiv İdarəsi tərəfindən 25 hüquqi xidmət 

həyata keçiriləcəkdir. Bundan əlavə, mərkəzdə vətəndaşlara 22 növ funksional yardımçı xidmət 

göstəriləcəkdir. Korrupsiya hallarının qarşısının alınması, şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə mərkəzdə 

xidmət prosesi fasiləsiz videokamera vasitəsilə qeydiyyata alınacaqdır. Xidmət prosesi müasir İP telefon 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2009-2013 

 

72 

 

və İP şəbəkə sistemi ilə təmin edilmişdir. Xidmətlərin tənzimlənməsi məqsədilə elektron monitor və elan 

tabloları qurulmuşdur. Xidmətin “asan.gov.az” internet saytı vasitəsilə vətəndaşlar üçün “online” növbəyə 

yazılma, elektron ərizələr doldurma, sənədlərin müvafiq orqanlara elektron qaydada göndərmə və digər 

imkanlar yaradılmışdır. “ASAN xidmət” mərkəzinin fəaliyyətinin məqsədi dövlət orqanlarının hüquqi 

xidmətlərinin göstərilməsində vətəndaşların razı salınması, şəffaflığın təmin edilməsi, korrupsiya hallarının 

istisna edilməsi, müasir texnologiyaların, “bir qapı” prinsipinin tətbiqi, dövlət qulluqçusu-vətəndaş 

münasibətlərində yeni düşüncə tərzinin - “dövlət qulluqçusunun vəzifəsi vətəndaşın hüququnu təmin 

etməkdir” yanaşmasının formalaşdırılmasıdır. 

Prezident İlham Əliyevə mərkəzin səyyar avtobusları ilə bağlı məlumat verildi. 

Vurğulandı ki, “ASAN xidmət”in avtobusunda səyyar xidmət konsepsiyasının əsas komponentləri 

- alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunması, nağdsız hesablaşmaların və şəffaflığın təmin edilməsi, 

vətəndaşların dövlət orqanlarına etimadının gücləndirilməsi əksini tapmışdır. Bölgələrdə səyyar fəaliyyət 

göstərmək üçün “ASAN xidmət”in şəxsi heyəti və hərəkət vasitələri şimal və cənub qruplarına 

bölünəcəkdir. Səyyar qrupların hər biri şəhər və rayonlarda 15 gündən bir ayadək vətəndaşlara xidmət 

göstərəcəkdir. Qrup müvafiq şəhər və rayona daxil olarkən xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün iki iş günü 

ərzində nəzərdə tutulmuş xüsusi məkanlarda yerləşdiriləcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı səyyar xidmət avtobusu ilə tanış oldu. 

Qeyd edildi ki, agentliyin xüsusi sifarişi əsasında Türkiyədə yığılan “Mercedes” markalı avtobus 

keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi üçün yüksək zövqlə və bu qəbildən olan nəqliyyat vasitələrindən fərqli 

şəkildə hazırlanmışdır. İş prosesində sərf olunacaq elektrik enerjisini avtobusun üzərində quraşdırılan günəş 

panelləri təmin edəcəkdir. Avtobusun üzərində quraşdırılmış böyük monitorda rüsumlar, növbələr, müxtəlif 

görüntülər, xidmətlər barədə məlumatlar nümayiş etdiriləcəkdir. Avtobusda “ASAN xidmət”in 11 

əməkdaşının eyni vaxtda vətəndaşlara xidmət göstərməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Həmçinin 

vətəndaşların yağışlı və ya günəşli havada növbə tutmaları üçün avtobusda rahat çadır da vardır. Avtobusun 

qoşqusunda isə “ASAN xidmət” əməkdaşlarının istirahəti və qidalanmaları üçün yüksək şərait 

yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzin həyətində İnnovasiyalar Mərkəzinin yeni texnologiyaları ilə tanış 

oldu. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə innovasiyalı mərkəzləşdirilmiş parklanma sistemi barədə 

məlumat verildi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, bu sistemin əsas məqsədi avtomatlaşdırılmış park sistemini tətbiq etməkdir. 

Bu sistemdən ABŞ və bəzi Avropa ölkələrində artıq istifadə olunur. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 3 may 

 

  

https://azertag.az/
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Sumqayıtda “Gilan” Tekstil Parkı açılmışdır 

(3 may 2013-cü il) 

 

Mayın 3-də Sumqayıtda “Gilan” Tekstil Parkının açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir.  

Müəssisə ilə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 20 hektar ərazidə tikilən 

“Gilan” Tekstil Parka parça toxuma, boyama və tikiş fabriklərindən ibarət yüngül sənaye müəssisələri 

daxildir. Ümumi dəyəri 46 milyon manat olan Gilan Tekstil Parkının ərazisində üç fabrikin tikintisinə 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən ümumilikdə 15 milyon manat 

güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır. Parkın tikintisinə 2011-ci ildə başlanılmışdır. 

Qeyd edildi ki, ümumi sahəsi 7 min kvadratmetr olan parça toxuma fabriki üç əsas istehsal və 

köməkçi sexlərdən ibarətdir.  

Prezident İlham Əliyev fabriki işə saldı və istehsal prosesi ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, fabrik pambığı xammaldan hazır məhsula çevirmək üçün müasir tələblərə tam cavab 

verir. Avropa istehsalı olan dəzgahlarla təchiz olunan fabrik geniş çeşiddə və yüksək keyfiyyətli parça 

istehsalına imkan verəcəkdir. Fabrikdə 100 faiz pambıqdan və həmçinin pambıq - polyester qarışığından 

ibarət məhsullar istehsal edilir. Müəssisədə nəmliyin qorunub saxlaması xüsusi havalandırma sistemi ilə 

həyat keçirilir. 

Vurğulandı ki, toxuma prosesində ipliyin möhkəmliyini artırmaq üçün ona nişasta vurulur. İstehsal 

olunan parçaların tələbata və təyinatına uyğun olaraq boyanması məqsədi ilə kompleksin tərkibində ayrıca 

fabrik inşa edilmişdir.  

Azərbaycan Prezidenti boyama fabriki ilə tanış oldu.  

Dövlətimizin başçısına texnoloji proses barədə məlumat verildi. Qeyd edildi ki, boyama prosesində 

Almaniyadan idxal olunan boyalardan istifadə edilir. Bu boyalar insan orqanizmi üçün zərərsizdir. Burada, 

həmçinin parçaların yuyulması, ağardılması və qurudulması da həyata keçirilir. Bir sözlə, fabrikdə ən 

müasir texnologiyanın tətbiqi beynəlxalq standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli parça istehsalına 

imkan verir. Hazır məhsulların daxili tələbatı ödəməklə yanaşı, xarici ölkələrə ixracı da nəzərdə 

tutulmuşdur. Artıq İtaliya, Rusiya və Ukrayna ilə ilkin razılaşmalar əldə olunmuşdur. İstehsal olunan 

parçaların bir hissəsi parkın tərkibində inşa edilmiş modern tikiş fabrikində istehsala yönəldilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı laboratoriya ilə də tanış oldu. 

Diqqətə çatdırıldı ki, laboratoriyada həm yerli, həm də xaricdən alınan parçaların keyfiyyətinə 

nəzarət olunur.  

Fabrikdə yorğan istehsalı üçün ayrıca xətt yaradılmışdır. Bu xətt ayda 18 min yorğan istehsal etmək 

gücünə malikdir. Yüksək səviyyəli texnoloji avadanlıqlarla hazırlanan məhsulların keyfiyyətinə zəmanət 

verilir. Yataq dəsti istehsal xətti də tam avtomatlaşdırılmışdır. 

Məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 6 min kvadratmetr olan tikiş fabriki ən son texnoloji avadanlıqla 

təchiz edilmişdir. Fabrikdə ayda şərti olaraq 50 min kişi, qadın və uşaq üst geyimləri, NATO standartlarına 

uyğun hərbi və xüsusi geyimlər istehsal olunur. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin işçiləri ilə görüşdü. 

 

Prezident İlham ƏLİYEV fabrikin kollektivini salamlayaraq dedi:  

-Görürəm ki, müəssisədə iş şəraiti yaxşıdır. Müasir fabriklərdir. Burada da iş yerləri yaradılıbdır. 

Burada min nəfər işləyir. Çox gözəl işdir. Böyük investisiyalar qoyulubdur. Həm özəl sektor öz vəsaitini 

qoyub, həm dövlət kömək göstərib. Azərbaycanda belə gözəl müəssisələr yaradılır ki, vətəndaşlarımız işlə 

təmin olunsunlar. Əgər belə getsə, Sumqayıtda yaxın zamanlarda ümumiyyətlə işsizlik olmayacaqdır.  

Fabrikin işçisi: Cənab Prezident, xoş gəlmisiniz! Sizi fabrikimizdə görmək bizim üçün böyük 

xoşbəxtlikdir. Bu gün ölkəmizin hər yerində yeni müəssisələr açılır. Eləcə də Sumqayıtda açılan bu müasir 

fabrik bizi çox sevindirdi. Bu şəraitə, göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə çox sağ olun.  

Müəssisənin digər işçisi: Cənab Prezident, biz Sizinlə fəxr edirik, qürur duyuruq. Siz xalqımız, 

dövlətimiz üçün çox böyük işlər görürsünüz. Ölkəmizdə gördüyünüz bütün işlərə, Sumqayıtın 

gözəlləşdirilməsinə görə Sizə minnətdarıq.  

Fabrikin daha bir işçisi: Cənab Prezident! Siz yorulmadan ölkəmiz üçün çox işlər görürsünüz, 

çox çalışırsınız. Biz Sizin səfərlərinizə, çıxışlarınıza baxarkən çox sevinirik. Çox fəxr edirik ki, bizim belə 
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rəhbərimiz vardır. Sizə, ailənizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Biz Mehriban xanımı da çox 

sevirik, cənab Prezident. Bütün qadın kollektivimiz adından ona salamlarımızı çatdırırıq.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Sumqayıt doğrudan da gözəlləşir, müasirləşir. Gözəl parklar 

salınır, binalar təmir olunur. İstirahət yerləri, bulvar salınır. Yəni, doğrudan da müasir şəhərə çevrilir. 

Sumqayıt bir böyük sənaye mərkəzi kimi artıq inkişaf yolundadır. Burada həm ağır, həm yüngül sənaye, 

kimya sənayesi ənənəvi olaraq inkişaf edir. Belə gözəl müəssisələrin yaradılması ölkəmizin gücünü 

göstərir.  

Mən çox şadam ki, burada gözəl iş şəraiti vardır, maaş da yüksəkdir. Yəni, işləmək üçün bütün şərait vardır. 

Sizə yeni uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Sonra xatirə şəkli çəkdirildi. 

Daha sonra müəssisə ilə tanışlığı davam etdirən dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, parça 

toxuma, boyama və tikiş fabriklərinin kompleks formada yaradılması və ən müasir texnologiyaların tətbiq 

edilməsi yüksək keyfiyyətli trikotaj məhsullarının istehsalına, eyni zamanda, parça və trikotaj məhsullarının 

maya dəyərinin aşağı salınmasına şərait yaradır. Belə müasir kompleksin Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda 

inşa olunması respublikamızda gedən uğurlu sənayeləşmə siyasətinin göstəricisidir. Sənaye parkında 

işçilərin rahat çalışmaları üçün hər bir şərait mövcuddur. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin yeməkxanası ilə də tanış oldu. 

