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Aran iqtisadi rayonu
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Ağcabədi
2011, 6 may
➢ Prezident İlham Əliyev Ağcabədi şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
etmişdir
➢ Ağcabədidə Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanışlıq
➢ Üzeyir Hacıbəyli adına Qarabağ Muğam Mərkəzi ilə tanışlıq
➢ Prezident İlham Əliyev Ağcabədidə əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilən rayon mədəniyyət evində
görülən işlərlə tanış olmuşdur
➢ Ağcabədi şəhərində Şahmat Məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir
➢ Ağcabədidə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının təməli qoyulmuşdur
➢ Ağcabədi şəhərində yeni süd emalı zavodu işə salınmışıdır
➢ Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunun Ağabəyli kəndində tikilən “Atena” süd məhsulları
kombinatının açılışında iştirak etmişdir
➢ Ağcabədi-Qaradolaq-Kəbirli avtomobil yolunun 24,5 kilometrlik hissəsi yenidənqurmadan sonra
açılmışdır
➢ Qaradolaq kəndi ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
2011, 24 dekabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağcabədi rayonunda qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün inşa
edilmiş yaşayış binalarından ibarət məhəllədə görülən işlərlə tanış olmuşdur
➢ Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü ərazisində Laçın rayonundan olan 552
məcburi köçkün ailəsi üçün salınan yeni yaşayış qəsəbəsinin açılışında iştirak etmişdir
➢
➢
➢
➢
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2013, 29 avqust
Ağcabədi şəhərində Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının yeni inzibati binasının açılışı olmuşdur
Azərbaycan Prezidenti Ağcabədidə Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
Ağcabədidə “Aqat-aqro” heyvandarlıq kompleksi fəaliyyətə başlamışdır
Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni binası istifadəyə verilmişdir

2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Prezident İlham Əliyev Ağcabədi şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
etmişdir
(6 may 2011-ci il)
Mayın 6-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağcabədi rayonuna səfərə gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Ağcabədi şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə abidənin yerləşdiyi ərazidə və rayonda görülmüş abadlıq-quruculuq işləri
barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, abidənin ətrafında yeni yaşıllıq zolağı salınmış, ağac və bəzək kolları
əkilmiş, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır.
AZƏRTAC
2011, 6 may
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Ağcabədidə Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanışlıq
(6 may 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 6-da Ağcabədiyə səfəri çərçivəsində rayonun
mərkəzində salınmış Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, ölkəmizdə aparılan abadlıq-quruculuq işləri əhalinin
istirahətinin səmərəli təşkilinə öz töhfəsini verməkdədir. Əhalinin mənalı istirahətinin təşkilində, şəhər və
rayonlarımızın simasının daha da gözəlləşməsində yeni parkların salınması mühüm rol oynayır.
Bildirildi ki, Ağcabədi şəhərində 2000-ci ildə istifadəyə verilən Heydər Əliyev adına parkın ümumi
sahəsi 4 hektardır. 2008-ci ildə yenidən qurulan parkda ulu öndərin abidəsi ucaldılmışdır. Abidənin arxa
hissəsində qranitdən Azərbaycanın xəritəsi işlənmişdir. Şəhərin ən gözəl guşəsinə çevrilən parkda həm
uşaqlar, həm də böyüklərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Parkın ərazisində müxtəlif əyləncə
qurğuları quraşdırılmışdır. Bu istirahət məkanında çay evi də sakinlərin ixtiyarına verilmişdir. Mədənikütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün səhnə quraşdırılmışdır.
Məlumat verildi ki, milli ornamentlərdən geniş istifadə olunan park xüsusi memarlıq üslubunda
yenidən qurulmuşdur. Giriş qapısı, parkətrafı yollar və mərkəzi yollar, mərkəzi meydan, burada tikilmiş iki
fəvvarə və müasir işıqlandırma sistemi parkın gözəlliyini daha da artırır. Parkda iki hektaradək ərazidə yaşıl
örtük salınmış, həmişəyaşıl ağaclar əkilmiş, çəmənliklərdə xüsusi zövqlə çiçəklər əkilmişdir. Bütün bunlara
görə Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı ağcabədililərin və rayonun qonaqlarının ən sevimli
istirahət məkanına çevrilmişdir.
Parkda yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən dövlətimizin başçısı görülmüş işlərdən razılığını
bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 6 may
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Üzeyir Hacıbəyli adına Qarabağ Muğam Mərkəzi ilə tanışlıq
(6 may 2011-ci il)
Mayın 6-da Prezident İlham Əliyev Ağcabədi şəhərinin mərkəzində yerləşən Üzeyir Hacıbəyli
adına Qarabağ Muğam Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olmuşdur.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, 1,7 hektar ərazisi olan parkda yerləşən Qarabağ
Muğam Mərkəzi 2008-ci ilin sentyabrında inşa olunmuşdur. Ümumi sahəsi 830 kvadratmetr olan mərkəzdə
hər biri 155 yerlik qış və yay zalları fəaliyyət göstərir.
Dövlətimizin başçısı dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin mərkəzin binası önündə ucaldılmış
büstünün önünə gül dəstəsi qoydu. Sonra Prezident İlham Əliyev büstün ətrafında dahi bəstəkarın dünyaca
məşhur “Arşın mal alan” və “O olmasın, bu olsun” əsərlərini təcəssüm etdirən epizodik lövhələrlə tanış
oldu.
Dövlətimizin başçısı binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin, Prezident İlham
Əliyevin və Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun və
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın xalqımızın milli-mədəni
dəyərləri içərisində özünəməxsus yeri olan muğamımızın inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını əks
etdirən fotoguşəyə baxdı.
Bildirildi ki, burada, eyni zamanda, Azərbaycanın tanınmış muğam ustadlarının, Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi ilə təşkil edilən müxtəlif muğam müsabiqələrinin qaliblərinin şəkilləri də nümayiş
olunur.
Diqqətə çatdırıldı ki, mərkəzin 9 sinif otağında muğamı tədris edən iki orta ixtisas sinfi təşkil
olunmuşdur. Qarabağ Muğam Mərkəzində Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Laçın, Kəlbəcər, Oğuz, Bərdə
rayonlarından olan 96 tələbə muğam sənətinin sirlərinə yiyələnirlər.
Azərbaycan Prezidenti məktəbin tələbəsinin ifasında “Qarabağ şikəstəsi”ni dinlədi.
Qeyd edildi ki, mərkəzin yay zalı ilin isti aylarında açıq konsertlərin təşkili üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Burada keçirilən tədbirlər böyük razılıqla qarşılanır və zəngin təəssürat doğurur.
Ümumiyyətlə, Qarabağ Muğam Mərkəzi və burada təşkil olunan tədbirlər ağcabədililərlə yanaşı, rayona
gələn qonaqların da böyük marağına səbəb olur. Təkcə son beş ayda Qarabağ Muğam Mərkəzində 42 tədbir
keçirilmişdir. Bu isə muğamsevərlərin mərkəzin fəaliyyətinə olan marağını ifadə edir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 6 may
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Prezident İlham Əliyev Ağcabədidə əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilən rayon mədəniyyət
evində görülən işlərlə tanış olmuşdur
(6 may 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağcabədiyə səfəri çərçivəsində mayın 6-da şəhərin Heydər
Əliyev prospektində yerləşən və əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilən Yaqub Məmmədov adına rayon
mədəniyyət evində görülən işlərlə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ötən əsrin 60-cı illərində inşa olunan rayon mədəniyyət
evi son vaxtlaradək əsaslı təmir olunmamışdır. Azərbaycan Prezidentinin 2008-ci ilin yanvarında Ağcabədi
rayonuna səfəri zamanı verdiyi tapşırıqlara müvafiq olaraq bu mədəniyyət ocağının əsaslı təmirinə
başlanılmışdır.
Bildirildi ki, ətrafda yaşıllıqlar salınmış, dekorativ gül və ağac kolları əkilmiş, müasir işıqlandırma
sistemi yaradılmışdır. 945 kvadratmetr sahəsi olan binanın fasadı tam yenilənmişdir. Mədəniyyət evinin
foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin mədəniyyətimizin inkişafı ilə bağlı fikirlərini əks etdirən yazılar əks
olunmuşdur. Birinci mərtəbədə qonaq və qrim otaqları və 304 nəfərlik zal fəaliyyət göstərir. Zalda bütün
texniki vəsaitlər və elektrik sistemi alman texnologiyası ilə təchiz olunmuşdur. Zalın və səhnənin
işıqlandırma sistemi müasirləşdirilmişdir. Binada xarici texnologiya əsasında havalandırma sistemi
qurulmuş, səsləndirmə sistemi yüksək keyfiyyəti ilə seçilir. Binanın ikinci mərtəbəsində iş və texniki
otaqlar yerləşir. Burada müxtəlif dərnəklər də fəaliyyət göstərir.
Dövlətimizin başçısı şəhərin incəsənət məktəbi şagirdlərinin ifasını dinlədi.
Azərbaycan Prezidenti mədəniyyət evində yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi, tövsiyə və
tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2011, 6 may
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Ağcabədi şəhərində Şahmat Məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir
(6 may 2011-ci il)
Mayın 6-da Prezident İlham Əliyev Ağcabədi şəhərinin Üzeyir Hacıbəyli prospektində yeni inşa
olunan Şahmat Məktəbinin binasının açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın açılışını bildirən lenti kəsdi və məktəblə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, rayonda 1983-cü ildən fəaliyyət göstərən Uşaq Gənclər Şahmat Məktəbinin
əvvəlki binası yararsız halda olduğundan ötən ilin iyunundan yeni binanın tikintisinə başlanılmışdır. Müasir
üslubda inşa olunan bu tədris binası şahmat meydançasına bənzədilmişdir. Məktəbin həyətində açıq havada
şahmat oynamaq üçün geniş sahə yaradılmışdır. İtaliyadan gətirilən və xüsusi texniki qulluqla yetişdirilən
şahmat fiqurları formasında olan kollar binaya əlavə gözəllik bəxş edir. Ərazidə yaşıllıqlar salınmış, müasir
işıqlandırma sistemi yaradılmış, yaraşıqlı fəvvarə tikilmişdir. Bildirildi ki, 483 kvadratmetr sahəsi olan
ikimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində 8 sinif otağı vardır. Müasir havalandırma sistemi ilə təchiz olunan
bina xüsusi dizaynla inşa edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev dərs otaqlarına baxdıqdan sonra binanın ikinci mərtəbəsində ulu öndər
Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin idmana, xüsusən də şahmata və şahmatçılara olan diqqət və
qayğısını əks etdirən fotolardan ibarət stendlərə baxdı.
Oyun zalı ilə tanış olan dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, ümumi sahəsi 148
kvadratmetr olan zalda eyni vaxtda 100-dək şahmatçı görüş keçirə bilər. Oyunların canlı izlənilməsi üçün
zalda bir neçə kamera quraşdırılmışdır. Binanın girişində quraşdırılan monitor məktəbdə gedən yarışları
canlı izləməyə imkan verir. Zalda müxtəlif şahmat fiqurlarından və kompozisiyalardan ibarət xüsusi guşələr
də yaradılmışdır. Bütün siniflər və yarış zalı şahmat taxtaları, saat və lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Sonra Prezident İlham Əliyev burada yaradılan kompyuter otağına baxdı. Bildirildi ki, kompyuter
otağı yüksək sürətli internetlə təmin edilmişdir ki, bu da dərslərin kompyuter vasitəsilə keçilməsinə, ən son
yenilikləri qısa zaman çərçivəsində öyrənməyə şərait yaradacaqdır.