Vurğulandı ki, məhsul istehsalının həcminin və çeşidinin artırılması məqsədilə tekstil parkında 

iplik, toxuma və hörmə fabriklərinin tikintisinə başlanılmışdır. Bu müəssisələr işə düşdükdən sonra əlavə 

2 min yeni iş yeri açılacaqdır. Ümumilikdə “Gilan” Tekstil Parkında 4 min nəfərin işlə təmin olunması 

nəzərdə tutulmuşdur.  

Sumqayıt şəhərinin sənaye potensialının inkişafına 83 milyon manat dövlət güzəştli kreditlərinin 

verildiyi dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı. 

Prezident İlham Əliyev Sumqayıtla yanaşı Mingəçevir şəhərinin də sənaye potensialının 

gücləndirilməsinin vacibliyindən danışdı. Qeyd olundu ki, artıq Mingəçevirdə də sənaye parkının 

yaradılması istiqamətində tədbirlərə başlanılmış və bununla əlaqədar müvafiq layihələr üzərində iş aparılır. 

Dövlətimizin başçısı “Gilan” Tekstil Parkının sərgi zalında müəssisədə istehsal olunan məhsulların 

nümunələrinə baxdı.
 

 
AzərTAc  

3 may 2013-cü il 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinə səfəri 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(3 oktyabr 2013-cü il) 

 

Oktyabrın 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə səfərə 

gəlmişdir.  

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzindəki abidəsini 

ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov son vaxtlar Sumqayıtda görülən abadlıq və 

quruculuq işləri barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Bildirildi ki, abidənin ətrafında xeyli 

abadlıq işləri görülmüş, yaşıllıq sahəsi artırılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2013, 3 oktyabr 

 

  

https://azertag.az/
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Sumqayıtda “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayının qarşısındakı meydanda aparılan yenidənqurma 

işləri ilə tanışlıq 

(3 oktyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 3-də Sumqayıta səfəri çərçivəsində Dövlət Neft 

Şirkətinin “Azərikimya” İstehsalat Birliyinin tabeliyində olan Üzeyir Hacıbəyli adına “Kimyaçı” 

Mədəniyyət Sarayının qarşısındakı meydanda aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.   

Ölkəmizdə aparılan abadlıq-quruculuq işləri əhalinin istirahətinin təşkilinə də töhfəsini 

verməkdədir. Həm insanların istirahətinin təşkilində, həm də şəhər və rayonlarımızın simasının daha da 

gözəlləşməsində yeni parkların salınması mühüm rol oynayır. 

Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Azərbaycan Prezidentinə məlumat verdi ki, 

“Kimyaçı” mədəniyyət sarayı 1986-cı ildə istifadəyə verilmişdir. Həmin vaxtdan etibarən sarayın 

qarşısındakı meydanda respublika və şəhər əhəmiyyətli müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir. Bu ərazi Sumqayıt 

şəhərinin mərkəzində yerləşən ən geniş meydandır. Ümumi ərazisi 5 hektar olan meydanda geniş abadlıq-

quruculuq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. Meydanda kommunikasiya xətləri və işıqlandırma sistemi 

tamamilə yenidən qurulmuşdur. Müasir fəvvarə meydana xüsusi yaraşıq verməklə yanaşı, həm də istirahət 

edənlərin könlünü oxşayır. Burada həm mərkəzə gələn qonaqlar, həm də Sumqayıt sakinlərinin istirahətinin 

mənalı təşkili üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Sonra Prezident İlham Əliyev  “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayının stendi ilə tanış oldu. Qeyd edildi 

ki, saray bundan sonra Sumqayıt Mədəniyyət Mərkəzi adlanacaqdır. Üçmərtəbəli inzibati binanın birinci 

mərtəbəsində 800 yerlik böyük kino-konsert salonu, ikinci mərtəbədə müşavirə və iclas zalları vardır. 

Mədəniyyət Mərkəzində teatr tamaşaları, konsert proqramları, yeni texnologiya ilə təqdim olunan 

kinofilmlərin nümayişi və digər müxtəlif  tədbirlərin keçirilməsi üçün yüksək şərait yaradılacaqdır. Burada, 

həmçinin restoran, sərgi salonu və müxtəlif dərnəklər fəaliyyət göstərəcəkdir. Mərkəzin ərazisində 260 

yerlik avtomobil dayanacağının yaradılması da nəzərdə tutulmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin yenidən qurulması ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 3 oktyabr 

 

  

https://azertag.az/
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Sumqayıtda “Sağlam qida” aqrar-sənaye kompleksi istifadəyə verilmişdir 

(3 oktyabr 2013-cü il) 

 

Oktyabrın 3-də Sumqayıtda “Sağlam qida” aqrar-sənaye kompleksi istifadəyə verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev kompleksin açılışında iştirak etmişdir. 

İqtisadi İnkişaf naziri Şahin Mustafayev məlumat verdi ki, bu iqtisadi qurum Sumqayıtın sənaye 

zonasında 7 hektar ərazidə istehsal və xidmət sahələrini əhatə edən 3 iri müəssisədən ibarət müasir aqrar-

sənaye kompleksidir. Respublika əhəmiyyətli belə böyük bir aqrar sənaye kompleksinin yaradılması 

dövlətin güzəştli kreditlərindən istifadə edilməklə həyata keçirilmişdir. Bu cür mühüm iqtisadi obyektlərin 

istifadəyə verilməsi, ilk növbədə, vətəndaşların keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi 

istiqamətində vacib addımlardandır. Belə komplekslərin yaradılması  həm də özəl sektorun inkişafına 

ölkədə göstərilən qayğının əyani təsdiqidir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, kompleksin tərkibinə çörək istehsalı zavodu, taxıl anbarı, un dəyirmanı 

kompleksi, həmçinin qida məhsullarının saxlanılması, daşınması və satışı üzrə logistik mərkəz daxildir. 

Kompleksin çörək istehsalı zavodunun foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin Sumqayıta 

səfərlərini əks etdirən fotolardan ibarət stend yaradılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı müəssisəni işə saldı.  

Bildirildi ki, dəyəri 28, 9 milyon  manat olan çörək zavodunun yaradılmasına İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 10 milyon manat güzəştli kredit ayrılmışdır. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin və əhalinin keyfiyyətli çörək məhsulları ilə təmin edilməsi məqsədilə zavod 

Almaniyanın bu sahədə böyük təcrübəyə malik şirkətinin son texnologiyası əsasında qurulmuşdur. 

Gündəlik istehsal gücü 150 ton olan çörək zavodunda məhsul hazırlanması prosesi tam 

avtomatlaşdırılmışdır. İstehsalın hər bir mərhələsinə ayrı-ayrılıqda nəzarət sistemi tətbiq olunur ki, bu da 

sanitar-gigiyenik normalara əməl olunmaqla çox yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verən çörək 

məhsullarının əldə edilməsinə imkan verir. Yeni texnologiyanın tətbiqi məhsulun maya dəyərinin 

formalaşmasında xüsusi çəkisi olan enerji xərclərinin azalmasına imkan yaradır. Bu da istehlakçılara 

keyfiyyətcə yüksək  və aşağı qiymətlərlə çörək məhsullarının təqdim edilməsinə şərait yaradır. 

Çörəkbişirmə xətlərində tətbiq edilən elektron müşahidə və keyfiyyətə nəzarət sistemi istehsalın müxtəlif 

mərhələlərində standartlara uyğun gəlməyən çörəyin müəyyən edilməsinə və xətdən dərhal çıxarılmasına 

imkan verir. Zavodda dörd çörəkbişirmə və bir müxtəlif növ un məmulatlarının istehsalı xətləri, xüsusi növ 

çörəklərin bişirilməsi üçün altı soba quraşdırılmışdır. Beləliklə, burada  45 çeşiddə 12 növ çörək məhsulları 

və un məmulatları istehsal olunacaqdır. Çörək məhsulları  qablaşdırılaraq “Çörəkçi” brendi altında satışa 

çıxarılacaqdır. Məmulatların  Sumqayıt, Bakı şəhərlərinə  və respublikanın digər rayonlarına çatdırılması 

üçün 40 xüsusi nəqliyyat vasitəsi alınmışdır. 

Prezident İlham Əliyevə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına maliyyələşdirilmiş çörək istehsalı 

zavodları barədə də məlumat verdi. Bildirildi ki, bu məqsədlə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 

ümumi dəyəri 84,6 milyon manat, gündəlik istehsal gücü 693 ton olan 25 çörək zavodunun tikintisinə və 

ən müasir texnologiya və avadanlıqla təchiz edilməsinə 31,1 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. 

Türkiyə, Almaniya, Çexiya və digər ölkələrin müasir texnologiya və avadanlığı əsasında qurulmuş, 

gündəlik istehsal gücü 610 ton olan 18 çörək zavodu artıq istifadəyə verilmişdir. Ən müasir texnologiya və 

avadanlığın tətbiqinə əsaslanan belə zavodların fəaliyyətə başlaması istehlakçıları tələbata tam cavab verən 

yüksək keyfiyyətli çörək və çörək məhsulları ilə təmin etməyə imkan verir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev aqrar-sənaye kompleksinin tərkibinə daxil olan taxıl anbarı və 

dəyirman kompleksini işə saldı. 

Məlumat verildi ki, buradakı taxıl anbarı və un dəyirmanı Türkiyənin aparıcı şirkətinin 

texnologiyası əsasında qurulmuşdur. Dəyəri 10 milyon manat olan taxıl anbarı və dəyirman kompleksinin 

tikintisinə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 6 milyon manat güzəştli kredit ayrılmışdır. Taxıl 

məhsullarının tədarükü və saxlanması üçün hər birinin tutumu 4 min ton olan 6 anbar inşa olunmuşdur. 

Anbarda quraşdırılmış təmizləmə və qurutma sistemləri tədarük olunacaq taxıl məhsullarının itkisiz və uzun 

müddət ərzində saxlanmasına imkan verir. Kompleksin tərkibində taxıl anbarının olması xammal bazasının 

yaradılması baxımından əhəmiyyətli rola malikdir. Taxıl anbarı kompleksə daxil olan un dəyirmanı və 

çörək zavodunun fasiləsiz fəaliyyətini təmin edir. Gündəlik istehsal gücü 250 ton olan dəyirman 

kompleksində ən son texnologiya sayılan quru təmizləmə sisteminin tətbiqi digər ənənəvi dəyirmanlardan 

fərqli olaraq daha geniş həcmdə və əla, birinci və ikinci növ keyfiyyətli un istehsalına tam şərait yaradır. 
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Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ölkə daxilində və ölkədən kənarda istehsal olunan 

məhsulların müştərilərin tələblərinə istəklərinə uyğun olaraq keyfiyyətini itirmədən, təhlükəsiz şəkildə 

uzun müddət saxlanması və istehlakçılara çatdırılması üçün burada logistika mərkəzi də yaradılmışdır. 