Vurğulandı ki, Ağcabədi Şahmat Məktəbi bir sıra respublika səviyyəli yarışlara da ev sahibliyi
etməyə hazırdır. Təsadüfi deyildir ki, Ağcabədi şahmatçıları son 3 il ərzində respublika şahmat turnirlərində
100-dək medal, diplom və kuboklara layiq görülmüşlər. 2008-ci ilin avqustunda Bakıda keçirilən uşaq
gənclər şahmat məktəbləri komandalarının Respublika birinciliyinin final mərhələsində iştirak edən
Ağcabədinin qızlardan ibarət komandası uğurla çıxış edərək üçüncü yerə layiq görülmüşdür. Fərdi
yarışlarda isə Fərid Abdullayev, Əsmər Həsənova, Aysun Bədəlova medal qazanmışlar.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Şahmat Məktəbinin yanında 100 min cildlik elektron
kitabxananın tikilməsi üçün yer ayrılmışdır.
Prezident İlham Əliyev yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi, görülmüş işlərdən razılığını
bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 6 may

7

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Ağcabədidə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının təməli qoyulmuşdur
(6 may 2011-ci il)
Mayın 6-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağcabədi şəhərinin Hüsü Hacıyev küçəsində inşa
olunacaq 205 çarpayılıq Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
İnşaatçılar Azərbaycan Prezidentini hərarətlə qarşıladılar.
Dövlətimizin başçısı yeni inşa olunacaq xəstəxananın baş planının və layihələrin əks olunduğu
stendə baxdı.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, 4 hektar ərazidə tikiləcək
xəstəxana kompleksi bir-birinə keçidi olan 4 böyük korpusdan və 3 əlavə yardımçı binadan ibarət olacaqdır.
Ən müasir avadanlıqla təchiz ediləcək xəstəxananın zirzəmisində camaşırxana və mətbəx yerləşəcəkdir.
Birinci mərtəbədə qəbul, ginekologiya və doğum şöbələri, uşaq poliklinikası, diaqnostika, laboratoriya,
poliklinika, otolarinqologiya şöbələri fəaliyyət göstərəcəkdir. İkinci mərtəbədə observasiya şöbəsi,
əməliyyat bloku, reanimasiya, intensiv terapiya, cərrahiyyə və uşaq terapiya şöbələri yerləşəcəkdir. Üçüncü
mərtəbədə isə fərdi doğum palataları, uşaq terapiyası, tibbi bərpa mərkəzi, kardiologiya və terapiya şöbələri
xəstələrin ixtiyarına veriləcəkdir. Xəstəxananın dördüncü mərtəbəsində doğuş-əməliyyat bloku, terapiya
otaqları və konfrans zalı olacaqdır. Xəstəxananın başqa bir fərqi isə ondan ibarət olacaqdır ki, burada
xəstələrin təcili əməliyyatı, bir yerdən başqa yerə aparılması üçün ayrıca helikopter xidməti fəaliyyət
göstərəcəkdir. Helikopter dayanacağı binanın üst qatında inşa olunacaqdır.
Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, burada ağcabədililərlə yanaşı, qonşu rayonların da
əhalisinə yüksək səviyyəli xidmət göstərmək mümkün olacaqdır. Ən müasir avadanlıqla təchiz olunacaq
xəstəxanada yüksək ixtisaslı tibbi kadrlar işləyəcəkdir.
Sonra dövlətimizin başçısı metal gilizi bünövrəyə buraxdı və beton qarışığı tökən qurğunu işə saldı.
Prezident İlham Əliyev inşaatçılarla söhbət etdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2011, 6 may
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Ağcabədi şəhərində yeni süd emalı zavodu işə salınmışıdır
(6 may 2011-ci il)
Mayın 6-da Prezident İlham Əliyev Ağcabədi şəhərində yeni süd emalı zavodunun açılışında iştirak
etmişdir.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, son illərdə ölkəmizdə davamlı sosial-iqtisadi
yüksəliş nəticəsində kənd təsərrüfatının inkişafı ölkənin bütün rayonlarını əhatə etməkdədir. Xüsusilə də
heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi onunla bağlı bir sıra sahələrin də artımına təkan vermişdir. Bu baxımdan
süd və süd məhsullarının istehsalının artımı ilə bağlı olaraq heyvandarlığın inkişaf etdiyi rayonlarda yeni
müəssisələr açılır. Bu, həm də dövlətimizin sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı həyata keçirdiyi siyasətin
prioritet istiqamətlərindən biridir.
Bildirildi ki, Ağcabədi süd emalı zavodunun açılması bu rayonda sahibkarlığın inkişafına dəstək
olmaqla yanaşı, ağartı məhsullarının yüksək keyfiyyətdə istehsalında növbəti uğurlu addımdır. Ümumi
ərazisi iki hektar olan bu zavodun qapalı hissəsinin sahəsi 5 min kvadratmetrdir. Zavod beynəlxalq
standartlara cavab verən avadanlıqla təchiz edilmişdir. Müəssisənin həyətində abadlıq və yaşıllaşdırma
işləri aparılmışdır. Zavodun fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədilə ərazidə transformator
qoyulmuşdur. Zavodda 12 adda müxtəlif ağartı məhsullarının istehsalı nəzərdə tutulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev zavodu işə saldı.
Qeyd edildi ki, sutkalıq emal gücü 20-50 ton olan zavoda süd Ağcabədinin müxtəlif kəndlərindən
gətirilir. Bu məqsədlə ətraf kəndlərdə 5 südtoplama məntəqəsi təşkil edilmişdir. Məntəqələr soyuducu
qurğularla təchiz edilmişdir. Zavodun satış şəbəkəsi, müasir tələblərə cavab verən laboratoriyası və digər
xidməti bölmələri vardır. Zavodun istehsal sahəsində 50, südtoplama məntəqələrində 20, satış şəbəkəsində
isə 30 nəfər işlə təmin edilmişdir.
Dövlətimizin başçısı zavodun istehsal bölməsində iş prosesini izlədi, zavodun məhsullarının
nümayiş etdirildiyi stendlə tanış oldu.
Bildirildi ki, müəssisənin istehsal bölməsində geniş çeşiddə pendir, qatıq, dovğa, ayran, kəsmik,
xama, kərə yağı və s. istehsal edilir. Holland pendirinin istehsalı avtomatlaşdırılmış qaydada həyata
keçirilir. Bu məhsulların hər biri zavodda yaradılan ayrı-ayrı sexlərdə, gigiyenik qaydalara uyğun olaraq
hazırlanır. Hər bir məhsul laboratoriyalarda müvafiq yoxlamalardan keçir. Sexlərdə quraşdırılan
havalandırma sistemi istehsal sahələrində normal temperaturun təmin edilməsinə imkan yaradır. Zavodda
süd və süd məhsullarının tərkibinin müəyyənləşdirilməsi və keyfiyyətinin ölçülməsi məqsədilə müasir
standartlara cavab verən iki laboratoriya fəaliyyət göstərir. Hazır məhsullar laborator yoxlamadan
keçdikdən sonra xüsusi anbarlara və soyuducu depoya yığılır. Yaxın gələcəkdə zavodda istehsal edilən
məhsulların çeşidinin daha da artırılması nəzərdə tutulur.
Zavodun fəaliyyəti ilə tanış olan dövlətimizin başçısı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2011, 6 may
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Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunun Ağabəyli kəndində tikilən “Atena” süd məhsulları
kombinatının açılışında iştirak etmişdir
(6 may 2011-ci il)
Mayın 6-da Ağcabədiyə səfəri çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rayonun Ağabəyli
kəndində tikilən “Atena” süd məhsulları kombinatının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, “Atropatena” şirkəti tərəfindən inşa olunan “Atena”
süd məhsulları kombinatı Azərbaycanda sahibkarlığın kompleks şəkildə inkişafına göstərilən dövlət
dəstəyinin bariz nümunəsidir. Ümumi ərazisi 22 hektar olan kombinatın tikinti hissəsinin sahəsi 1,2
hektardır. Müəssisənin ərazisi abadlaşdırılmış, yaşıllıqlar salınmış, müasir işıqlandırma sistemi
quraşdırılmışdır. Kompleksdə ildə 7,6 min ton süd istehsalı və 90 min ton süd emalı nəzərdə tutulmuşdur.
Hazırda kombinatda 100 nəfər işlə təmin edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev kombinatı işə saldı.
Müəssisənin fəaliyyəti ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, kombinatda
Avropanın ən müasir avadanlığı quraşdırılmışdır. Kombinatda ilkin olaraq 42 çeşiddə süd məhsullarının
istehsalı planlaşdırılır. Gələcəkdə bu rəqəmi 100-ə çatdırmaq nəzərdə tutulur.
Müəssisənin idarəetmə mərkəzi ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, kombinatda emal prosesi tam
şəkildə kompyuterləşdirilmişdir və bütün proses vahid mərkəzdən idarə olunur. Mütəxəssislər emal
prosesini kompyuter vasitəsilə kənardan izləyirlər.
Kombinatda süd, qatıq, kəsmik, pendir və digər məhsulların hər biri xüsusi şəraitdə hazırlanır və
gigiyenik normalara uyğun şəkildə qablaşdırılır. Məhsulların qablaşdırılması üçün tələb olunan taralar
kombinatda hazırlanır. Müəssisənin xammalla təmin edilməsi məqsədilə Ağcabədidə və ətraf rayonlarda
21 süd qəbulu məntəqəsi təşkil olunmuşdur. Bu isə regionda fəaliyyət göstərən fermerlərin və ailə
təsərrüfatlarının inkişafına təkan verəcəkdir.
Laboratoriya ilə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, kombinatda bütün
emal prosesi yüksək keyfiyyətli laborator avadanlıqla yoxlamadan keçirilir. Bu proses bir neçə dəfə təkrar
olunur.
Diqqətə çatdırıldı ki, “Atena” süd emalı və heyvandarlıq kompleksinin tikintisi üçün dövlət
tərəfindən 5 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Hazırda dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına uyğun
olaraq müəssisənin xammalla təmin olunması məqsədilə heyvandarlıq kompleksinin yaradılması
istiqamətində işlər aparılır. Bu layihənin icrası isə daha 115 nəfərin işlə təmin olunmasına şərait
yaradacaqdır.
Dövlətimizin başçısı istehsal prosesinin son mərhələsini, məhsulların qablaşdırılması üçün tələb
olunan taraların hazırlanması prosesini izlədi, soyuducu kamera ilə tanış oldu.
AZƏRTAC
2011, 6 may

10

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Ağcabədi-Qaradolaq-Kəbirli avtomobil yolunun 24,5 kilometrlik hissəsi yenidənqurmadan sonra
açılmışdır
(6 may 2011-ci il)
Mayın 6-da Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonuna səfəri çərçivəsində Ağcabədi-QaradolaqKəbirli avtomobil yolunun 24,5 kilometrlik hissəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı yolun əvvəlki və hazırkı vəziyyətini əks etdirən fotostendə baxdı.
Prezident İlham Əliyev yolun üzərində yerləşən Qaradolaq, Yeni Qaradolaq, Aran, Kəbirli və
Mehrablı kəndləri ərazisində təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələri ilə bağlı görülən işləri əks etdirən
fotostendlə də tanış oldu. Bildirildi ki, ümumilikdə 11 minədək əhalinin yaşadığı 5 kəndi birləşdirən yolun
yenidən qurulması nəticəsində yaşayış məntəqələri ilə rayon mərkəzi arasında gediş-gəliş asanlaşmışdır.
Uzun müddət istismara yararsız halda olan və bir sıra yaşayış məntəqəsini əhatə edən yolun bu hissəsi
Prezidentin Ehtiyat Fondundan ayrılmış vəsait hesabına Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyətinin sifarişi ilə
yenidən qurulmuşdur.
Qeyd edildi ki, eni 6 metr olan dördüncü dərəcəli ikizolaqlı yol boyu həm avtomobillərin, həm də
piyadaların sərbəst hərəkəti üçün lazımi şərait yaradılmış, istiqamətverici işarələr qoyulmuşdur. Müasir
standartlara cavab verən yolun giriş hissəsində abadlıq işləri aparılmışdır. Magistral yoldan girişdə 1,
kəndarası yollarda isə 2 müasir tipli dayanacaq quraşdırılmışdır. Yol kənarında 30 minədək ağac və gül
kolu əkilmiş, yaşıllıq zolağı salınmışdır. Ümumilikdə yol boyu 6 körpü və ötürücü inşa edilmişdir ki, burada
da 54 yol göstəricisindən istifadə olunmuşdur. 2010-cu ilin noyabrından inşasına başlanılan yolun
tikintisində 80 nəfərlik işçi qüvvəsindən və 40-dan artıq texnikadan istifadə olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev yolun açılışını bildirən lenti kəsdi və yeni yolda avtomobili idarə etdi.
Sonra dövlətimizin başçısı Qaradolaq kəndi ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
AZƏRTAC
2011, 6 may
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Qaradolaq kəndi ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(6 may 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 6-da Ağcabədi-Kəbirli avtomobil yolunun 24,5
kilometrlik hissəsinin açılışından sonra Qaradolaq kəndi ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Kənd sakinləri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham ƏLİYEV mərasimə toplaşanları salamlayaraq dedi:
- Təbrik edirəm. Gözəl yol çəkilib.
SAKİN: Cənab Prezident, Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah köməyiniz olsun. Siz
Azərbaycanın bayrağını zirvələrə qaldırmısınız. Azərbaycanımızın bayrağı həmişə uca olsun. Kəndimizin
camaatı adından Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Buraya gəlməklə bizi şərəfləndirmisiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun.
SAKİN: Hörmətli Prezidentimiz, bu işlərin təşəbbüskarı Sizsiniz. Siz əhali ilə görüşür, təkliflərini
dinləyir, təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üçün tapşırıqlar verirsiniz. Biz Sizə minnətdarıq. Bu büsata, bu
gözəl işlərə kəm baxanların gözləri kor olsun. Kefimiz kök, damağımız çağ yaşayırıq. Sizin sayənizdə heç
nədən korluğumuz yoxdur.
Prezident İlham ƏLİYEV: Yol həyat, inkişaf deməkdir. Bütün bölgələrdə kənd yolları çəkilir. Bu
yol da gözəl yoldur. Bir neçə kəndi birləşdirir.
SAKİN: Gəlişinizi eşitdik, sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Gözəl bir gündür, toy-bayramdır
bizim üçün. Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı versin. Allah Sizi qorusun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Daha da çox işlər görəcəyik. Göstəriş vermişəm ki, bütün kəndlərə qaz
xətləri çəkilsin. Ağcabədi rayonunda 100 faiz qazlaşdırma aparılmalıdır. İçməli su layihəsi, suvarma ilə
bağlı bütün məsələlər həllini tapmalıdır. O ki qaldı kənd yollarına, gələcək mərhələlərdə biz kəndləri
abadlaşdıracaq, yollar çəkəcəyik. Elə etməliyik ki, gediş-gəliş rahat olsun. Çünki bu yol torpaq yol
olmuşdur. Heç vaxt bu yola asfalt vurulmamışdır. İndi görün gediş-gəliş üçün nə gözəl yoldur.
SAKİN: Cənab Prezident, Siz Ağcabədi torpağına, Qaradolaq kəndinə xoş gəlmisiniz. Biz Sizə
güvənirik. Ağcabədi camaatı Sizin fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndirir. Sizin Ağcabədiyə gəlişinizi çoxdan
arzulayırdıq. Allah bizi arzumuza çatdırdı. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Bizim 30 kilometrlik yolu
indi 10 kilometrlə əvəz etmisiniz. Rahatlıq üçün bundan gözəl nə ola bilər?! Sizin daxili, xarici siyasətinizi
Ağcabədi camaatı bəyənir və dəstəkləyir. Nəyə görə? Ona görə ki, Sizin bütün fəaliyyətiniz ölkəmizin
inkişafına, rifahımızın yüksəlməsinə yönəlmişdir. Bir daha Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayırıq.
SAKİN: Hörmətli Ali Baş Komandan, mənim bir neçə kəlmə sözüm var. Şanlı və şərəfli, şöhrəti
bütün dünyaya sığmayan, XX əsrin türk dünyasının böyük öndəri, xalqımızın xilaskarı, Azərbaycan
Respublikasının qurucusu, yaradıcısı ulu öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına, Azərbaycan
gəncliyinə böyük bir əmanət qoyub getmişdir. Nədir bu əmanət? Azərbaycanı yaşatmaq, Azərbaycanı
qurmaq, dünyada tanıtdırmaq. Bu gün Siz Azərbaycanı bütün sahələrdə - idman, səhiyyə, təhsil, quruculuq
sahələrində tanıtmısınız. Azərbaycan xalqı, o cümlədən Ağcabədi camaatı Sizə minnətdardır. Camaatımız
yol sarıdan əziyyət çəkirdi. İndi bizim rahat yolumuz vardır. Buna görə də biz Sizə minnətdarıq,
təşəkkürümüzü bildiririk.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Bütün məmurlar yaxşı işləməlidirlər. Ağcabədi rayonunda
aparılan quruculuq-abadlıq işləri məni sevindirir. Çox şadam ki, burada işlər yaxşı gedir, böyük işlər
görülür. Rayonlar, kəndlər abadlaşır, sosial məsələlər öz həllini tapır. Belə olan halda əlbəttə ki, həm rayon
inkişaf edəcək, həm ölkəmiz də qabağa gedəcək. Bu gün Ağcabədidə həm sosial, həm də iqtisadi məsələlər
öz həllini tapır. Böyük süd kompleksləri tikilir. Orada yüzlərlə yeni iş yerləri açılır. Məktəblər tikilir,
xəstəxana tikiləcək, böyük xəstəxananın təməl daşı qoyulacaqdır. Parklar salınır, olimpiya kompleksləri
tikilir, kənd yolları çəkilir, yəni bütün şərait yaradılmalıdır. Hər bir rayonda, xüsusilə Ağcabədi kimi böyük
rayonda bütün bu işlər lazımi səviyyədə aparılmalıdır. Kənd yollarının tikintisi isə bundan sonra da davam
edəcəkdir. Biz çalışmalıyıq ki, bütün kəndləri belə gözəl yollarla birləşdirək. Sizə cansağlığı, uğurlar
arzulayıram.
SAKİN: Biz ən xoşbəxt adamlarıq ki, Prezidentimiz gəlib işlərimizlə maraqlanır. Bu yolu
saldırdığınıza görə Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu edirik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Deməli, qazlaşdırma bütün kəndlərdə gələn ilin sonuna qədər
bitməlidir. O ki qaldı su layihəsinə, o da icra olunacaqdır. Bu məsələlər çox vacibdir - qaz, işıq, su, suvarma
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və yol. Xəstəxana tikiləcək, yəqin ki, bir ilə, il yarıma istifadəyə veriləcəkdir. Sosial obyektlərin,
məktəblərin tikintisinə dair proqramımız, planlarımız vardır. Biz bu proqramı icra edəcəyik.
SAKİN: Mən kənd məktəbinin müəllimləri adından burada çıxış edirəm. Bu il bizim üçün təzə
məktəb tikilib, artıq istifadəyə verilib. Bunun üçün Sizə təşəkkür edirik. Çox gözəl, çox layiqlidir. Biz
müəllimlər də çalışacağıq ki, bütün biliyimizi Azərbaycanın gəncliyi yolunda sərf edək. Sizin göstərişinizlə
“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramının hazırlanması ilə bağlı görülən işlər bizi
sevindirir. Bunun üçün Sizə təşəkkür edirik. Biz Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan müəllimləri,
Azərbaycan xalqı Sizinlə fəxr edirik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Mən məktəbin şəklini gördüm, çox gözəl məktəbdir.
SAKİN: Hər bir şəraiti vardır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Kənd üçün gözəl məktəbdir. Daha nə lazımdır?
SAKİNLƏR: Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
XXX
Kənd sakinləri Prezident İlham Əliyev ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
AzərTAc
6 may 2011-ci il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağcabədi rayonunda qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün
inşa edilmiş yaşayış binalarından ibarət məhəllədə görülən işlərlə tanış olmuşdur
(24 dekabr 2011-ci il)
Dekabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva
Ağcabədi rayonunda qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün inşa edilmiş yaşayış binalarından ibarət
məhəllədə görülən işlərlə tanış olmuşlar.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə məhəllənin baş planını əks etdirən stendə baxdı.
Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli
Həsənov məlumat verdi ki, dövlətimizin başçısının doğma yurdlarından didərgin düşmüş soydaşlarımıza
diqqət və qayğısı sayəsində Ağcabədi rayonunda da çadır düşərgələri ləğv olunmuş, qaçqınlar və məcburi
köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınmış, onların sosial problemlərinin həlli istiqamətində mühüm tədbirlər
görülmüşdür. Ağcabədi rayonunda 560 məcburi köçkün ailəsi üçün tikilən beşmərtəbəli on yaşayış
binasından ibarət məhəllə bu tədbirlərin ardıcıl xarakter aldığını nümayiş etdirir. Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin müvəqqəti yaşayış yerlərindən və çadırlardan mükəmməl infrastruktura malik yeni qəsəbələrə
köçürülməsi dövlətin bu insanlara həssas münasibətinin təzahürüdür. İndiyədək qaçqın və məcburi
köçkünlər üçün ölkəmizin müxtəlif yerlərində bütün infrastruktura malik 70 qəsəbə salınmışdır. Bu
qəsəbələrdə 20 min mənzil tikilmiş, 100 min nəfərdən çox soydaşımız yeni evlərə köçürülmüş, 130 təhsil,
50-dək səhiyyə, onlarca rabitə və mədəniyyət ocaqları istifadəyə verilmiş, su, elektrik, qaz xətləri, yollar
çəkilmişdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, son yeddi ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı
Azərbaycan Prezidenti 27 Fərman və Sərəncam imzalamış, bir Dövlət Proqramı və ona əlavələri
təsdiqləmişdir. Bu sənədlərin icrası ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin 88 qərar və sərəncamı verilmiş, Milli
Məclisdə qanun qəbul olunmuşdur. Hazırda qaçqınlara və məcburi köçkünlərə Azərbaycan hökumətinin
ayırdığı vəsait nisbət etibarilə dünyada ən yuxarı göstəricilər sırasında yer alır.
Yeni yaşayış massivinin əsas texniki göstəriciləri barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat
verilərkən bildirildi ki, bu məhəllənin salınmasına dövlətimizin başçısının 2004-cü ildə təsdiq etdiyi Dövlət
Proqramına əlavələr edilməsi haqqında 2007-ci ildə imzaladığı Sərəncama əsasən bu ilin iyununda
başlanılmışdır. İnşaat işlərinə ölkənin 14 tikinti şirkəti cəlb olunmuşdur. Yeni məhəllə gələn ilin əvvəlində
tam istifadəyə veriləcəkdir.
Məlumat verildi ki, ümumi sahəsi on hektar olan yaşayış massivində inşa olunmuş binalara Ağcabədi
rayonunda müvəqqəti məskunlaşmış 560 məcburi köçkün ailəsinin köçürülməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva hazır mənzilə baxdılar.