Dəyəri 8 milyon manat olan və qida məhsullarının saxlanılması, daşınması və satışı üzrə ən müasir 

texnologiyalara əsaslanan logistika mərkəzinin yaradılmasına da Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 

tərəfindən 5 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu mərkəzin tərkibinə tutumu 5 min ton olan 

soyuducu və 4 min tonluq quru anbarlar, beynəlxalq yük daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri 

üçün dayanacaq meydançası daxildir. Soyuducu anbar İtaliyanın tanınmış şirkətinin avadanlığı ilə təchiz 

olunmuşdur. Logistika mərkəzində sifarişlərin qəbulu, məhsulların qeydiyyat və uçotunun aparılması, 

anbarlama, çeşidləmə, qablaşdırma, daşıma və digər xidmətlərin göstərilməsi həyata keçirilir. 

Mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sisteminin tətbiqi müştərilərə qısa zamanda keyfiyyətli xidmətlərin 

göstərilməsinə imkan verir. Yük daşımalarının həyata keçirilməsi üçün isə müxtəlif tonnajlı 75 nəqliyyat 

vasitəsi alınmışdır. Beləliklə, bu mərkəzin qurulması yerli istehsalçıların öz məhsullarının xarici bazarlara 

az məsrəflə və qısa müddətdə çıxarılmasını stimullaşdıracaqdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, xammal bazasının təmin edilməsi məqsədilə kompleksin inkişaf planında 

müasir suvarma sistemlərinin tətbiq edilməsi respublikanın müxtəlif rayonlarında özəl taxılçılıq 

təsərrüfatlarının yaradılmasını nəzərdə tutur. 

Qeyd edildi ki, kompleksdə inşa olunan inzibati və yardımçı binalarda əmək kollektivi üçün iş 

otaqları, tədris və iclas zalları, yeməkxana və digər zəruri şərait yaradılmışdır. Aqrar-sənaye kompleksində 

600-dək yeni iş yeri yaradılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2013, 3 oktyabr 
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Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının təməlqoyma mərasimi olmuşdur 

(3 oktyabr 2013-cü il) 

 

Oktyabrın 3-də Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının təməlqoyma mərasimi olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Ölkəmizdə həyata keçirilən genişmiqyaslı sənayeləşmə strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri 

sənaye mərkəzlərinin yaradılmasıdır. Sənaye parkları yüksək rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın sahələrinin 

daha sürətlə inkişaf etdirilməsinə təkan verəcəkdir. Bu baxımdan Sumqayıt şəhərindəki sənaye zonası 

ərazisində ümumi sahəsi 168 hektar olan, zəruri infrastruktura və idarəetmə qurumlarına malik, müasir 

texnologiyaların tətbiqi yolu ilə rəqabətqabiliyyətli məhsullar istehsalı və xidmətlər göstərilməsi məqsədilə 

tikiləcək Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

İqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, sənaye parkının 

əsas xüsusiyyətləri onun ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla yaradılması, sənaye zonalarının 

fəaliyyətini təmin edən müasir infrastrukturun formalaşdırılması, istehsalla elmin və təhsilin əlaqələrinin 

gücləndirilməsi, daha münbit investisiya mühitinin formalaşdırılması, qabaqcıl, müasir arxitekturaya və 

mühəndis həllərinə cavab verən bina və qurğuların tikilməsidir. 

Bildirildi ki, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi iki hissəyə bölünməklə inzibati-sosial və 

sənaye zonalarından ibarət olacaqdır. Parkın inzibati-sosial zonasında 16 və 20 mərtəbəli iki inzibati bina, 

Peşə Tədris Mərkəzi, 7 tədris emalatxanası, sərgi-konfrans, ikikorpuslu otel-yataqxana kompleksləri, 

laboratoriya-tədqiqat mərkəzi, açıq və qapalı idman zalları, uşaq bağçası və bir sıra digər sosial obyektlər 

inşa ediləcəkdir. Sənaye zonasının 43 alt sənaye ərazisində orta hesabla 35 - 40 müəssisənin yerləşdirilməsi 

nəzərdə tutulur. Burada 7 minə qədər yeni daimi iş yerinin açılması gözlənilir. Sənaye zonası polimerlər, 

inşaat kimyası, avtomobil sənayesi kimyası, kənd təsərrüfatı kimyası, məişət kimyası və tibbi kimya alt 

sahələrinə bölünəcəkdir. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının investisiya cəlbediciliyinin artırılması məqsədi 

ilə parkın rezidentləri 7 il müddətinə mənfəət, torpaq, əmlak vergilərindən, eyni zamanda, parka gətirilən 

avadanlıq və texnologiyalar əlavə dəyər vergisindən azad olunmuşdur. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında “bir pəncərə” sistemi tətbiq edilmişdir. 

Burada artıq iki rezident - “SOCAR-Polimer” və “Azərtexnolayn” Məhdud Məsuliyyətli cəmiyyətləri 

qeydiyyata alınmışdır. 

Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının təməlini qoydu.  

Sonra dövlətimizin başçısı inşaatçılarla görüşdü. 

 

Prezident İlham ƏLİYEV dedi: 

- Bu gün Sumqayıt şəhərinin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Sumqayıt şəhərinin yeni sənaye 

inkişafı dövrü bu gün başlayır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının təməl daşı qoyulmuşdur. Əminəm ki, qısa 

müddət ərzində bax bu ərazidə böyük sənaye şəhəri yaradılacaqdır. 

Sumqayıt bu gün müasir sənaye şəhəridir. Burada artıq onlarla yeni müasir müəssisə fəaliyyət 

göstərir. Kimya Sənaye Parkının yaradılması Sumqayıtın inkişafına böyük təkan verəcəkdir. Burada 

minlərlə, bəlkə də on minlərlə yeni iş yeri açılacaqdır, onlarla yeni müəssisə yaradılacaqdır. Müəssisələrin 

hamısı yüksək standartlara uyğun olacaqdır. Ən yüksək ekoloji standartlar burada tətbiq ediləcəkdir. 

Təqribən 200 hektara yaxın bu ərazi ekoloji fəlakət ərazisi idi. Burada ekoloji normalara riayət 

edilmirdi. Demək olar ki, bu ərazinin təmizlənməsi böyük bir qəhrəmanlıq idi. Ancaq biz bunu təmizlədik. 

Ekoloji cəhətdən tam təmiz ərazidir. Burada Azərbaycanı və Sumqayıtı gələcəkdə sənaye mərkəzi kimi 

təsdiqləyən onlarla müəssisə yaradılacaqdır. Beləliklə, ölkəmizin qeyri-neft sektorunun inkişafı təmin 

ediləcəkdir. 

Bu gün tarixi gündür. Çünki Azərbaycan öz sənaye potensialını inkişaf etdirir və sənayeləşmə 

siyasətimiz uğurla davam etdirilir. Qeyri-neft sənayesinin inkişafı prioritetdir. Bu ilin doqquz ayının 

nəticələrinə görə qeyri-neft sektorumuz 10 faizdən çox artmışdır. 

Kimya Sənaye Parkının yaradılması sənaye inkişafının yeni mərhələsi olacaqdır. Bu müəssisələr 

və Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının yaradılması və inkişafı ölkəmizin sənaye potensialını 

gücləndirəcəkdir. Burada yeni iş yerləri, ən yüksək standartlara cavab verən müəssisələr yaradılacaq, 

müasir avadanlıq quraşdırılacaq, ixracyönümlü məhsullar istehsal olunacaqdır. Buraya qoyulacaq 

investisiyaların həcmi milyardlarla ölçülür. Burada həm dövlət investisiyaları olacaq, çünki Dövlət Neft 
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Şirkəti artıq ilkin investisiya layihələrini icra edir. Eyni zamanda, daha da çox özəl sektor burada öz 

investisiyalarını qoyacaqdır. Biz bütün investorları - daxili və xarici investorları buraya dəvət edirik. 

Bu gün, bu tarixi gündə mən bir daha investorlara müraciət etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda çox 

gözəl investisiya iqlimi vardır. İnvestisiyalar dövlət tərəfindən qorunur. Azərbaycanda genişlənən daxili 

bazar vardır. Eyni zamanda, burada istehsal ediləcək məhsullar ixrac üçün də yararlı olacaqdır. 

Burada xüsusi güzəştlər, xüsusi vergi qaydaları tətbiq ediləcəkdir. Buraya investisiya qoyan 

şirkətlər ən gözəl şəraitlə təmin ediləcək və böyük həcmdə investisiya qoymaq istəyən üçün böyük güzəştlər 

olacaqdır. 

Mən əminəm ki, bu layihənin çox gözəl gələcəyi olacaqdır. Çünki bu günə qədər bizim 

təşəbbüsümüzlə reallaşan bütün layihələr uğurla icra edilibdir. Bir dənə də həyatda öz əksini tapmayan 

təşəbbüsümüz olmamışdır. Bütün təşəbbüslər nəticədə çox gözəl inkişafa gətirib çıxarır. 

Bu gün, bir daha demək istəyirəm ki, tarixdə qalacaqdır. Sumqayıtın yeni sənaye inkişafı günüdür. 

Sumqayıtın böyük, müasir sənaye şəhəri olmasının başlanması günüdür. Əminəm ki, gələcəkdə biz burada 

yaradılacaq bütün müəssisələrin açılışlarında iştirak edəcəyik. 

Hesab edirəm ki, gələcəkdə bax bu 200 hektara yaxın olan ərazi də bizə kifayət etməyəcəkdir. 

Çünki həm daxili, həm xarici investorlar buraya gələcəklər, burada işləyəcəklər, investisiyalar qoyacaqlar, 

görəcəklər ki, bu investisiyaların nə qədər gözəl səmərəsi vardır. Beləliklə, Sumqayıt bundan sonra daha 

da böyük sənaye şəhərinə çevriləcəkdir. 

Mən bu tarixi gündə sizi, sumqayıtlıları, bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Çox 

şadam ki, bu təşəbbüs də reallaşır. Çox şadam ki, bu gün dediyim kimi, yeni sənaye inkişafı dövrü başlayır. 

Bir daha təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. 

 

AZƏRTAC 

2013, 3 oktyabr 
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Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı ərazisində “Azərtexnolayn” MMC-nin polad boru zavodu 

açılmışdır 

(3 oktyabr 2013-cü il) 

 

Oktyabrın 3-də Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı ərazisində “Azərtexnolayn” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin polad boru zavodunun açılışı olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir. 