Bildirildi ki, bu binalardakı mənzillərdə yaşayış üçün maksimum şərait yaradılmışdır. Məhəllədə 360
şagird yerlik məktəb binası, 50 yerlik uşaq bağçası inşa edilmişdir. Burada, həmçinin klub-icma mərkəzi,
inzibati bina da tikilmişdir. Məhəlləni daimi elektrik enerjisi ilə təmin etmək məqsədi ilə transformator
yarımstansiyası quraşdırılmış, sakinlərin içməli su tələbatını ödəmək üçün hər biri 500 kubmetr olan iki su
anbarı inşa edilmiş, yeni su xətləri çəkilmişdir. Məhəllədə qazlaşdırma işləri aparılmış, qaz tənzimləyici
məntəqə quraşdırılmışdır. Yol-küçə şəbəkəsi də yüksək səviyyədə qurulmuşdur.
Məhəllə ilə tanış olan dövlətimizin başçısı işlərin yüksək səviyyədə başa çatdırılması ilə bağlı tapşırıq
və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2011, 24 dekabr
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Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü ərazisində Laçın rayonundan olan
552 məcburi köçkün ailəsi üçün salınan yeni yaşayış qəsəbəsinin açılışında iştirak etmişdir
(24 dekabr 2011-ci il)
Dekabrın 24-də Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü
ərazisində Laçın rayonundan olan 552 məcburi köçkün ailəsi üçün salınan yeni yaşayış qəsəbəsinin
açılışında iştirak etmişlər.
Dövlətimizin başçısı və xanımı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin qəsəbənin
mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri qoydular.
Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli
Həsənov məlumat verdi ki, ölkəmizdə aparılan tikinti-quruculuq işləri Laçından olan məcburi köçkünlərin
məskunlaşdıqları Taxtakörpü ərazisində də vüsət almışdır. Buradakı parklarda, Şəhidlər kompleksində və
Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasının ətrafında abadlıq işləri həyata keçirilmiş, yaşıllıqlar
salınmışdır. Bu ilin əvvəlindən Taxtakörpü ərazisinə 21 kilometr uzunluğunda təbii qaz xəttinin çəkilişi
başa çatdırılmış, 4 kilometrlik içməli su xətlərində təmir-bərpa işləri aparılmış, köhnə borular yeniləri ilə
əvəzlənmişdir. Alxaslı və Qarakeşiş obalarında modul tipli sutəmizləyici qurğular quraşdırılmışdır.
Taxtakörpü-Mais və Taxtakörpü-Alxaslı avtomobil yolunda təmir işləri aparılmış, 7,9 min kvadratmetr yol
asfaltlanmışdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, respublikamızın ümumilikdə 58 rayon və şəhərində müvəqqəti məskunlaşan 71,2
min laçınlıdan 13 mini Taxtakörpü ərazisində yerləşmişdir. İndi burada məcburi köçkünlər üçün yeni
yaşayış qəsəbələri salınır. Bu qəsəbələrdən biri də dövlətimizin başçısının 2004-cü il 1 iyul tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Dövlət Proqramına əlavələr olunması haqqında 2007-ci il 31 oktyabr tarixli
Sərəncamına əsasən Ağcabədi rayonu Taxtakörpü ərazisində Laçın rayonundan olan 552 məcburi köçkün
ailəsi üçün salınan yeni qəsəbədir. Bu qəsəbənin salınması Azərbaycan Prezidentinin məcburi köçkünlərin
sosial-iqtisadi və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi növbəti mühüm
addımlardan biridir.
Bildirildi ki, ümumi sahəsi 111 hektar olan qəsəbədə inşa edilən evlərin sahəsi ümumilikdə 31 min
179 kvadratmetrdən çoxdur. Hər bir evin 12 sot torpaq sahəsi vardır. Qəsəbədə müasir standartlara cavab
verən, 360 şagird yeri olan məktəb binası, uşaq bağçası, bir klub-icma mərkəzi, qəsəbə nümayəndəliyi üçün
inzibati bina inşa edilmiş, park və yaşıllıqlar salınmışdır. Qəsəbə elektrik, qaz və içməli su ilə təmin
olunmuşdur. Yağış sularının axıdılması üçün drenaj tikilmişdir. Qəsəbədə ümumi uzunluğu 15 kilometr
olan
yol
salınmışdır.
Dövlətimizin başçısına və xanımına yeni qəsəbənin tikintisi üzrə əsas texniki-iqtisadi göstəricilər barədə
məlumat verildi.
Bildirildi ki, zəruri infrastrukturun yaradıldığı qəsəbədəki evlərin 49-u birotaqlı, 194-ü ikiotaqlı, 237si üçotaqlı, 72-si isə dördotaqlıdır. Qəsəbədə iki transformator stansiyası, altı qaztənzimləyici məntəqə
yaradılmış, biraşırımlı körpülər inşa olunmuş, geniş yaşıllıq zolaqları salınmışdır.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva məcburi köçkün Cənnət Əliyevin evində
yaradılan şəraitlə tanış oldular.
Dövlətimizin başçısına və xanımına gül dəstələri təqdim olundu.
Azərbaycan Prezidenti çay süfrəsi arxasında ev sahibi ilə söhbət etdi.
Ev sahibi Cənnət ƏLİYEV dövlətimizin başçısını salamlayaraq dedi:
- Xoş gəlmisiniz!
Prezident İlham ƏLİYEV: Ev necədir? Xoşunuza gəlir?
Cənnət ƏLİYEV: Cənab Prezident, bizə gözəl şərait yaratdığınıza, gözəl qəsəbə tikdirdiyinizə, çox
əlamətdar gündə laçınlılarla görüşə gəldiyinizə görə Sizə ailəmiz adından və öz adımdan səmimi
minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, mən çox şadam ki, bu gün sizinlə birlikdə bu gözəl hadisəni qeyd
edirik. Yeni qəsəbənin istifadəyə verilməsi, doğrudan da çox gözəl hadisədir. Bildiyiniz kimi,
Azərbaycanda son illər ərzində onlarla yeni qəsəbə salınmışdır, on minlərlə köçkün yeni evlərə
köçürülmüşdür. Bütün evlər də gözəldir. Bütün şəraiti, həyət sahəsi, bütün infrastruktur - işıq, su, qaz vardır,
yaşamaq üçün hər şey yaradılıb. Əlbəttə, əvvəlki dövrdə sizin məişət şəraitiniz o qədər də lazımi səviyyədə
deyildi. Ancaq indi Azərbaycan dövlətinin imkanları var və ən əsası bizim siyasətimiz bundan ibarətdir ki,
çətin vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımızı gözəl şəraiti olan evlərlə təmin edək.
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Burada indi böyük qəsəbə salınıbdır, 552 ev tikilibdir. Görürəm, keyfiyyətlə tikilib, gözəl, geniş, rahat
evlərdir. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm, burada rahat yaşayasınız.
Cənnət ƏLİYEV: Cənab Prezident, ulu öndərimizin gördüyü bütün işlərə görə Azərbaycan xalqı ona
borcludur. Ən böyük həqiqət budur ki, Sizin kimi kadr yetişdirib, Azərbaycana bəxş edibdir. Ulu öndərimiz
həmişə deyirdi ki, mən İlhama özüm qədər inanıram, o, mənim yarımçıq qalan işlərimi başa çatdıracaqdır.
Siz 2003-cü ildən ölkəmizə rəhbərlik edirsiniz. Bu illər ərzində respublikamızda gedən tikinti, quruculuq,
abadlıq işləri, sənaye, kənd təsərrüfatı, elm, mədəniyyət, sosial-iqtisadi sahələrdəki nailiyyətlər, siyasi
sabitlik, sürətli inkişaf Azərbaycanı doğrudan da bütün dünyada inkişaf etmiş respublikalar sırasına çıxardı.
Bu, Sizin əməyiniz nəticəsində oldu. Bu, Sizin rəhmətlik atanız kimi daim bölgələrdə olmağınız və
insanlarla sıx əlaqə saxlamağınızın nəticəsində oldu. Bunun üçün mən bir azərbaycanlı kimi fəxr edirəm.
Fəxr edirəm ki, Sizin kimi Prezidentimiz vardır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, Siz tamamilə haqlısınız. Bu sahədəki işləri də vaxtilə ulu öndər
başlamışdı. Çünki ölkəyə daxil olan ilk vəsait məcburi köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına
yönəldilmişdir. O vaxt, 1999-cu ilin sonunda Neft Fondunun yaradılması və neftdən əldə edilən ilk
gəlirlərin daxil olunmasından sonra birinci ödəmələr köçkünlər üçün yeni qəsəbələrin salınmasına sərf
edilmişdir. Biz bu siyasəti davam etdiririk. Əlbəttə, indi dövlətimizin maliyyə imkanları da böyük dərəcədə
artmışdır və biz çalışırıq və çalışmalıyıq ki, bütün köçkünlərin problemlərini həll edək və həll edirik də.
Cənnət ƏLİYEV: Ulu öndərimiz laçınlıların sevimlisi olub. Onun gözəl bir sözü vardır: “Laçın rayonu
həm təbiətinə, həm də insanlarına görə Azərbaycanın ən dəyərli guşələrindən biridir”. Doğrudan da bu gün
onun övladı – Siz işinizin çoxluğuna baxmayaraq vaxt tapıb biz laçınlılarla görüşə gəldiyinizə görə hədsiz
dərəcədə sevinirik.
Doğrudan da əgər ulu öndər hakimiyyətə gəlməsəydi, biz köçkünlərə ögey münasibət davam edəcəkdi.
Xilaskarımız hakimiyyətə gəldi, biz məcburi köçkünlərə də diqqət və qayğı artırıldı. Siz bayaq dediniz,
Laçından olan məcburi köçkünlər burada, susuz səhrada, ilan mələyən düzlərdə, 86 obada, ictimai yerlərdə
məskunlaşmışdılar. Dəhşətli günlər idi. Maşınla su çatdıra bilmirdilər, 30-40 kilometrdən su gətirilirdi.
Allah o günləri bir də bizə göstərməsin.
Ulu öndər hakimiyyətə qayıtdı və həqiqətən də hər şeyi yoluna qoydu. Siz doğrudan da ulu öndərin
siyasətini şərəflə davam etdirirsiniz. Sizin daxili və xarici siyasətinizi laçınlılar 100 faiz dəstəkləyirlər.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, doğrudan da elədir. Ulu öndərin Laçına, laçınlılara çox xüsusi
münasibəti var idi. Mən də laçınlıları çox sevirəm və bu gün laçınlılarla birlikdəyəm. Bir şeyi qeyd etmək
istəyirəm ki, əgər ulu öndər o vaxt, Azərbaycan üçün həlledici anlarda hakimiyyətdə olsaydı, Laçın heç
vaxt işğal altına düşməzdi, heç vaxt. O vaxtkı iqtidarın və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan antimilli
qüvvələrin yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində Laçın işğal edildi və demək olar ki, torpaqlarımızın işğalı elə
Laçının işğalından başladı. 1992-ci ilin mayında Laçının işğal altına düşməsi Dağlıq Qarabağla Ermənistan
arasında coğrafi əlaqənin yaranmasına səbəb oldu.
Cənnət ƏLİYEV: Ermənilər Laçını “Alaqapı” adlandırırdılar. O vaxtkı səriştəsiz rəhbərlərin
xəyanətkarlığının nəticəsində 1992-ci ildə ermənilər Laçını işğal etdilər.
Prezident İlham ƏLİYEV: Ondan sonra laçınlılar gəldilər susuz səhraya, heç kim onlara baxmırdı, heç
kim onların problemi ilə məşğul olmurdu. Qalmışdılar səhrada başlı-başına, susuz, şəraitsiz.
Siz o ağır günləri yaşamısınız, o faciəni görmüsünüz.
Cənnət ƏLİYEV: Cənab Prezident, o günlər getsin, gəlməsin. Məcburi köçkünlərə soyuq münasibətlə,
problemlərimizlə əlaqədar mən dörd nəfərlə birlikdə komitə sədrinin qəbulunda oldum. Onlar hansı stulda
oturduqlarını bilmirdilər. Həqiqətən bilmirdilər. Səmimi qəlbdən deyirəm.
Möhtərəm cənab Prezident, ulu öndərimiz Laçın haqqında 1971-ci ildə dağ rayonlarının iqtisadiyyatını
yüksəltmək üçün qərar qəbul etdi. 1974-cü ildə də Laçın şəhərinin yaradılmasının 50 illiyi ilə bağlı qərar
qəbul etdi. Bu qərarların hesabına Laçın sürətlə inkişaf etdi. İstər iqtisadi cəhətdən, istər abadlıq-quruculuq
sahəsində dağ rayonları sırasında Laçın birinci yerdə dururdu. O vaxt məni Sizin rəhmətlik atanız Laçının
50 illiyi ilə əlaqədar təltif etdi. Siz isə 2009-cu ildə mənə mübarək imzanızla “Tərəqqi” medalı verdiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, görürəm.
Cənnət ƏLİYEV: Ailəmiz adından, bütün əzizlərim adından Sizin əllərinizi sıxaraq bağrıma basıram
və
Sizə minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun.
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Cənnət ƏLİYEV: Sizin beynəlxalq aləmdə olan nüfuzunuz bizi sevindirir. Ali Baş Komandan kimi
güclü ordu yaratmısınız. Bu ordu gələcəkdə düşməndən qisasımızı alacaqdır. Biz öz torpaqlarımıza
qayıdacağıq, Sizin rəhbərliyiniz altında öz yurdumuzda belə gözəl evlər tikəcəyik. Həqiqətən də
soydaşlarımızın müvəqqəti şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün gözəl işlər görürsünüz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Tamamilə haqlısınız. Bu, müvəqqəti yaşayış məntəqəsidir. Torpaqlarımız
işğalçılardan azad olunandan sonra bütün köçkünlər üçün Laçında, Kəlbəcərdə, Ağdamda hələ ki, işğal
altında olan digər torpaqlarda bundan da gözəl evlər tikəcəyik. Mən buna şübhə etmirəm. Biz öz ərazi
bütövlüyümüzü mütləq bərpa edəcəyik. Mən bu barədə fikirlərimi dəfələrlə bildirmişəm, bir daha demək
istəyirəm ki, bu, sadəcə olaraq sözlər deyil, sadəcə olaraq bizim arzularımız deyil, bu, həqiqətdir.
İndi baxın, son iyirmi il ərzində Azərbaycan nə qədər böyük uğurlu yol keçmişdir. İndi Azərbaycan
dünya səviyyəsində böyük hörmətə malik olan ölkə kimi tanınır. Beynəlxalq təşkilatlarda nüfuzumuz, ölkə
daxilindəki təşəbbüslərimiz, ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı və güclü hərbi potensialın
yaradılması deməyə əsas verir ki, biz bu işğala son qoyacağıq. Yəni bu, qaçılmaz bir həqiqətdir. Ermənistan
və Ermənistanın indiki rəhbərliyi əminəm ki, bunu dərk edir. Bunun yeganə yolu vardır. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa edilməlidir, bütün köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Dağlıq Qarabağa, o
cümlədən Şuşaya qayıtmalıdırlar. Azərbaycanın suverenliyi tam şəkildə bərpa edilməlidir. Beynəlxalq
hüquq normaları bunu tələb edir. Haqq-ədalət bunu tələb edir və Azərbaycan xalqı bunu tələb edir. Oraya
qayıtmaq üçün indi biz diplomatik səylərimizi aparırıq. Əgər görsək ki, bu səylər nəticə vermir, onda
istənilən anda biz hərbi yolla torpağımızı qaytarmalıyıq. Beynəlxalq hüquq normaları bizə bu haqqı tanıyır.
Sadəcə, biz çalışırıq ki, bunu hələ ki, danışıqlar yolu ilə həll edək və eyni zamanda, daha da güclənək. Biz
bu illər ərzində böyük dərəcədə güclənmişik. Biz güclü hərbi potensial yaratmışıq. Bundan sonra, növbəti
illərdə Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı fərq ancaq böyüyəcəkdir. Bu fərq hər yerdə özünü göstərir iqtisadiyyatda, ölkələrimizin siyasi çəkisində, beynəlxalq dəstəkdə, hərbi potensialda və eyni zamanda,
demoqrafik göstəricilərdə. Bu da həqiqətdir. Gələcəyi böyük dərəcədə, əlbəttə ki, elmi-texniki tərəqqi və
inkişaf, eyni zamanda, demoqrafiya müəyyən edəcəkdir. Bizim əhalimiz artır, Ermənistan əhalisi azalır.
Azərbaycanda 9 milyon 300 min əhali var, Ermənistanda 1 milyon 8 yüz min. Bu ilin ilk yarısında onların
rəsmi statistikasına görə - bu statistika həmişə saxtakarlıq üzərində qurulub, - 60 min vətəndaş bu ölkəni
tərk edib. İl ərzində bu 100 mindən artıq olacaqdır. Beş-on ildən sonra orada 1 milyondan az adam
qalacaqdır. Biz, işləməliyik, işləyirik, öz işimizi görürük, güclənirik, daha da çox tərəfdaş əldə edirik.
İndi bizim dünyadakı tərəfdaşlarımızın sayı artır. Ölkələr bizimlə dost olmaq istəyir. 155 ölkə
Azərbaycanı dəstəkləyib. Dünyada 200–dən bir qədər az ölkə var. Onun 155-i Azərbaycana səs verib. İndi
heç başqa ölkələr haqqında danışmaq istəməzdim. Ancaq bu, hər bir ölkənin işi deyil ki, 155 ölkə səs versin.
Dünyada dünya problemlərini həll edən ölkələr var. Onlar 155 ölkənin dəstəyini ala bilərmi?! Heç vaxt!
Azərbaycan gənc ölkədir, müstəqil ölkədir, cəmi 20 ildir dünya siyasi xəritəsində yerimiz var.
155 ölkə bizi dəstəkləyir və bu dəstək getdikcə daha da artacaqdır. Çünki növbəti iki il ərzində
Təhlükəsizlik Şurasında bizə səs verən bütün ölkələr görəcəklər ki, onlar səhv etməmişlər. Çünki biz onların
maraqlarını müdafiə edəcəyik, ədaləti müdafiə edəcəyik, qanunu müdafiə edəcəyik.
Bizim əsas problemimiz nədədir? Çünki qanunlar vardır. Beynəlxalq təşkilatlar qətnamələr qəbul edir,
amma onlar icrasız qalır. Bunun icrasını tələb edə biləcək ölkələr də susur. Mən də, ictimaiyyət də dəfələrlə
bu barədə fikrimizi bildirmişik. Budur bizim problemimiz. Biz buna necə münasibət göstərə bilərik? Ancaq
ölkəmizi gücləndirməklə. Ancaq! Başqa yol yoxdur.
Biz, əlbəttə, indi danışıqları davam etdiririk və bir müddət davam etdirəcəyik. Ancaq biz siyasiiqtisadi, hərbi gücümüzü, bölgədəki təsir imkanlarımızı, dünyadakı mövqelərimizi bilirik. Budur Qarabağ
məsələsinin həllinə aparan yollar. Biz bu yollardan istifadə edəcəyik, edirik. Bizə əlavə güc verən xalqın
bu siyasətimizə göstərdiyi dəstəkdir. Bu dəstəyi mən Sizdən alıram, görürəm. Bu, məni daha da ruhlandırır
və bütün məsələlərdə ölkəmizin maraqlarını müdafiə etmək üçün daha da gözəl imkanlar yaradır.
Cənnət ƏLİYEV: Gördüyünüz tədbirlər nəticəsində, respublikamızda olan səhlənkar müxalifət buz
kimi əriyib qurtaracaqdır. Respublikada sağlam müxalifət yaranacaqdır. Ali Baş Komandan kimi
yaratdığınız güclü ordunun səyi nəticəsində sərhədlərimizin bərpası təmin ediləcəkdir. Biz buna inanırıq.
Biz öz torpaqlarımıza qayıdacağıq.
Mən evimin əziz qonağı olan Mehriban xanımın gördüyü işlər haqqında danışmağa ehtiyac duymuram.
Ona görə duymuram ki, onu yaradan Allah Peyğəmbərə verilən qabiliyyətdən ona da vermişdir. Mən arzu
edirəm ki, gələcəkdə o, Azərbaycanın kadrı kimi Nobel mükafatına layiq görülsün.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mehribanın onsuz da mükafatları çoxdur.
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Mehriban ƏLİYEVA: Çox sağ olun.
Cənnət ƏLİYEV: Demək istəyirəm ki, mən Mehriban xanım xarici ölkələrdə danışanda onun dəyərli
sözlərindən doymuram.
Mən 1969-cu ildən ulu öndəri tanıyıram. O vaxt da respublikada anarxiya idi, xaos idi, qruplaşmalar
var idi. Bundan istifadə edən Moskvadakı ermənipərəst qüvvələr Azərbaycanı vilayətə çevirmək
istəyirdilər. Deyirdilər ki, Azərbaycan Respublikası dotasiya alır, heç bir şeyi yoxdur. Ulu öndərimizin
hakimiyyətə gəlməyi heç vaxt yadımdan çıxmaz. Avqust plenumundan sonra qruplaşmalar dağıldı,
Azərbaycanda sağlam, işgüzar əhval-ruhiyyə yarandı. Azərbaycan 14 dəfə SSRİ kimi hökumətin keçici
qırmızı bayrağını aldı. Siz onun övladısınız. Qədirbilən Azərbaycan Sizin daxili və xarici siyasətinizi
dəstəkləyir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, çox sağ olun.
Cənnət ƏLİYEV: 50 yaşınızı gəlib bizimlə keçirməyinizi heç nə ilə əvəz etmək olmaz. Bunun qiyməti
yoxdur. Gün o gün olsun ki, 100 yaşınızı da qeyd edəsiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sizinlə bərabər. Qarabağda.
Cənnət ƏLİYEV: Siz ki, məcburi köçkünlərin şəraitini yaxşılaşdırmağa bu qədər əmək sərf edirsiniz,
onların qədrini bilirsiniz, Allah da Sizin qədrinizi bilsin, Tanrı Sizi qorusun. Sizə uzun ömür, cansağlığı,
ailə səadəti arzu edirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mən adətən öz ad günlərimi qeyd etmirəm.
Cənnət ƏLİYEV: Biz köçkünlərin yanına gəlmisiniz, bunun əvəzi yoxdur.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sizinlə birlikdə Qarabağ torpağında bu günü qeyd edək.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Sonra Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva laçınlı məcburi
köçkünlərin istehsal etdikləri məhsullara baxdılar, sacda yuxa çörəyinin bişirilməsi və nehrə yağının
hazırlanması prosesini izlədilər. Azərbaycan Prezidentinə və xanımına arıçılıq ləvazimatları və arı
məhsulları nümunələri, o cümlədən təbii yolla alınan səbət arısı barədə məlumat verildi.
Dövlətimizin başçısı qəsəbənin sakinləri ilə görüşdü.
Prezident İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını salamlayaraq dedi:
-Sabahınız xeyir olsun. Hamınızı ürəkdən salamlayıram.