Azərbaycanda son dövrlərdə neftdən əldə edilən gəlirlərin qeyri-neft sektorunun inkişafına 

yönəldilməsi istiqamətində çox mühüm və ardıcıl layihələr həyata keçirilmişdir. Dövlətimizin başçısının 

müvafiq fərmanları ilə texnoparkların yaradılması, bu texnoparklarda müasir istehsal sahələrinin istifadəyə 

verilməsi ölkə iqtisadiyyatının gücləndirilməsinə, rəqabətə davamlı və keyfiyyətli məhsulların istehsal 

edilməsinə geniş imkanlar açmışdır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində ilk sərmayəçi olan 

“Azərtexnolayn” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin polad boru zavodu bu baxımdan mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Bu cür müasir istehsal müəssisələrinin istifadəyə verilməsi ölkə sənayesinin inkişafını daha da 

sürətləndirəcəkdir. Belə müəssisələr həm də rəqabətədavamlı məhsul istehsal etməklə Azərbaycanda gedən 

iqtisadi inkişaf proseslərinə mühüm töhfə verir, bununla da son illərdə ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi 

islahatların uğurlarına təminat yaratmış olur. Digər tərəfdən bu cür müəssisələr ölkədə iqtisadi inkişaf 

strategiyasının mühüm komponentlərinin daha keyfiyyətlə və uğurla icrasına təminat verir. 

Prezident İlham Əliyev ərazinin maketinə baxdı. Bildirildi ki, polad boru zavodundan əlavə yaxın 

zamanda burada mexaniki və hidrotexniki avadanlıq zavodları istifadəyə veriləcəkdir. 

Dövlətimizin başçısına polad boru zavodunun iqtisadi-texniki göstəriciləri barədə məlumat verildi. 

Bildirildi ki, burada müxtəlif  diametrli polad borular istehsal ediləcəkdir. Layihəyə uyğun olaraq zavodda 

Türkiyə, Almaniya, İtaliya və Çin texnologiyası əsasında ildə 100 min ton polad borular istehsal 

olunacaqdır. Burada hazırlanacaq polad borular xam neft, təbii qaz və su xətlərinin çəkilişində, neft emalı 

zavodlarında, sənaye boru xətti şəbəkələrinin yaradılmasında, polad konstruksiyaların yığılmasında istifadə 

olunacaqdır. 

Prezident İlham Əliyevə mexaniki və hidrotexniki avadanlıq zavodlarının texniki göstəriciləri və 

burada istehsal olunacaq məhsullar barədə geniş məlumat verildi. 

Dövlətimizin başçısı zavodu işə saldı.  

Prezident İlham Əliyev istehsal prosesi ilə tanış oldu. İlkin mərhələdə xammal kimi alınmış 30 

tonluq rulonlar tam avtomatik olaraq spiral qaynaq aparatına bağlanılır və rulonlar açılıb ütülənərək 

bükülməyə verilir. Qaynaq prosesi bitdikdən sonra boru xüsusi müayinədən keçir. Sonrakı mərhələdə boru 

hidrotest vasitəsilə yoxlanılır. Zavodda məhsulun keyfiyyətini tam yoxlamaq üçün rentgen müayinəsi 

aparatı da quraşdırılmışdır. Sonra boru üzərindəki pas və çirkdən təmizlənmək üçün qumlama və boyama 

bölmələrinə ötürülür. 

Zavodda istehsal olunacaq boruların diametri 400-2000 millimetr, qalınlığı 6-25 millimetr, 

uzunluğu isə tələbata uyğun olaraq 6-16 metr arasında dəyişəcəkdir. Zavodda 2 spiral boru istehsal xətti 

quraşdırılmışdır. Burada ildə 75 min ton müxtəlif diametrli polad borular, 60 min ton müxtəlif diametrli və 

yüksək təzyiqə davamlı hidrotexniki avadanlıq və 12 min ton xüsusi təyinatlı müxtəlif diametrli polietilen 

boruların istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. Ümumi sahəsi 27 min kvadratmetr olan müəssisədə ABŞ, 

Almaniya və Türkiyə istehsalı olan müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Zavodun məhsulları Azərbaycan 

təbii qazının və suyunun nəqlini yüksək səviyyədə həyata keçirməyə imkan verəcəkdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, zavodda 500 nəfər işlə təmin olunacaqdır. Burada istehsal edilən polad və 

polietilen borular əsasən daxili bazarda olan tələbatın ödənilməsinə yönəldiləcəkdir. Bu tələbat tam 

ödənildikdən sonra istehsal olunan boruların xaricə, o cümlədən Rusiyaya, Qazaxıstana, Gürcüstana, 

Türkmənistana və digər ölkələrə ixrac edilməsi planlaşdırılır. 

 

AZƏRTAC 

2013, 3 oktyabr 
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1 nömrəli Sumqayıt Şəhər Xəstəxanası əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra istifadəyə 

verilmişdir 

(3 oktyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 3-də 1 nömrəli Sumqayıt Şəhər Xəstəxanasında 

aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.  

Azərbaycanda səhiyyə sektorunun inkişafı ilə bağlı islahatlar dövlətin həyata keçirdiyi sosial 

siyasətin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil edir. Son illərdə səhiyyənin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən 

məqsədyönlü siyasət bu sahənin keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri ilə zənginləşməsinə səbəb olmuş, tibb 

sektoru yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Səhiyyə ilə bağlı mühüm dövlət proqramlarının 

hazırlanaraq həyata keçirilməsi, əhalinin sağlamlığının daha etibarlı şəkildə qorunması, onların ən yüksək 

səviyyədə tibbi xidmətlərlə təmin olunması bu istiqamətdə gerçəkləşən siyasətin prioritetləridir. Səhiyyə 

müəssisələrinin təmiri və bərpası, ən müasir avadanlıqla təchiz edilməsi, vətəndaşların pulsuz dərman 

preparatları ilə təmini, müalicəsi, regionlarda diaqnostika mərkəzlərinin tikilərək istifadəyə verilməsi, 

uşaqların bütün növ tibbi xidmətlərlə ən yüksək səviyyədə əhatə olunması bu sahədə islahatların əsasını 

təşkil edir. Bu məqsədlə regionlarda da yaşayan əhalinin tibbi xidmətlərlə keyfiyyətli şəkildə təmin 

olunması üçün bütün növ müayinə və müalicəni, əməliyyatları həyata keçirməyə imkan verən yeni 

müəssisələr yaradılır.  

1 nömrəli Sumqayıt Şəhər Xəstəxanasının binasının yenidən qurulması da bu prosesin ardıcıl 

xarakter aldığını təcəssüm etdirir. Bu müalicə ocağının yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi şəhər 

sakinlərinin keyfiyyətli səhiyyə xidmətindən rahat istifadəsinə daha çox kömək edəcəkdir.  

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev dövlətimizin başçısına aparılan yenidənqurma işləri barədə məlumat 

verdi. Nazir dedi ki, çoxprofilli xəstəxananın binası 1967-ci ildə inşa olunmuş və o vaxtdan burada əsaslı 

təmir işləri aparılmamışdır. 1 nömrəli xəstəxana Sumqayıtın mərkəzində yerləşir və əhalinin ən çox 

müraciət etdiyi tibb ocağıdır. Burada əsaslı təmir və yenidənqurma işləri bu ilin oktyabrında başa 

çatdırılmışdır.  

Prezident İlham Əliyev xəstəxananın kollektivi və Sumqayıt ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.  

 

Prezident İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını salamlayaraq dedi: 

- Mən sizi ürəkdən salamlayıram və Sumqayıt Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının əsaslı təmirdən sonra 

yenidən açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Çox gözəl, əlamətdar hadisədir. İndi xəstəxanaya yeni həyat 

verilir. Burada bütün lazımi şöbələr vardır. Əminəm ki, yaxşı xidmət də göstəriləcəkdir və xəstələr burada 

sağalıb evlərinə dönəcəklər.  

Bu xəstəxananın yenidən qurulmasına böyük ehtiyac var idi. Çünki bildiyiniz kimi, xəstəxananın 

vəziyyəti o qədər də ürəkaçan deyildi və burada keyfiyyətli tibbi xidmət göstərmək üçün də imkanlar çox 

məhdud idi. Uzun illərdir ki, tikilmişdi, köhnəlmişdi. Əlbəttə ki, əsaslı təmirə ehtiyac var idi. Ölkəmizin 

hər bir bölgəsində hazırda müasir xəstəxanalar tikilir. Qarşıya məqsəd qoyulmuşdur ki, ölkəmizin hər bir 

şəhərində ən müasir xəstəxana - ən azı bir xəstəxana olmalıdır. Ancaq nəzərə alsaq ki, son illərdə bölgələrdə 

15 diaqnostika-müalicə mərkəzi tikilmişdir, indi bəzi şəhərlərdə ən müasir standartlara cavab verən iki və 

ya üç tibb müəssisəsi vardır.  

Beləliklə, səhiyyə sisteminin inkişafı, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün çox 

böyük işlər görülmüşdür. Bütövlükdə, deyə bilərəm ki, son on ildə təqribən 500-ə yaxın tibb müəssisəsi 

tikilmişdir, təmir edilmişdir. Təsəvvür etmək çətindir ki, əgər biz bu işləri görməsəydik, indi səhiyyə 

sistemimiz hansı vəziyyətdə ola bilərdi. 

Bu, işin bir hissəsidir. Əlbəttə ki, xəstəxanaların təmiri, avadanlıqla təchizatı səhiyyə sisteminin 

inkişafı üçün çox vacib amillərdir. Ancaq, eyni zamanda, tibbi xidmətin yüksəlməsinə də böyük ehtiyac 

vardır. Əlbəttə ki, həkimlərin peşəkarlığı və bilikləri burada öz rolunu oynayır, oynayacaqdır. Bilirəm ki, 

həkimlərin peşəkarlığını artırmaq üçün, xüsusi proqramlar tərtib edilir, onların dünyada gedən proseslərdə 

iştirakı ilə bağlı məsələlər öz həllini tapır, informasiya mübadiləsi aparılır. Yəni, həkimlər daim 

işləməlidirlər ki, biz dünyada sürətlə inkişaf edən tibb sahəsinin bütün yeniliklərini Azərbaycanda tətbiq 

edə bilək.  

Bununla paralel olaraq bundan sonra da Azərbaycanda xəstəxana tikintisi davam etdiriləcəkdir. 

Çünki mən dəfələrlə qeyd etmişəm, bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti sosial dövlətdir. 

Siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Əlbəttə ki, hər bir insan üçün onun sağlamlığı 
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çox vacibdir. Biz çalışmalıyıq ki, insanlar öz sağlamlıqlarını itirməsinlər və keyfiyyətli yüksək tibbi 

xidmətlə təmin olunsunlar. Bunu etmək üçün bundan sonra da müvafiq göstərişlər veriləcəkdir, tədbirlər 

görüləcəkdir.  

Ancaq deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də 

qiymətləndirilir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda islahatların aparılmasında müsbət meylləri qeyd 

edir. Əlbəttə ki, bu, bizi daha da ruhlandırır. Əminəm ki, növbəti illərdə səhiyyə sisteminin 

təkmilləşdirilməsi üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir.  

Azərbaycanda bir dənə də təmirsiz tibb ocağı olmamalıdır, bir dənə də qəzalı vəziyyətdə 

poliklinika, yaxud da ki, hansısa kənd ambulatoriyası olmamalıdır. Əlbəttə ki, ilk növbədə böyük 

şəhərlərdə, ondan sonra bütün şəhərlərdə və ondan sonra bütün yaşayış məntəqələrində - harada ki, 

xəstəxanalar, tibb mərkəzləri var, orada bütün işlər görülməlidir.  