Bu gözəl qəsəbənin açılışı münasibətilə sizi təbrik edirəm. Gözəl qəsəbədir, 552 ev tikilibdir, rahat,
gözəl evlərdir, məktəbi vardır. Bütün infrastruktur yaradılıbdır - su, işıq, qaz. Yəni, bir sözlə, bu qəsəbənin
yaradılması çox gözəl hadisədir. Birinci dəfə deyildir ki, biz məcburi köçkünlərlə yeni qəsəbələrin
açılışlarında görüşürük. Belə görüşlər hər il baş verir, ildə bir neçə gözəl qəsəbə salınır. Bütövlükdə son
illər ərzində 70 gözəl qəsəbə yaradılmışdır. Bildiyiniz kimi, vaxtilə çadır şəhərcikləri var idi. Onların hamısı
2007-ci ilin sonunda ləğv edildi. Onların yerində gözəl qəsəbələr yaradılmışdır. Bu qəsəbələrdə 100 mindən
artıq məcburi köçkün məskunlaşmışdır.
Bu gözəl təşəbbüs vaxtilə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən irəli sürülmüşdür. 1990-cı illərin
sonlarında Azərbaycanda yaradılmış Dövlət Neft Fondunun ilk ödəmələri məhz məcburi köçkünlərin
yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına xərclənmişdir. Bu siyasət bu gün də davam etdirilir. Bu gün
Azərbaycan dövlətinin maddi imkanları daha da genişdir. Bizim böyük imkanlarımız vardır ki, bu proses
daha da sürətlə getsin.
Son illər ərzində onlarla yeni qəsəbələr salınmış, minlərlə insan yeni gözəl evlərə köçürülmüşdür.
Ağcabədi rayonunda hazırda tikilməkdə olan 556 mənzildən ibarət qəsəbə mövcuddur. O qəsəbənin tikintisi
ilə bu gün tanış olmuşam. Yəqin ki, gələn ilin əvvəlində məcburi köçkünlər o qəsəbəyə də köçürüləcəkdir.
Mənə verilən statistik məlumatlara görə, məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün
bütövlükdə 4 milyard dollardan çox vəsait xərclənmişdir. Onun 3,7 milyardı Azərbaycan dövləti tərəfindən
xərclənmişdir. Həm Dövlət Neft Fondu və həm də Azərbaycan büdcəsi tərəfindən bu məsələlər həllini
tapmışdır. Növbəti illərdə, xüsusilə gələn ildən başlayaraq daha da böyük məbləğdə vəsait nəzərdə
tutulacaqdır ki, hazırda çətin vəziyyətdə yaşayan köçkünlərin problemlərini də tezliklə həll edək. Təbii ki,
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biz ilk növbədə, ən ağır vəziyyətdə yaşayanların problemlərini həll etmişik – çadır şəhərcikləri artıq ləğv
edilib. İndiki mərhələdə biz fin qəsəbələrində, məktəblərdə, yataqxanalarda, hərbi hissələrin ərazilərində
məskunlaşmış köçkünlərin problemlərini həll edirik. Siz də bu vaxta qədər fin qəsəbələrində çox ağır, çətin
vəziyyətdə yaşamısınız. İndi isə bu qəsəbə salınıb. Burada yaşamaq üçün bütün imkanlar vardır. Ancaq bu
da müvəqqəti yaşayış məntəqəsidir. Bizim torpaqlarımız işğalçılardan azad ediləndən sonra, hazırda işğal
altında olan bütün torpaqlarda, o cümlədən Laçında bundan da gözəl qəsəbələr, kəndlər salınacaqdır. Biz
bunu edəcəyik. Əminəm ki, bunu etmək üçün imkanımız, gücümüz olacaqdır. İlk növbədə, biz hazırda işğal
altında olan torpaqlara vətəndaşlarımızı qaytarmalıyıq. Bunu etmək üçün bilirsiniz ki, danışıqlar aparılır,
səylər göstərilir. Azərbaycan dövləti qarşısında bu məsələdən daha vacib məsələ yoxdur. Çünki bütün başqa
sahələrdə ölkəmiz uğurla inkişaf edir. İyirmi illik müstəqillik dövründə Azərbaycanın əldə etdiyi uğurları
heç kim təkrarlaya bilməz. Azərbaycanda son illər ərzində yaşanan iqtisadi inkişaf dünya miqyasında nadir
xarakter daşıyır.
Nə vaxta qədər ki, danışıqlar prosesindəyik, Qarabağ məsələsində hər şey təkcə bizdən asılı deyildir.
Çünki danışıqların iki tərəfi vardır – bir tərəf Azərbaycan, digər tərəf Ermənistan. Danışıqları aparmaq üçün
beynəlxalq format fəaliyyət göstərir. Minsk qrupu 20 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Amma heç bir nəticə
yoxdur. Baxmayaraq ki, bütün beynəlxalq təşkilatların qərarları, qətnamələri Azərbaycanın haqlı
mövqeyini müdafiə edir, məsələ öz həllini tapmır. Çünki dünyadakı erməni lobbisi, ermənilərin havadarları,
onlara dəstək verənlər buna imkan vermirlər. Biz görürük ki, erməni lobbisi bəzi böyük ölkələrin siyasətinə
də öz təsirini göstərir. O ölkələrin öz maraqlarına zidd olan qərarların çıxarılmasına nail olur. Bu,
həqiqətdir. Bizə qarşı təkcə Ermənistan mübarizə aparmır. Ermənistan bizim qabağımızda böyük qüvvə
deyildir. Bizə qarşı dünya erməniliyi və onların çirkli pulları ilə idarə edilən riyakar siyasətçilər mübarizə
aparırlar. Hər gün Azərbaycana qarşı mübarizə aparırlar. Məhz buna görədir ki, təxminən 20 il ərzində
Minsk qrupu fəaliyyət göstərir, amma heç bir nəticə yoxdur. Nəticəni əldə etmək üçün çox böyük addımlara
ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq beynəlxalq təşkilatların, BMT-nin, onun Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri
icra edilməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət tələb etməlidir ki, işğalçı qüvvələr işğal edilmiş torpaqlardan
çəkilsin və imkan versin Azərbaycan vətəndaşları o torpaqlara qayıtsınlar. Çünki bütün dünya birliyi
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Dağlıq Qarabağ nəinki Azərbaycanın tarixi torpağıdır, - bunu biz
hamımız yaxşı bilirik, – beynəlxalq hüquq normaları da Dağlıq Qarabağı Azərbaycan torpağı kimi tanıyır.
Bəs nə üçün bu qətnamələr icrasız qalır?! Yenə də deyirəm, dünya erməniliyinin və onların arxasında
dayanan antiazərbaycan qüvvələrinin fəaliyyəti nəticəsində bu məsələ bax belə dondurulmuş vəziyyətdədir.
Ancaq bununla bərabər, mən bunu bir neçə dəfə demişəm, bu münaqişə dondurulmuş münaqişə deyildir və
heç vaxt ola bilməz. Nə qədər ki, torpaqlarımız işğal altındadır, biz çalışacağıq və çalışırıq ki, bu məsələni
tezliklə öz xeyrimizə ədalətli şəkildə həll edək. Bu məsələnin ədalətli həlli yalnız Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpasından keçir. Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir və bərpa ediləcəkdir. İşğal
edilmiş bütün torpaqlarda Azərbaycanın suverenliyi təmin edilməlidir və ediləcəkdir. Mən buna şübhə
etmirəm. Sadəcə olaraq biz hamımız istəyirik ki, bu, daha da tezliklə öz həllini tapsın, köçkünlərimiz
tezliklə öz doğma torpaqlarına qayıda bilsinlər. Mən şəxsən tam əminəm ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa
edəcəyik. Bunu deməyə əsas verən bir neçə amil vardır. Bu barədə mən dəfələrlə fikirlərimi bildirmişəm.
Həm bizim artan siyasi çəkimiz, həm iqtisadi gücümüz, ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, indi lazımi
səviyyədə hərbi gücümüz , - bunu daha da artıracağıq, - artan əhalimiz vardır. Yəni, bütün bu regional
geosiyasi məsələləri həll edən amillər bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. İllər keçdikcə biz daha da
güclənəcəyik, Ermənistan daha da zəifləyəcəkdir. Nə qədər ki, torpaqlarımız işğal altındadır, Ermənistana
qarşı bütün cəbhələrdə mübarizə aparılır və aparılacaqdır.
Əziz dostlar, siz Laçın rayonunun sakinlərisiniz. Laçın Azərbaycanın gözəl guşələrindən biridir.
Laçınlılar bütün dövrlərdə Azərbaycana, azərbaycançılıq fəlsəfəsinə sadiq olmuşlar. Bu gün də bu, belədir.
Laçının işğal altına düşməsi təkcə laçınlıların deyil, bizim hamımızın böyük faciəsidir. Çünki Laçının gözəl
abidələri indi dağıdılıbdır. Bizim dini abidələrimiz dağıdılıbdır. Muzey eksponatlarımız talan edilibdir,
evlər dağıdılıbdır. Laçınlıların evlərində indi düşmənlər yaşayır. Bu da bir dərddir. Evin sökülməsi dərddir,
amma evdə düşmənin yaşaması ondan da böyük dərddir. Çünki bilirsiniz ki, Laçın rayonunun mərkəzində
sizin evlərinizdə indi düşmənlər yaşayır. Yəni, bu vəziyyətlə barışmaq mümkün deyil və biz bu vəziyyətlə
barışmayacağıq.
Laçının işğal altına düşməsi, eyni zamanda, başqa rayonların işğal altına düşməsinə gətirib çıxarıb. Çünki
1992-ci ilin mayında əvvəl Şuşa, ondan bir neçə gün sonra Laçın işğal altına düşmüşdür. Ondan sonra 1993cü ilin aprel ayında Kəlbəcər işğal altına düşmüşdür. Beləliklə, Ermənistan ilə Dağlıq Qarabağ arasında
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coğrafi bağlantı yaradılmışdır. Heç vaxt bu bağlantı yox idi. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın mərkəzində
yerləşən bir tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır. Onun ətrafında yerləşən torpaqlar, o cümlədən Laçın
Azərbaycan torpağıdır. Onun indiki Ermənistana aid olan ərazilərində də, İrəvan xanlığında da
azərbaycanlılar yaşamışlar. İndiki Ermənistan Azərbaycan torpağıdır. Biz bunu bilirik. Tarixi sənədlər də
bunu göstərir. Beləliklə, Laçının işğal altına düşməsi digər rayonların da işğal altına düşməsinə gətirib
çıxarmışdır. Mən tam əminəm ki, - bu gün hörmətli ağsaqqalla söhbət əsnasında bir daha bu barədə öz
fikirlərimizi bildirdik, - əgər o vaxt ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətdə olsaydı, heç vaxt bir qarış torpaq
düşmənin işğalına məruz qalmazdı.
Düşmənlərimiz də bunu bilirdilər və ona görə Heydər Əliyev hələ Bakıdan Moskvaya işləməyə
gedəndə ona qarşı kampaniya başlamışdı. Ləkələmə, qaralama, qarayaxma kampaniyasına başlamışdılar həm ermənilər, erməni millətçiləri, həm də burada, Azərbaycanda yaşayan antimilli qüvvələr. Heydər
Əliyev Siyasi Bürodan istefa verəndən bir neçə gün sonra ermənilər Qarabağ məsələsini qaldırmışlar və
ondan sonra müharibə başlamışdır. Əfsuslar olsun ki, o vaxt Azərbaycanın başında dayanan insanlar xalqın
etimadını nəinki doğrulda bilməmişlər, cinayət törətmişlər. İndi biz bu vəziyyətlə üzləşmişik.
Mən bir daha demək istəyirəm ki, bu məsələ həll olunmayana qədər Azərbaycan xalqı rahat yaşaya
bilməz və biz sakitləşməyəcəyik. Biz bu məsələni öz xeyrimizə, ədalətli şəkildə həll etməliyik. Azərbaycan
çoxmillətli dövlətdir. Heç vaxt Azərbaycanda milli, dini zəmində heç bir qarşıdurma olmamışdır. Dağlıq
Qarabağda ermənilər də suveren Azərbaycan dövlətinin tərkibində yaşaya bilərlər və yaşamalıdırlar.