Beləliklə, hesab edirəm ki, Sumqayıt üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyan bu layihəni də biz uğurla 

icra etdik. Bütövlükdə insanların sağlamlığı üçün bütün lazımi tədbirlər Azərbaycanda görülür. Tibb 

xidməti, əlbəttə ki, ön plandadır. Ancaq insanların sağlamlığını şərtləndirən başqa amillər də vardır. Biz bu 

məsələlərə kompleks şəkildə yanaşırıq. Xüsusən də vaxtilə böyük sənaye mərkəzi olan Sumqayıt kimi bir 

şəhər üçün kompleks tədbirlərin görülməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bir neçə gün bundan əvvəl 

Taxtakörpü Su Anbarının tikintisi və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının açılışı nəticəsində Sumqayıtın 

içməli su ilə təchizatı daha da yaxşılaşacaqdır. Halbuki bu gün şəhər sakinlərinin 83 faizi fasiləsiz təmiz 

içməli su ilə təmin edilir. Bu məsələlərin bir hissəsi öz həllini tapıbdır. Ancaq şəhər əhalisi artacaq, burada 

yeni müəssisələr yaradılacaq, ona görə içməli və texniki suya tələbat daha da böyük olacaqdır.  

Sumqayıtın ekoloji vəziyyəti daim diqqət mərkəzindədir. Çünki sovet dövründə Sumqayıtın ekoloji 

vəziyyəti ağır idi. Biz bunu bilirik. Əfsuslar olsun ki, bu köhnə informasiyalar, məlumatlar bu gün də dünya 

mətbuatında mövcuddur. Ancaq həqiqət elədir ki, bu gün Sumqayıt ən təmiz şəhərlərdən biridir. Çünki 

vaxtilə havanı çirkləndirən müəssisələr öz fəaliyyətini dayandırmışdır. Yeni müəssisələr isə çox yüksək 

ekoloji standartlar əsasında tikilir. 

Bu gün Sumqayıt yaşıl şəhərdir, gözəl havası, gözəl iqlimi, gözəl təbiəti vardır. Sumqayıt bu gün 

parklar, bağlar şəhəridir. Parkların sayına görə heç Bakıdan da geri qalmır. Çox şadam ki, Sumqayıtda bu 

parkların yenidən qurulması prosesi gedir. Mən son on ildə Sumqayıta on dəfədən çox səfər etmişəm və 

Sumqayıtın inkişafı daim diqqət mərkəzindədir. Çox şadam ki, insanlar üçün vacib olan bu sahə də öz 

həllini tapır. Sumqayıt parklar, bağlar, ağaclar şəhəridir, yaşıl şəhərdir və burada yenidənqurma işləri 

aparılır. Binaların bir çoxu əsaslı şəkildə təmir edilir. Sumqayıt üçün ənənəvi istirahət zonaları yenidən 

qurulur. Burada inkişaf, dizayn, quruculuq işləri Bakı şəhərinin səviyyəsində olmalıdır.  

İndi Sumqayıt Bakıya yaxınlaşır. Coğrafi nöqteyi-nəzərdən demək olar ki, birləşib. İndi Bakı ilə 

Sumqayıt arasında boş yer qalmayıb. Fərdi evlərin, hündürmərtəbəli binaların tikintisi gedir. Ancaq yaşayış 

səviyyəsinə görə də Sumqayıt Bakıdan geri qalmamalıdır. Çünki böyük şəhərdir, gözəl tarixi, zəhmətkeş 

insanları vardır. Sumqayıt Bakıdan sonra Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye mərkəzidir. Bu da hesab 

edirəm ki, çox əlamətdar hadisədir. Çünki Cənubi Qafqazın ən böyük iki sənaye şəhəri Azərbaycan 

şəhərləridir. Sumqayıtın yeni sənaye mərkəzi kimi inkişafı artıq reallaşır. Bu barədə mən hələ on il bundan 

əvvəl demişdim, 2004-cü ildə burada böyük elektrik stansiyasının açılışı zamanı demişdim ki, bu 

stansiyanın tikintisi Sumqayıtda sənayenin inkişafına təkan verəcəkdir və belə də oldu. 

Son illər ərzində Sumqayıtda onlarla zavod, fabrik açılmışdır. Onların hamısı dünya standartları 

səviyyəsindədir. Sumqayıt Texnoparkı bu gün dünya miqyasında seçilən bir texnoparkdır. Xarici qonaqlar, 

hətta inkişaf etmiş ölkələrdən olan qonaqlar bu texnoparkla tanış olduqda qeyd edirlər ki, doğrudan da çox 

müasir texnoparkdır. İndi orada 14 zavod fəaliyyət göstərir və 5 zavodun tikintisi davam edir.  

Ondan sonra Sumqayıtda gübrə zavodunun tikintisinə başlanmışdır. Bu da ölkəmiz üçün çox vacib 

olan sahədir. Günəş panelləri zavodunun açılışında mən iştirak etmişəm. Keçən dəfə burada olanda trikotaj 

fabrikinin açılışında iştirak etmişəm. Burada da daha çox qadınlar üçün iş yerləri açılır və Sumqayıt böyük 

bir tekstil mərkəzinə çevriləcəkdir. Çünki burada tekstil fabriklərinin sayı getdikcə artacaqdır.  

Bu gün isə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının təməl daşı qoyulur. Bu, ölkəmiz üçün çox əlamətdar 

hadisədir. Çünki bu, yeni bir sənaye şəhəri olacaqdır. Kimya Sənaye Parkında onlarla zavod, fabrik 

tikiləcəkdir. Onların hamısı özəl sektor tərəfindən tikiləcəkdir. Dövlət sadəcə olaraq, bütün infrastruktur 

layihələrini icra edir, yer ayrılmışdır, dəmir yolu, ondan sonra elektriklə təchizat, bütün lazımi tədbirlər 

görülmüşdür ki, investorlar gəlib oraya vəsait qoysunlar. Artıq bu proses başlamışdır. 
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Sumqayıtda yeni, ekoloji cəhətdən təmiz Kimya Sənaye Parkının yaradılması müstəqilliyimizin 

üstünlüklərini bir daha göstərir. Çünki vaxtilə burada tikilmiş kimya zavodları ekoloji cəhətdən standartlara 

uyğun deyildi. Sovet dövründə ümumiyyətlə, ekologiya barədə heç kim düşünmürdü. Sadəcə, nəyin 

bahasına olursa-olsun məhsulun istehsalı tələb edilirdi.  

Bu gün isə müstəqil Azərbaycanda, sosial dövlət olan Azərbaycanda insan amili ön plandadır. Ona 

görə burada yaradılan, yaradılacaq bütün zavodlar dünya səviyyəsində ekoloji standartlara uyğun olmalıdır. 

Kimya Parkının yaradılması burada on minlərlə yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxaracaqdır. Çünki 

böyük şirkətlər böyük müəssisələr yaradacaqlar və ondan sonra orta və kiçik sahibkarlar o böyük 

zavodlarda istehsal olunan ilkin məhsullardan son məhsulu istehsal etmək üçün öz işlərini quracaqlar.  

Beləliklə, gələcəkdə Sumqayıtda bütün bu zavod və fabriklərdə işləmək üçün başqa rayonlardan da 

işçi qüvvəsi gələcəkdir. Bu proses başlamışdır. Qonşu rayonlardan, ətraf yerlərdən indi işçi qüvvəsinin 

axını müşahidə olunur.  

Yəni, Sumqayıtı mən bax belə görürəm: gələcəkdə Cənubi Qafqazın ən böyük sənaye 

mərkəzlərindən biri, dünya miqyasında ən böyük sənaye mərkəzlərindən biri olmalıdır, eyni zamanda, 

ekoloji cəhətdən tam təmiz, insanlar üçün rahat, yaşamaq, işləmək üçün rahat, gözəl, abad bir şəhər 

olmalıdır. Sumqayıtın təbiətini, dənizə çıxışını nəzərə alaraq şəhər geniş miqyasda sənaye, turizm, 

mədəniyyət, istirahət mərkəzi olmalıdır. Bax mən Sumqayıtı belə görürəm. Bu məqsədlərə çatmaq üçün 

hesab edirəm ki, kifayət qədər işlər görülmüşdür və sumqayıtlılar bütün bu işlərdə fəal iştirak etmişlər. 

Bütün bu uğurlarla mən sizi təbrik edirəm. Əminəm ki, gələcəkdə bizim bütün planlarımız həyatda öz əksini 

tapacaqdır. Bir daha sizi təbrik edirəm. 

 

X X X 

 

1 nömrəli Sumqayıt Şəhər Xəstəxanasının həkimi Mətanət İSMAYILOVA diqqət və qayğıya görə 

dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edərək dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident. 

İcazə verin, Sizi bütün sumqayıtlılar adından ürəkdən salamlayım. Şəhərimizə xoş gəlmisiniz. 

Bu gün Sumqayıtımızda müasir xəstəxananın istifadəyə verilməsi böyük bir hadisədir. Bu xəstəxana yüksək 

səviyyədə təmir olunub, müasir tibbi avadanlıqla təchiz edilib. Bu, dövlətimizin vətəndaşlara olan 

diqqətinin, qayğısının göstəricisidir, düşünülmüş siyasətin nəticəsidir. Bu siyasətin kökündə isə insan 

sağlamlığı dayanır və bütün bunlar bizim gələcəyimiz üçündür.  

Biz izləyirik və görürük ki, Siz təkcə Sumqayıtda deyil, bütün bölgələrdə yeni xəstəxanalar 

açırsınız. Tovuzda, Ağcabədidə, Astarada, Cəlilabadda yeni səhiyyə müəssisələri istifadəyə verdiniz. Bu 

müəssisələr də yüksək standartlara cavab verir, həm memarlıq, həm təmizlik, həm keyfiyyət, həm gözəllik 

baxımından. Son on ildə 500-dən artıq səhiyyə müəssisəsi istifadəyə verilib. Bütün bunlar hamısı 

Azərbaycanın gücünün, qüdrətinin göstəricisidir. 

Möhtərəm cənab Prezident. Siz hər birimiz üçün vətənpərvərlik nümunəsisiniz. Hər zaman 

çalışırsınız ki, istifadə etdiyimiz ərzaq, sənaye məhsulları ölkəmizdə istehsal olunsun, övladlarımız 

ölkəmizdə mükəmməl təhsil alsınlar, vətəndaşlarımıza yüksək keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilsin. Biz 

həkimlər hər zaman çalışacağıq ki, öz biliyimizi, peşəkarlığımızı daim artıraq və ciddi, peşəkar həkim 

ordusu formalaşdıraq. Mən bir gənc kardioloq kimi, Sizi əmin edirəm ki, öz üzərimdə hər zaman 

çalışacağam. Xəstəxanamızda yaradılan bu şəraitdən şəhər sakinləri yararlanacaqlar, hər dəfə Sizin tövsiyə 

etdiyiniz kimi, ildə bir dəfə gəlib burada müayinədən keçəcəklər. Yaradılan bu şəraitə görə çox sağ olun.  

Möhtərəm cənab Prezident. Biz, həmçinin sevimli Mehriban xanım Əliyevaya da dərin 

minnətdarlığımızı bildiririk. O öz çoxşaxəli fəaliyyəti ilə idman, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət sahələrinə 

dəyərli töhfələr verir və hər zaman nümunəvi Azərbaycan xanımı obrazını təbliğ edir. 

Siz, həmçinin Sumqayıtımızı da gözəlləşdirirsiniz. Parklarımız, özünüz qeyd etdiyiniz kimi, heç də 

Bakıdan geri qalmır. Yaradılan bu şəraitə görə şəhər sakinlərimiz adından Sizə dərin minnətdarlığımızı, 

səmimi təşəkkürümüzü bildiririk. 

 

X X X 

 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. 
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X X X 

 

Sonra xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev xəstəxanada yaradılan şəraitlə tanış oldu. Bildirildi ki, xəstəxana 

beşmərtəbəli əsas müalicə, üçmərtəbəli yoluxucu xəstəliklər korpuslarından və birmərtəbəli təsərrüfat 

binalarından ibarətdir. Buradakı şöbələrdə müxtəlif xəstəliklərin müayinəsi və müalicəsi mümkün 

olacaqdır.  

Qeyd edildi ki, 225 çarpayılıq xəstəxanada terapiya, otolorinqologiya, kardiologiya, yoluxucu 

xəstəliklər, nevrologiya, urologiya, nefrologiya, hemodializ, anesteziologiya-reanimatologiya, poliklinika 

və təcili yardım stansiyası tibbin ən son nailiyyətləri olan avadanlıq və cihazlarla təmin edilmişdir. Xroniki 

böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrin burada müalicə alması üçün hemodializ şöbəsi də 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Eyni zamanda, xəstəxana indiyədək şəhərin dövlət tibb müəssisələrində olmayan 

və şəhər sakinlərinin dərin tibbi müayinəsi zamanı kəskin ehtiyac duyulan maqnit-rezonans tomoqrafiya 

aparatı ilə təchiz edilmişdir. Əsaslı təmirdən sonra xəstəxanada, həmçinin exokardioqrafiya kabineti, 

histoloji və virusoloji laboratoriyalar, şəhərin bütün stasionar tibb müəssisələrini təmin edə biləcək 

mərkəzləşmiş mətbəxin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Diqqətə çatdırıldı ki, xəstəxanada 550 tibb işçisi çalışacaqdır. Onların 100-ü həkim, 300-ü orta tibb 

işçisidir. Bu rəqəmlər özlüyündə Sumqayıt Şəhər Xəstəxanasının nə qədər geniş funksiyanı yerinə 

yetirəcəyini göstərir. Bütün bunlar həm də təsdiq edir ki, son illərdə səhiyyə sahəsində baş verən mühüm 

dəyişiklik bu sektorun dünyanın ən müasir tibbi avadanlığı ilə təmin olunmasıdır.  

Müasir Azərbaycanı ən qabaqcıl texnologiyaların tətbiq olunduğu məkana çevirmək məqsədini 

qarşıya qoyan Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində ölkəmizdə yenidən qurulan səhiyyə 

müəssisələri regionda ilk dəfə açıq ürək əməliyyatı və qara ciyərin köçürülməsi kimi mühüm nailiyyətlərə 

imza atmışdır. Bu illər ərzində regionlarda yüzlərlə tibb ocağının, müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin inşası 

səhiyyə sisteminin inkişafından xəbər verir. Yeni tikilən tibb ocaqları, ölkəyə gətirilən müasir tibbi 

avadanlıq, ilk növbədə, bir məqsədə - Azərbaycan əhalisinin sağlam olması kimi mühüm missiyanın yerinə 

yetirilməsinə xidmət edir. 

Xəstəxanada yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Sumqayıt 

Şəhər Doğum Evinin və qadın məsləhətxanasının binaları da əsaslı təmir olunmuşdur.  

Məlumat verildi ki, 1 nömrəli Şəhər Xəstəxanasında infrastruktur tamamilə yenilənmişdir. 

Xidmətdə fasilələr yaranmaması üçün transformator stansiyası və generatorlar quraşdırılmışdır. 

Yenidənqurma zamanı yeni qazanxana, içməli və yanğına qarşı su anbarları, nasos stansiyası, avtomobil 

dayanacağı tikilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev xəstəxanada xidmətin yüksək səviyyədə təşkili ilə bağlı tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 3 oktyabr 

  

https://azertag.az/
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinə səfəri 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(25 fevral 2014-cü il) 

 

Fevralın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Sumqayıt şəhərinin mərkəzində 

ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov son vaxtlar şəhərdə görülən işlər barədə 

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verdi. 

 

AZƏRTAC 

2014, 25 fevral 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan kağız və karton istehsalat kombinatının açılışında iştirak 

etmişdir 

(25 fevral 2014-cü il) 

 

Fevralın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıtda “Azərsun Sənaye 

Parkı”nın nəzdində yaradılan Azərbaycan kağız və karton istehsalat kombinatının açılışında iştirak 

etmişdir. 

Azərbaycanda həyata keçirilən genişmiqyaslı iqtisadi siyasətin əsas nailiyyətlərindən biri də ölkədə 

sənayenin müxtəlif istiqamətlərinin müəyyən olunması və inkişaf etdirilməsidir. Bu baxımdan son 

dövrlərdə neftdən əldən edilən gəlirlərin yeni istehsal müəssisələrinin yaradılmasına yönəldilməsi təsadüfi 

deyildir. Artıq bu istiqamətdə çox mühüm və ardıcıl layihələr həyata keçirilir. Dövlətimizin başçısının 

müvafiq tapşırıq və sərəncamlarına uyğun olaraq müasir istehsal sahələrinin yaradılması və istifadəyə 

verilməsi respublika iqtisadiyyatının gücləndirilməsinə xidmət edir. Bu da ölkədə rəqabətədavamlı və 

keyfiyyətli məhsullar istehsal etməyə geniş imkanlar açır. 

Sumqayıtda “Azərsun Sənaye Parkı”nın nəzdində Azərbaycan kağız və karton istehsalat 

kombinatının yaradılması sənayenin bu sahəsinin inkişafını daha da sürətləndirəcəkdir. Belə müəssisələr 

həm də rəqabətədavamlı məhsul istehsal etməklə ölkəmizdə gedən iqtisadi inkişaf proseslərinə mühüm 

töhfə verəcəkdir. Digər tərəfdən bu cür müəssisələr ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm 

komponentlərinin daha keyfiyyətlə və uğurla icrasına təminat verir. Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı 

ilə 2014-cu il ölkədə “Sənaye ili” elan edilmişdir. Belə müəssisələrin məhz bu il istifadəyə verilməsi isə 

“Sənaye ili”nin uğurlu olacağının daha bir göstəricisidir. Bu müəssisə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 

tərəfindən verilmiş güzəştli kredit və “Azərsun Holdinq” MMC-nin vəsaiti hesabına inşa olunmuşdur. 

Kombinatın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin “Azərsun 

Holdinq” MMC-nin müxtəlif müəssisələrinin açılışlarında iştiraklarını əks etdirən fotostend qurulmuşdur. 

İqtisadiyyat və sənaye naziri Şahin Mustafayev dövlətimizin başçısına kombinatın iş strukturu barədə 

məlumat verdi. Qeyd edildi ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən kombinatda yeni və müasir 

texnologiyalar tətbiq olunmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev kombinatı işə saldı. 

Müəssisədə istehsal prosesi tam avtomatlaşdırılmışdır. Böyük həcmdə investisiya tələb edən bu 

kombinat Qafqazda yeganə olaraq Azərbaycanda qurulmuşdur. İstehsal korpusu, müxtəlif bölmələr və hazır 

məhsul anbarından ibarət olan müəssisə aparıcı ölkələrin tanınmış şirkətlərinin müasir avadanlığı ilə təchiz 

edilmişdir. Burada qurulan avadanlıq hesabına yüksək keyfiyyətli və rəqabətədavamlı məhsul əldə etmək 

mümkündür. Ümumilikdə, kombinatda istehsal prosesi dünya standartları və təcrübəsi əsasında həyata 

keçirilir. Kombinatın illik emal gücü 50 min tondur. Bu layihənin Sumqayıt ərazisində həyata keçirilməsi 

şəhərin sosial-iqtisadi inkişafında və əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasında mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Kombinatda 150 nəfər işlə təmin edilmişdir. 

Məlumat verildi ki, müəssisənin fəaliyyətə başlaması kağız tullantıların təkrar istifadəsini təmin 

etməklə yanaşı, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Hesablamalara 

görə, müəssisənin fəaliyyəti nəticəsində ildə 850 min şam ağacının kəsilməsinin və meşələrin məhv 

olmasının, həmçinin atmosferə xeyli miqdarda zərərli maddələrin buraxılmasının qarşısı alınacaqdır. 

Müəssisənin xammala tələbatının 90 faizi tullantı kağızın tədarükü hesabına ödəniləcəkdir. Bu məqsədlə 

respublikanın regionlarında tədarük məntəqələrinin yaradılması nəzərdə tutulur. Layihənin reallaşdırılması 

bölgələrdə yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradacaqdır. Belə ki, bu sahədə 1000 nəfərin işlə təmin 

edilməsi mümkün olacaqdır. “Azərsun Holdinq” MMC-nin Xırdalanda da karton fabriki vardır. 

Dövlətimizin başçısı həmin fabrikdə və gələcəkdə kombinatda istehsal olunacaq məhsullara baxdı. 

“Azərsun Sənaye Parkı”nın nəzdində logistika mərkəzi, plastik kütlə və xüsusi karton məmulatlarının 

istehsal müəssisələri də qurulacaqdır. 

 

AZƏRTAC 

2014, 25 fevral 

 

  

https://azertag.az/
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“Azərsun Sənaye Parkı”nda yaradılmış Sumqayıt yağ fabriki istifadəyə verilmişdir 

(25 fevral 2014-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 25-də “Azərsun Sənaye Parkı”nın 

nəzdində yaradılan Sumqayıt yağ fabrikinin açılışında iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası nəticəsində 

ölkəmiz sürətlə tərəqqi edir. Son illərdə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına nail 

olunmuşdur. Buna imkan yaradan əsas amillərdən biri özəl sektorun inkişafının diqqət mərkəzində 

saxlanılmasıdır. Təsadüfi deyildir ki, dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri məhz özəl 

sektorun hərtərəfli dəstəklənməsi, onun daha da genişlənməsi üçün əlverişli mühitin yaradılması, bu sahədə 

müxtəlif yardım və təşviq mexanizmlərinin tətbiq edilməsidir. Bütün bunlar dünyada maliyyə və iqtisadi 

böhranın davam etdiyi bir dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişaf etməsinə geniş imkanlar 

açmışdır. 