Hazırda Azərbaycanda ermənilər yaşayırlar. Heç kim onlara bir söz demir, onlar bizim vətəndaşlarımızdır.
Yəni, Azərbaycan tolerant, dözümlü ölkədir. Azərbaycan xalqı tolerant xalqdır.
Dağlıq Qarabağ məsələsi yalnız bu prinsiplər əsasında öz həllini tapmalıdır. Bizim ərazi bütövlüyümüz
bərpa edilməlidir. Bütün köçkünlər öz ata-baba torpağına qayıtmalıdırlar, o cümlədən Dağlıq Qarabağa.
Ondan sonra Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmaları bir yerdə yaşayacaqlar. Azərbaycanlılar
Şuşaya qayıtmalıdırlar, orada yaşamalıdırlar və yaşayacaqlar. Biz istəyirik ki, bunu sülh yolu ilə edək. Əgər
bu imkan mümkün olmasa, onda istənilən, lazım olan anda Azərbaycan Ordusu öz sözünü deyəcəkdir.
Əziz dostlar, mən bu gün bir daha sizi salamlayıram. Bir daha demək istəyirəm ki, bu, sadəcə olaraq
müvəqqəti yaşayış yeridir. Ancaq biz istəyirik ki, müvəqqəti də olsa, şərait yaxşı olsun. Hesab edirəm ki,
burada yaxşı şərait yaradılmışdır. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Bütün bu işləri çox böyük peşəkarlıqla, böyük məhəbbətlə görürlər.
Biz daim əlaqə saxlayırıq, bütün bu layihələr məruzə edilir. Komitə tərəfindən irəli sürülən bütün
təşəbbüslər mənim tərəfimdən dəstəklənir. Gələn il bu məqsədlər üçün - yeni qəsəbələrin salınması üçün
daha da çox vəsait ayrılacaqdır. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu da bu sahədə böyük işlər görür. Bu, bir
daha onu göstərir ki, xalqın sərvəti olan neft və ondan əldə olunan gəlir insanların sərəncamındadır.
Azərbaycanda bu gəlirlər ədalətli şəkildə bölünür. Neft Fondu artıq dünya miqyasında çox böyük nüfuza
malik olan təşkilatdır. Neft Fondunun gəlirləri artır. Belə olan halda, əlbəttə ki, yeni qəsəbələrin tikilməsinə
daha da böyük məbləğdə vəsait ayrılacaqdır.
Bir daha sizi salamlayıram, sizə cansağlığı və uğurlar arzulayıram.
XXX
Məcburi köçkünlər adından çıxış edən Əmirxan ZEYNALOV dövlətimizin başçısına minnətdarlıq
edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, bütün laçınlılar adından sizi salamlayım. Bizə bəxş etdiyiniz bu gözəl, yaraşıqlı, hər
cəhətdən rahat qəsəbəmizə xoş gəlmisiniz, deyim.
Cənab Prezident, Siz söylədiyiniz kimi, Laçının işğalı doğrudan da hamımız üçün ağır idi. O vaxtlar
biz ağır şəraitdə yaşadıq. Ancaq inanın, bir dəqiqə də olsun Laçına qayıtmaq fikrindən dönmədik. Ulu öndər
Heydər Əliyev o vaxt rəhbərimiz olsaydı, bizim bir qarış torpağımız da getməyəcəkdi. Heydər Əliyev
Dağlıq Qarabağın bir qarış torpağını da verməzdi.
Möhtərəm cənab Prezident, biz Sizin bütün işlərinizi diqqətlə izləyirik və alqışlayırıq. Dağlıq Qarabağ
məsələsi sözsüz ki, ağır, problemli məsələdir. Siz çox gözəl dediniz ki, bu problemin həlli təkcə Azərbaycan
xalqının əlində deyil. Əgər bütün dünya dövlətləri bu məsələdə bizim haqq işimizi dəstəkləsə, bu problem
əlbəttə ki, həll olunacaqdır.
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Ancaq Siz ardıcıl olaraq, dönmədən, inamla elə siyasət aparırsınız ki, bütün dünya xalqları artıq
Azərbaycanın haqlı olduğunu qəbul edir. Xalqımızın rifahının yaxşılaşdırılması yolunda fəaliyyətinizi
dəstəkləyirik. Biz həmişə Sizinləyik.
Hörmətli Prezident, həqiqətən Sizin apardığınız siyasət, tutduğunuz strateji mövqe nəticəsində dünya
artıq demək olar ki, bizə olan münasibətini dəyişib.
Məsələn, iki gün bundan əvvəl Meksikada Xocalı faciəsinin gündəmə gətirilməsi və bu faciəni törədən
ermənilərin pislənməsi, Sizin apardığınız daxili və xarici siyasətin əməli nəticəsidir.
Siz bu məsələni sülh yolu ilə çözmək istəyirsiniz. Bəli, əlbəttə ki, sülh yolu lazımdır. Mən də bir
ağsaqqal kimi, bir ziyalı kimi, Sizin bu təklifinizi, yəni Sizin apardığınız bu yolu dəstəkləyirəm. Çünki əgər
torpağımız sülh yolu ilə qayıdarsa, qan tökülməz, şəhid verilməz. Analar ağlamaz. Bax, buna görə biz sizi
dəstəkləyirik.
Cənab Prezident, Siz halal, haqq yolu ilə gedən bir insansınız.
Apardığınız daxili və xarici siyasət bir daha sübut edir ki, biz o torpaqlarımıza qayıdacağıq. Əgər
ermənilər Sizin insanpərvərliyinizlə, apardığınız siyasətlə barışmasalar, qoy özlərindən küssünlər. Biz Sizi
gözləyirik, bütün laçınlılar, bütün Azərbaycan xalqı Sizin əmrinizi gözləyir. Əgər torpaqlarımız sülh yolu
ilə azad edilməsə, Siz qərar versəniz ki, bu torpaqları hərb yolu ilə azad etməliyik, bütün Azərbaycan xalqı
kimi laçınlılar da, cavanları da, yaşlıları da Sizi dəstəkləyəcəkdir. Mən də bir ziyalı kimi öz övladlarımla
ön cərgədə olacağam.
Cənab Prezident, bu müharibə mənim də ailəmdən yan keçməmişdir. İyirmi nəfərə qədər ən yaxın
qohumlarım şəhid olmuşdur. Dərs dediyim şagirdlərdən on nəfəri torpaqlarımız uğrunda qəhrəmancasına
mübarizə aparıb şəhid olmuşdur. Bir şagirdim, Oqtay Güləliyev ən yüksək ada, Milli Qəhrəman adına layiq
görülmüşdür. Bəli, xalqımız vüqarlıdır. Xalqımız öz torpağını istəyəndir. Ancaq düşmənin arxası güclü
olduğuna görə, biz o torpaqdan uzaqlaşdıq. Birmənalı demək olar ki, Siz və hörmətli xanımınız köçkünləri
heç vaxt yaddan çıxarmırsınız. Bizə diqqət və qayğı göstərirsiniz. Yəni biz bir növ Vətəndən uzaq olan,
necə deyərlər küskün, bir az məyus insanlarıq. Amma Sizi bu gün görəndə biz bütün dərdlərimizi unuduruq
və fəxr edirik. Siz bizə diqqət və qayğı göstərirsiniz. Məsələn, dünən verdiyiniz Fərman, istər-istəməz hər
bir laçınlını, hər bir Qarabağ müharibəsi veteranını sevindirir. Ona görə ki, həmin Fərmanla müavinətləri
artırmısınız.
Cənab Prezident, Sizin “Axı biz nə istəyirik?” sözləriniz heç vaxt laçınlıların yadından çıxmır. Bəli,
biz nə istəyirik? Biz doğma ata-baba yurdumuzu istəyirik. Biz ora qayıtmaq istəyirik. Orada yaşamaq
istəyirik. Bundan gözəl, bundan ülvi nə hiss ola bilər? Ona görə də Sizin apardığınız siyasəti biz
dəstəkləyirik, Sizə inanırıq. İnanırıq ki, o torpaqları şəxsən Siz, İlham Heydər oğlu Əliyev qaytaracaqdır.
Siz Laçını da, Şuşanı da, Dağlıq Qarabağı da azad edəcəksiniz. Bizimlə o torpaqda yaşayacaqsınız. O üç
rəngli müqəddəs bayrağımızı Siz o dağların uca zirvəsinə taxacaqsınız.
Cənab Prezident, Siz bu gün bizi çox sevindirirsiniz. Bizə ürək-dirək verirsiniz. Biz bilirik ki, Sizin bu
gün əziz gününüz, ad gününüzdür. Əlli yaşınız tamam olur. Həmin günü Siz ailənizlə, övladlarınızla, gözəl
nəvələrinizlə bir yerdə keçirə bilərdiniz. Amma görün Siz nə qədər həssas, nə qədər qədirbilənsiniz ki,
köçkünlərin vəziyyətini nəzərə alırsınız, onların qəlbini sevindirirsiniz, onlara fərəh, sevinc bəxş edirsiniz.
Biz laçınlılar heç vaxt bugünkü günü unutmayacağıq. Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun.
Əziz Prezidentimiz, Siz xoşbəxtsiniz, Heydər Əliyevin varisisiniz, Azərbaycan xalqının qürurlu
Prezidentisiniz. Siz xoşbəxtsiniz, gözəl ailəniz var, gözəl övladlarınız, nəvələriniz var. Bütün bunlar hamısı
Allahın verdiyi bir hədiyyədir. Mən, Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlərə az da olsa bir diqqət
yetirmək istəyirəm. Mehriban xanım Əliyevaya, Azərbaycanın birinci xanımına gördüyü bütün işlərə,
elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafına verdiyi töhfələrə, ən gözəl ana olduğu üçün bütün Azərbaycan
övladlarını doğma balası kimi sevdiyinə, onlara qayğı göstərdiyinə görə təşəkkür edirəm.
Mehriban xanım Əliyeva Sizinlə çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərir. Hara gedirsə orada azərbaycançılıq,
Dağlıq Qarabağ məsələsi, o məsələnin həli yolları uğrunda gözəl addımlar atır. Məsələn, Mehriban xanım
Əliyevanın dinlərarası toplantıda və yaxud da İtaliyadakı çıxışı, orada bir kilsənin təmirinə 100 min avronun
ayrılması, dinlərarası, Siz dediyiniz kimi tolerantlığın ən yüksək zirvəsidir. Yəni Allah birdir. Ocaqlar
müqəddəsdir. Qoy dindən pis niyyətlərlə istifadə etməsinlər, xalqlar azad və xoşbəxt yaşasınlar.
Əziz Prezidentimiz, biz Sizinlə fəxr edirik. Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq. Allah-təala Sizə
xalqımızın arzusu ilə 100 il ömür versin, yaşayın, yaradın. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Xoş sözlərinizə görə minnətdaram. Mən demək istəyirəm ki, adətən
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öz ad günlərimi qeyd etmirəm. Ancaq bu il belə qərara gəldim ki, öz ailəmlə bunu qeyd edim və bu gün
mən öz ailəmlə birlikdəyəm, mənim ailəm sizsiniz.
Eyni zamanda, mən çox şadam ki, bu günü hamımız üçün müqəddəs olan Qarabağ torpağında qeyd
edirəm.
Bir daha sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Cansağlığı, xoşbəxtlik arzulamaq istəyirəm. Bir
daha əminliyimi bildirirəm ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq.
XXX
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Daha sonra dövlətimizin başçısı və xanımı 360 yerlik məktəb binasında yaradılan şəraitlə tanış oldular.