Azərbaycan Prezidentinin tapşırıqlarına uyğun olaraq iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və qeyri-neft 

sektorunun inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Bu sahəyə yönəldilən investisiyalar 

keyfiyyətli yerli məhsullar istehsalının genişləndirilməsinə hərtərəfli təkan verir. “Azərsun Sənaye 

Parkı”nın nəzdində Sumqayıt yağ fabrikinin yaradılması da məhz rəqabətədavamlı və müasir standartlara 

cavab verən qida sənayesinin inkişafına mühüm töhfə hesab oluna bilər. Belə layihələrin reallaşması 

ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə əlaqədar dövlətimizin başçısının verdiyi tapşırıqların 

icrasının uğurlu və davamlı xarakter daşıdığını nümayiş etdirir. 

Fabrikin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin “Azərsun Holdinq” 

MMC-nin müəssisələrində olduqları zaman çəkilmiş fotoları nümayiş etdirilir. 

Dövlətimizin başçısı müəssisəni işə saldı. 

Prezident İlham Əliyevə fabrikin fəaliyyəti və istehsal prosesi barədə məlumat verildi. 

Müasir texnologiyalarla təchiz edilən fabrik dövlətin ayırdığı güzəştli kredit və “Azərsun Holdinq” 

MMC-nin vəsaiti hesabına inşa olunmuşdur. Xam yağ qəbulu, rafinləşdirmə bölmələri, marqarin 

paketləmə, duru yağ qablaşdırma, şokolad istehsalı, əridilmiş yağın qablaşdırılması və metal qablaşdırma 

sahələrindən ibarət müəssisədə müxtəlif istehsal xətləri quraşdırılmışdır. İstehsal sahələri böyük təcrübəyə 

malik şirkətlərin müasir avadanlığı ilə təchiz edilmişdir. 

Fabrikdə xam yağın kənar maddələrdən təmizlənməsi üçün rafinləşdirmə bölməsi yaradılmışdır. 

Saflaşdırılma üsulları əsas prosesin getdiyi meхanizmə uyğun olaraq fiziki-kimyəvi üsullarla aparılır. 

Fabrikdə illik 270 min ton yağ məmulatı, o cümlədən qarğıdalı, günəbaxan, marqarin yağları və əridilmiş 

yağlar, şokolad yağları və mayonezlər istehsal olunacaqdır. Müasir texnologiyaların və avadanlığın 

hesabına burada istehsal edilən məhsullar ekoloji cəhətdən təmiz olmaqla yanaşı, rəqabətədavamlılığı ilə 

seçilir. Məhsulların Gürcüstan, İraq, Tacikistan, Qazaxıstan, Türkmənistan və digər ölkələrə ixrac edilməsi 

də nəzərdə tutulmuşdur. Fabrikdə 250 yeni iş yeri yaradılmışdır. Gələcəkdə iş yerlərinin sayının 700-ə 

çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Bu müəssisənin işə düşməsi bir daha sübut edir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yerli 

xammalla işləyən, ixrac qabiliyyətli məhsullar istehsal edən müasir sənaye komplekslərinin yaradılması, 

ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində kompleks tədbirlər uğurla davam etdirilir. 

 

Müəssisə ilə tanışlıqdan sonra kollektivlə görüşən dövlətimizin başçısı İlham ƏLİYEV dedi: 

- Bu gün Sumqayıtda əlamətdar bir gündür. Sumqayıt şəhərində üç zavodun açılışı baş verir. 

Onlardan ikisi bu ərazidədir. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu zavodların fəaliyyətə başlaması 

Azərbaycanda sənayenin inkişafının təzahürüdür. Sənayenin inkişafı bizim üçün prioritetdir və təsadüfi 

deyil ki, bu il Azərbaycanda “Sənaye ili” elan edilmişdir. 

- Biz bundan sonra daha da çox çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda qeyri-neft sənayesinin inkişafı yüksək 

sürətlə getsin. Əslində, bu islahatlar artıq uzun illərdir ki, aparılır. Bu islahatlar nəticəsində bu gün 

Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxşaxəli iqtisadiyyatdır. Bizim əsas vəzifəmiz qeyri-neft sektorunun inkişafı, 

neft amilindən asılılığımızın azaldılması idi. Biz demək olar ki, buna nail ola bilmişik. Hazırda bizim 

ümumi iqtisadi potensialımızın 55 faizi qeyri-neft sektorunda formalaşır. Əlbəttə, biz gələcəkdə 

çalışmalıyıq ki, qeyri-neft sənayesinin inkişafı daha da sürətlə getsin. Belə böyük zavodların fəaliyyətə 

başlaması əlbəttə ki, bu istiqamətdə aparılan siyasətin nəticəsidir. 
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Burada ən müasir avadanlıq quraşdırılıbdır, ən son texnologiyalar tətbiq edilir, iş şəraiti çox yaxşıdır. 

Burada istehsal olunan məhsullar rəqabətqabiliyyətli məhsullardır. Bu da əsas məsələdir. Biz çalışmalıyıq 

ki, Azərbaycanda yaranmaqda olan, yaxud da ki, yaradılacaq bütün zavodların məhsulları 

rəqabətqabiliyyətli olsun, dünyanın istənilən ölkəsinə ixrac edilə bilsin və beləliklə, biz xarici bazarlara 

keyfiyyətli hazır məhsullarla daha da böyük həcmdə çıxa bilək. 

Bu gün iqtisadiyyatımızın rəqabətqabiliyyətliliyi artır. Beynəlxalq qurumlar da bunu qeyd edir. Belə 

zavodların fəaliyyətə başlaması bizim potensialımızı daha da artıracaqdır. Bu zavodlarda yüzlərlə iş yerləri 

açılır, yüksək maaş verilir. Gələcəkdə sənayenin inkişafı daha da sürətlə gedəcəkdir. 

Bildiyiniz kimi, Sumqayıt şəhəri Azərbaycanın sənaye mərkəzidir. Bakıdan sonra Cənubi Qafqazda 

ikinci böyük sənaye şəhəridir. Əslində Sumqayıt sənaye şəhəri kimi yaradılmışdır. Hazırda Sumqayıt 

müasir sənaye şəhərinə çevrilir. Burada onlarla zavod, fabrik fəaliyyət göstərir. Sumqayıt Texnologiyalar 

Parkı neçə ildir ki, fəaliyyət göstərir. Texnologiyalar Parkında 13 zavod fəaliyyət göstərir, 5 zavod tikilir. 

Keçən il Sumqayıtda Kimya Sənaye Parkının təməl daşı qoyulmuşdur. 200 hektara yaxın ərazidə yaxın 

illərdə böyük bir sənaye şəhəri yaradılacaqdır. O zavodların fəaliyyəti genişlənəcəkdir. Bir sözlə, Sumqayıt 

müasir sənaye şəhəri kimi bu gün ölkəmizin sənaye potensialının inkişafında mühüm rol oynayır. Demək 

olar ki, işsizlik aradan qaldırılmışdır. Sumqayıtda sosial infrastrukturun yaranmasına diqqət göstərilir. 

İnfrastruktur layihələri icra edilir, şəhər abadlaşır, yeni xiyabanlar salınır, binalar bərpa edilir. Sumqayıt 

parklar şəhərinə çevrilir. Əlbəttə ki, sənayenin inkişafı sosial sahənin inkişafı ilə də birbaşa bağlı olmalıdır. 

Ətraf mühitin qorunmasına böyük diqqət göstərilir. Bu gün Sumqayıtda fəaliyyətə başlayan bütün 

sənaye müəssisələri ən yüksək ekoloji standartlara cavab verməlidir. Qarşıya bu məqsəd qoyulub, nəinki 

Sumqayıtda, bütün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən zavodlarda ekoloji standartlar ən yüksək səviyyədə 

olmalıdır. Çünki vaxtilə Sumqayıtın ekoloji vəziyyəti ilə bağlı problemlər olmuşdur. Bu problemlər demək 

olar ki, aradan qaldırılıbdır. Bir sözlə, bu gün “Sənaye ili”ndə əlamətdar bir gündür. Bu zavodların 

fəaliyyətinə dəstək olan bütün vətəndaşlara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Burada əlbəttə ki, 

investorlar əsas rol oynamışlar, böyük investisiyalar qoyulmuşdur. Hər iki zavoda 90 milyon manat 

investisiya qoyulmuşdur. Bu, investorların Azərbaycan iqtisadiyyatına verdikləri dəstəkdir, Azərbaycanın 

uğurlu gələcəyinə onların inamının təzahürüdür. Çünki ölkəmiz sürətlə inkişaf edir, bütün məsələlər uğurla 

həll edilir. Biz çalışmalıyıq ki, daxili və xarici investorları Azərbaycana daha da çox cəlb edək. Burada 

biznes mühiti də yaxşıdır. Gəlirli sahələr yaradılır. Yəni, həm sahibkarlar, həm burada işləyənlər, həm də 

dövlət bundan fayda götürür və götürməlidir. Bax, bu müştərək fayda əsasında Azərbaycan iqtisadiyyatı 

inkişaf edir. 

Bu gün özəl sektor iqtisadiyyatımızın əsas hissəsini təşkil edir. Biznes üçün gözəl şərait yaradılıbdır. 

İş adamları ilə mənim mütəmadi görüşlərimdə daim onlara öz dəstəyimi göstərirəm. Dövlət öz xətti ilə 

maliyyə resurslarını da cəlb edir, hər iki zavodda Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti də nəzərdə 

tutulmuşdur. Yəni burada dövlət və özəl sektor bir məqsədi güdür ki, ölkə inkişaf etsin, sənaye potensialı 

möhkəmlənsin, güclənsin, insanlar işlə təmin olunsunlar. Bax biz bundan sonra da bu yolla gedəcəyik. Bu 

zavodların uğurlu fəaliyyəti ölkəmizin ümumi inkişaf strategiyasını əks etdirir. 

Kağız və karton istehsalat kombinatının fəaliyyəti sayəsində nəinki Sumqayıtda, bütün 

respublikamızda məntəqələr açılacaq, orada da iş yerləri yaradılacaqdır. O köhnə kağızları yığmaq üçün 

məntəqələr yaranacaq və biz, eyni zamanda, ekoloji problemlərin həllinə də töhfəmizi vermiş oluruq. Çünki 

hazırda köhnə kağızlar, qəzetlər, sıradan çıxmış digər əşyalar yandırılır və havanı çirkləndirir. İndi bütün 

kağız tullantıları burada yığılacaq və beləliklə, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına da biz dəstək 

olacağıq. Bu iki müəssisənin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onların fəaliyyəti nəticəsində biz karton, kağız 

və bitki yağları sahəsində özümüzü 100 faiz təmin edəcəyik. Yəni, qarşıya bu hədəf də qoyulmuşdur. Mən 

dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycanda tələb olunan bütün məhsullar istehsal edilməlidir. İxrac potensialı da 

yaradılır. Həm bitki yağları, həm kağız-karton məhsulları xaricə ixrac ediləcəkdir. 

Bir sözlə, müəssisələrin fəaliyyətə başlaması əlamətdar hadisədir, məni çox sevindirir. Ona görə ki, 

burada iş yerləri, müasir sənaye sahələri yaradılır. Ona görə ki, Azərbaycanın dövlət siyasətinin nə qədər 

düzgün olmasını bax bu müəssisələrin fəaliyyətə başlaması bir daha təsdiqləyir. Sizi ürəkdən təbrik edirəm, 

sizə uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Müəssisənin əməkdaşı Şərbət MİRZƏYEV dedi: 
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- Möhtərəm cənab Prezidentimiz, icazə verin, müəssisəmizin işçiləri adından Sizi salamlayım. Yaxşı 

xatirimdədir, 1997-ci ildə şirkətimizin ilk müəssisəsi açılan zaman mənə Ulu Öndərimizlə görüşmək nəsib 

olmuşdur. Bu gün özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, Sizinlə də görüşürəm. Biz Sizin çıxışlarınızı 

mütəmadi izləyirik. Bilirik ki, 2014-cü ili “Sənaye ili” elan etmisiniz. İlin əvvəlindən keçən qısa müddət 

ərzində bir neçə müəssisəni açmısınız. Bu gün Azərbaycan sənayesi üçün modern texnologiyalara malik, 

tam avtomatlaşdırılmış sistemlə işləyən zavodun açılmasının xeyir-duasını verirsiniz. Bizim 

müəssisəmizdə gözəl iş yerləri, gözəl iş şəraiti yaradılmışdır. Müəssisəmizin işçiləri adından bir daha Sizə 

yaradılmış bu şəraitə görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk, cənab Prezidentimiz. Çox sağ olun. 

Müəssisənin digər əməkdaşı Fəxrəddin KƏRİMBƏYLİ burada yaradılan yüksək şəraitə görə 

dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edərək dedi: 

- Cənab Prezident, mən kağız və karton istehsalı kombinatında gənc mütəxəssis olaraq çalışıram. 

Azərbaycan Texniki Universitetini bitirmişəm. Müəssisənin bünövrəsi qoyulandan burada çalışıram. 

Müəssisəmizdə çalışanların 80 faizini sumqayıtlı gənclər təşkil edir. Müəssisədə bizlər üçün yüksək iş 

şəraiti yaradılmışdır, yüksək əməkhaqqı ilə təmin edilmişik. Bütün bunlar Sizin biz gənclərə göstərdiyiniz 

qayğı və diqqətin nəticəsidir. Buna görə biz gənclər Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. 

Müəssisəmiz ekologiyaya da müsbət təsir edir. Belə ki, xammal olaraq tullantı kağızlardan istifadə 

etdiyimiz üçün il ərzində 850 min şam ağacının kəsilməsinin qarşısı alınacaqdır. Bütün bunlar Sizin 

düşünülmüş siyasətinizin nəticəsidir. 

Möhtərəm cənab Prezident, bizə töhfə etdiyiniz müəssisələrə, iş yerlərinə görə, biz cavanlar Sizə 

təşəkkürümüzü bildiririk. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AZƏRTAC 

2014, 25 fevral 
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Azərbaycanın ikinci sənaye mərkəzində mis emalı zavodu fəaliyyətə başlamışdır 

(25 fevral 2014-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 25-də Sumqayıta səfəri çərçivəsində 

mis emalı zavodunun açılışında iştirak etmişdir. 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafının təmin edilməsi, 

rəqabətqabiliyyətliliyin artırılması və bu sahəyə investisiya qoyuluşunun sürətləndirilməsi Prezident İlham 

Əliyevin sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Bu siyasətə uyğun olaraq, 

ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun əsas sahələrindən olan sənayenin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. 

Sumqayıtda istifadəyə verilən mis emalı zavodu da bu istiqamətdə görülən kompleks işlərin tərkib 

hissəsidir. 

Təsadüfi deyil ki, son 10 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrində olduğu kimi, sənayenin 

inkişafında da böyük uğurlar qazanılmış, sənaye məhsullarının istehsalı 2,7 dəfə artmışdır. Diqqət çəkən ən 

vacib amillərdən biri də bu dövrdə ölkə sənayesinə 40 milyard manatdan çox investisiyanın yatırılmasıdır. 

Hazırkı mərhələdə isə müasir çağırışlar və yeni təşəbbüslər nəzərə alınmaqla sənayenin modernləşdirilməsi 

və qeyri-neft sənayesinin şaxələndirilməsi məqsədilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Bundan əlavə, 

mövcud təbii və iqtisadi ehtiyatların təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi, ənənəvi sənaye sahələri ilə 

yanaşı, yeni istehsal sahələrinin, sənaye parklarının yaradılması, regionlarda sənaye potensialının 

gücləndirilməsi, sənayenin innovasiyalar əsasında inkişafını təmin edəcək imkanların formalaşdırılması da 

diqqətdən kənarda qalmır. Bu sırada Sumqayıt mis emalı zavodu da əhəmiyyəti ilə fərqlənir. 

İqtisadiyyat və sənaye naziri Şahin Mustafayev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən indiyədək ölkə üzrə 20 minədək sahibkarın investisiya 

layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 1 milyard 200 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu layihələr 

hesabına 116 mindən çox yeni iş yeri yaradılmışdır. Sumqayıt şəhəri üzrə isə 318 investisiya layihəsinin 

maliyyələşdirilməsinə 89,8 milyon manat güzəştli kredit ayrılmışdır. Bu kreditlərdən istifadə etməklə 

investisiya layihələrinin reallaşdırılması nəticəsində 6 minə yaxın yeni iş yeri yaradılmışdır. Sumqayıtda 

müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan kağız və karton istehsalat kombinatı, bitki yağları fabriki və 

mis emalı zavoduna ümumilikdə 25 milyon manat dövlətin güzəştli kreditləri verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev mis emalı zavodunun fəaliyyətindən bəhs edən filmə baxdı. 

Bildirildi ki, zavodda emal prosesi dünya standartlarına uyğun həyata keçiriləcəkdir. Burada mis 

katod lövhələrin elektroliz üsulu ilə, həm də hazır mis məmulatlarının ekoloji cəhətdən təmiz istehsalı təşkil 

olunacaqdır. Ümumi dəyəri 10 milyon manatdan çox olan zavodun tikintisinə İqtisadiyyat və Sənaye 

Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 5 milyon manat güzəştli kredit ayrılmışdır. Zavod 

elektroliz, mis qəbulu, ərinti və dik töküm sahələrindən ibarətdir. 

Prezident İlham Əliyev zavodu işə saldı. 

Qeyd olundu ki, müəssisə dünyada bu sahədə tanınan şirkətlərin müasir avadanlığı və texnologiyaları 

əsasında qurulmuşdur. Emal prosesi dörd mərhələdə həyata keçirilir. Daxili bazarın tullantı imkanlarını 

nəzərə alaraq ay ərzində orta hesabla 500 tona qədər tullantı qəbul edilir. İkinci mərhələdə ay ərzində 450 

ton anod xammalı əldə olunur. Prosesə laboratoriyada ciddi nəzarət edilir. Nəticədə yüksək texnoloji 

təmizliyə malik mis katod lövhələr alınır. Bu lövhələrin mis tərkibi ən yüksək göstərici olan 99,99 faizə 

malikdir. İstehsal edilən məhsulun əsas sifarişçisi Sumqayıt Texnologiyalar Parkında yerləşən müəssisə və 

zavodlardır. Bu məhsuldan həmin müəssisələrdə yarımfabrikat kimi istifadə olunaraq müxtəlif ölçülü mis 

naqillərin və digər mis məmulatların istehsalı həyata keçirilir. 

Prezident İlham Əliyev mis emalı sahəsi ilə tanış oldu. 

Dövlətimizin başçısına istehsal prosesi barədə məlumat verildi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, burada istehsal prosesi tamamilə avtomatlaşdırılmışdır ki, bu da hazır məhsulun 

keyfiyyətini təmin edir. Bu texnologiyanın üstünlüyü ondadır ki, misin tərkibində oksigenin faizi minimum 

səviyyəyə gətirilir və nəticədə yüksək keyfiyyətə malik naqillər istehsal edilir. Bu üsulla hazırlanan mis 

naqillərin ötürücülük qabiliyyəti digər naqillərdən qat-qat yüksəkdir. 

Qeyd edildi ki, bu məhsullara həm daxili, həm də dünya bazarında böyük tələbat vardır. Zavodda 

istehsal edilən 8 millimetrlik mis naqillərin əsas sifarişçisi hazırda yerli şirkətlərdir. Layihənin icrası 

nəticəsində 70 yeni iş yeri də yaradılmışdır. 

Müəssisənin əhəmiyyətindən danışarkən qeyd edildi ki, müasir texnologiyalar və avadanlıq əsasında 

yaradılan zavod mis məmulatların idxalını aradan qaldıracaq, bu sahədə tələbatın yerli istehsal hesabına 
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ödənilməsini təmin edəcəkdir. Digər tərəfdən xammal kimi tullantılardan istifadə edilməsi baxımından 

müəssisə ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı ölkədə həyata keçirilən tədbirlərə töhfə 

verəcəkdir. Ən əsası isə zavodun imkanlarının genişləndirilməsi, qəbul məntəqələrinin açılması hesabına 

yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində də mühüm addım atılacaqdır. 

 

AZƏRTAC 

2014, 25 fevral 
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Sumqayıtdakı Nəsimi adına şəhər mədəniyyət və istirahət parkında görülən irimiqyaslı abadlıq və 

yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanışlıq 

(25 fevral 2014-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 25-də Sumqayıtdakı Nəsimi adına 

şəhər mədəniyyət və istirahət parkında görülən irimiqyaslı abadlıq və yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanış 

olmuşdur. 

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə 

məlumat verdi ki, 2011-ci ildən başlayaraq davam etdirilən işlər nəticəsində parkın 100 hektardan çox olan 

ərazisində əhalinin istirahətinin təmin olunması məqsədilə geniş tikinti işləri aparılmışdır. 

Dövlətimizin başçısına Bakı-Quba avtomagistralından şəhərin Koroğlu küçəsinədək yolun 

genişləndirilməsi planı ilə bağlı məlumat verildi. Bundan əlavə, Sumqayıtda inşa ediləcək “Yaşıl teatr”ın 

layihəsi təqdim olundu. Bildirildi ki, şəhərdə həyata keçiriləcək abadlıq və yenidənqurma işləri sırasında 

Nəsimi parkında sahilboyu yolun çəkilməsi də planlaşdırılır. 

Prezident İlham Əliyev 20 Yanvar və Xocalı faciələrinə həsr olunan abidələrin layihəsinə də baxdı. 

İndiyədək Nəsimi adına mədəniyyət və istirahət parkında bir çox iaşə obyektləri tikilmişdir və bu 

proses davam etdirilir. Xatırladaq ki, 1967-ci ildə yaradılan bu mədəniyyət və istirahət parkında o vaxtlar 

nadir ağac növləri əkilmiş və bu ənənə hazırda aparılan yenidənqurma işləri çərçivəsində qorunub saxlanır. 

1978-ci ildən isə park dahi Azərbaycan şairi Nəsiminin adını daşıyır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2001-ci il tarixli qərarı ilə bu mədəniyyət və istirahət parkı ölkə əhəmiyyətli tarix və 

mədəniyyət abidələri siyahısına daxil edilmişdir. 
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