Bildirildi ki, məktəbin həyətində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmış, futbol meydançası inşa
olunmuşdur. İdman zalında basketbol, güləş və voleybol kimi idman növlərinə aid avadanlıq
quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva zalda idmançıların nümunəvi çıxışlarını izlədilər.
İdmançılar dövlətimizin başçısı və xanımı ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
Kompyuter otağı, laboratoriyalar ən müasir tədris avadanlığı ilə təchiz edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev Laçından olan məşhur şəxsiyyətlər haqqında məlumatların əks olunduğu
stendə də baxdı. Qeyd olundu ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hərbi naziri Xosrov bəy Sultanov
Laçında doğulub boya-başa çatmışdır.
Məktəbdə sinif otaqları ilə yanaşı, fizika və biologiya kabinetləri yerləşir. Kitabxananın zəngin fondu
vardır. Məktəbdə ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin təhsilimizə olan diqqət və qayğısını
əks etdirən foto-guşələr yaradılmışdır. Burada Heydər Əliyev Fondunun təhsillə bağlı həyata keçirdiyi
irimiqyaslı layihələrdən bəhs edən guşə də vardır.
Bildirildi ki, qəsəbənin ərazisində inşa olunan 50 çarpayılıq uşaq bağçası isə balacaların daha çox
sevincinə səbəb olacaqdır. Geniş və işıqlı otaqlar, müxtəlif oyun zalları, məktəbəqədər hazırlıq guşəsi
balacaların ixtiyarına veriləcəkdir.
Sakinlərin ərazi idarəetmə təşkilatlarına və digər sosial obyektlərə müraciətini asanlaşdırmaq üçün
qəsəbənin mərkəzində ayrıca inzibati bina da inşa olunmuşdur. Qəsəbə ərazisində zəruri avadanlıqla təchiz
olunan ambulatoriya inşa edilmişdir. Ərazidə müxtəlif yığıncaq və tədbirlərin keçirilməsi üçün klub-icma
mərkəzi də yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısı yeni qəsəbədə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini
verdi.
AzərTAc
24 dekabr 2011-ci il
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Ağcabədi şəhərində Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Saatlıya səfərini başa
çatdıraraq Ağcabədi rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin Ağcabədi şəhərinin mərkəzində ucaldılmış
abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov Prezident İlham Əliyevə məlumat
verdi ki, Heydər Əliyev meydanı tamamilə yenidən qurulmuşdur. Burada abadlıq işləri aparılmış, 6,7 min
kvadratmetr əraziyə dekorativ plitələr döşənmiş, qarşı hissədəki hasar milli memarlıq üslubunda tikilmişdir.
İşıqlandırma sistemi də müasir standartlara uyğun yenidən qurulmuşdur.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust
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Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının yeni inzibati binasının açılışı olmuşdur
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Yeni Azərbaycan Partiyası
Ağcabədi rayon təşkilatının yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bina ilə tanışlıq zamanı məlumat verildi ki, tikinti işlərinə 2012-ci ilin iyununda başlanılmış və bu
ilin avqustunda başa çatdırılmışdır. Binada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatı, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti ilə bağlı gördükləri
işləri əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev otaqlarda yaradılan şəraitlə tanış oldu.
İnzibati bina ümumilikdə on otaq, konfrans və iclas salonlarından ibarətdir. Bütün otaqlarda
səmərəli fəaliyyət üçün hər cür şərait vardır. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi də
xüsusi diqqətdə saxlanılmışdır. Bütün otaqlar lazımi avadanlıqla təchiz edilmişdir. Binanın ikinci
mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Buradakı 70 nəfərlik akt zalında respublika
və rayon əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bundan başqa, burada kiçik iclas zalı da
yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, partiyanın rayon təşkilatının 9,2 min üzvü vardır.
Təşkilatın sıraları əsasən gənclərin hesabına ildən-ilə artır. Onlar hazırda partiya üzvlərinin 42 faizini təşkil
edirlər. Qadınların sayı isə 43 faizdir.
Prezident İlham Əliyev görülən işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust

24

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Azərbaycan Prezidenti Ağcabədidə Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Ağcabədidə Gənclər
Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, burada yaradılan şəraitlə tanış
oldu.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, binanın tikintisinə ötən ilin iyulunda başlanılmış, bu
ilin avqustunda başa çatdırılmışdır. Şəhərin ən gözəl binalarından olan Gənclər Mərkəzinin ümumi sahəsi
üç min kvadratmetrdir.
Mərkəzin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ictimai-siyasi
fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarını, həmçinin gənclərlə görüşlərini əks etdirən fotolardan ibarət guşələr
vardır.
Mərkəzin yaradılmasında əsas məqsəd yeniyetmələr arasında elmi-texniki biliklərin təbliği, onların
elmi-yaradıcı təşəbbüslərinin artırılması və bu sahədə istedadlı gənclərin üzə çıxarılmasıdır. Bunun üçün
ayrıca internet otağı vardır. Bütün kompyuterlər internetə qoşulmuşdur. Gənclər Mərkəzində kompyuter
bilikləri və xarici dil üzrə xüsusi kursların təşkili də planlaşdırılır. Burada, həmçinin iclas və akt zalları,
atıcılıq otağı, 3D kinozalı, linqafon otağı, elektron kitabxana və digər yardımçı otaqlar vardır. Müasir
avadanlığın quraşdırıldığı atıcılıq salonunda gənclərin bu sahədə ibtidai hazırlıq keçmələrində və onların
interaktiv, pnevmatik avtomatdan atəşaçma bacarıqlarının yüksəldilməsi üçün məqsədyönlü işlər
aparılacaqdır. Bu mərtəbədə fəaliyyət göstərən disko-barda ən müasir akustika sistemi quraşdırılmışdır.
Binanın birinci mərtəbəsində oyun zalı yaradılmışdır. Burada müxtəlif növ oyun aparatları,
dördcərgəli boulinq zalı, balacalar üçün “Labirint” oyun guşəsi fəaliyyət göstərəcəkdir. İkinci mərtəbədə
gənclər kafesi yaradılmışdır.
Bildirildi ki, elektron kitabxananın fondunda ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham
Əliyevin siyasi fəaliyyətinə həsr edilən, eləcə də uşaqlar üçün və digər sahələrə dair kitablar toplanmışdır.
Bir sözlə, mərkəz gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində, onların ictimai fəallığının
yüksəldilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
Prezident İlham Əliyev Gənclər Mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust
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Ağcabədidə “Aqat-aqro” heyvandarlıq kompleksi fəaliyyətə başlamışdır
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Ağcabədidə “Aqat–aqro”
heyvandarlıq kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Məlumat verildi ki, “Aqat-aqro” heyvandarlıq kompleksi regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramının həyata keçirilməsinin bəhrəsidir. Ağcabədi rayonunun Ağabəyli kəndində yaradılan
kompleksin ümumi sahəsi 50 hektardır. Kompleks üç min başlıq iribuynuzlu heyvandarlıq və iki min başlıq
keçi təsərrüfatından ibarətdir. Ümumi dəyəri 21 milyon manat olan iribuynuzlu heyvandarlıq kompleksinin
yaradılmasına İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 7,5 milyon manat,
dəyəri 5 milyon manat olan keçi təsərrüfatının yaradılmasına isə 3,5 milyon manat güzəştli kredit
verilmişdir. İribuynuzlu heyvandarlıq kompleksi müasir ferma avadanlığı – avtomatik yönləndirmə və
yemləmə sistemləri, birdəfəyə 40 baş inəyin sağılmasına imkan verən karusel tipli avadanlıq, soyutma
sistemləri və s. ilə təchiz edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev inəklərin sağım prosesini izlədi.
Qeyd olundu ki, kompleksə hər biri gündəlik 25 litrdən çox südvermə qabiliyyətinə malik 1500 baş
“Holstein Friesian” cinsindən olan inəklər gətirilmişdir. İndi heyvanların sayı 2600 başa çatdırılmışdır.
Payız aylarında əlavə 600 baş cins damazlıq heyvanın gətirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bir neçə ildən sonra
heyvanların baş sayı 10 minə çatdırılacaqdır. Kompleksdə illik 22,8 min ton süd istehsalı nəzərdə tutulur
ki, bu da illik emal gücü 90 min ton olan “Atena” süd emalı zavodunun xammala tələbatının təmin
edilməsinə imkan verəcəkdir.
Müəssisənin hazır məhsullarına baxan Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, gələcəkdə
“Atena” zavodu Fransanın “Danone” şirkəti ilə birgə süd məhsulları istehsal edəcəkdir. Həmin məhsulların
xarici ölkələrə ixracı da nəzərdə tutulur.
Elektromobillə müəssisənin ərazisini gəzən dövlətimizin başçısına keçi təsərrüfatı barədə də
məlumat verildi. Bildirildi ki, 8 ferma, sağım və yem sexindən ibarət olacaq 2 min başlıq cins damazlıq
keçi təsərrüfatında artıq 6 ferma istifadəyə verilmişdir.
Hollandiyadan məhsuldarlığı və südünün keyfiyyətinə görə ən yüksək göstəricilərə malik
“SAANEN” cinsindən olan 1000 baş keçi alınmış və yaxın günlərdə təsərrüfata gətiriləcəkdir. İlin
sonunadək əlavə 2 min baş cins damazlıq keçi də alınacaqdır. Yerli iqlimə asanlıqla uyğunlaşan, diri çəkisi
50-55 kiloqram, südünün yağlılığı 3-3,5 faiz və südvermə dövrü 300 gün olan bu keçilərdən gündəlik 3-4
litr süd sağılır. Tərkibinə görə ana südünə ən yaxın olan keçi südü kalsium, maqnezium, vitaminlər və digər
minerallarla zəngindir. Allergiya riski olmaması, qastrit, mədə-bağırsaq xəstəliklərinə qarşı müalicəvi
effekti olması keçi südünün əsas üstünlüklərindən sayılır.
Qeyd edildi ki, heyvandarlıq kompleksində 95 nəfər daimi iş yeri ilə təmin olunmuşdur. Keçi
təsərrüfatında isə 60 nəfər daimi işçi çalışacaqdır. Təsərrüfat tam istifadəyə verildikdən sonra isə işçilərin
sayının 100-dək artırılacağı nəzərdə tutulur.
Bildirildi ki, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına Ağcabədi rayonu üzrə 534
sahibkara 28,8 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər hesabına 2010 yeni iş yerinin
yaradılacağı nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Prezidentinə Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının ərazisində yaradılan özəl pilot
taxılçılıq təsərrüfatının əvvəlki və hazırkı vəziyyətini əks etdirən stendlər də təqdim olundu.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun icraçı direktoru Şirzad Abdullayev məlumat verdi ki,
dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında 4,8 min hektar qış
otlaq sahələrində özəl pilot taxılçılıq təsərrüfatı yaradılmışdır. Təsərrüfatda dövlət investisiyaları hesabına
su və enerji təminatı yaratmaq məqsədilə 10,7 kilometr Yuxarı Mil kanalı, 10 kilometr yüksəkgərginlikli
elektrik xətləri çəkilmiş, ərazi boşaldılaraq sahibkara 49 il müddətinə müsabiqə yolu ilə icarəyə verilmişdir.
Həyata keçirilən layihənin ümumi dəyəri 27,6 milyon manatdır. Bunun 17,6 milyon manatı sahibkarın
vəsaiti, 10 milyon manat isə dövlətin güzəştli krediti təşkil edir. Təsərrüfatda ABŞ-ın “John Deere”
şirkətinin müasir texnika və aqreqatları, kombaynları ilə təchiz olunan özəl “Aqroservis” yaradılmışdır və
30 min tonluq taxıl anbarının tikintisi başa çatmaq üzrədir. Layihə çərçivəsində 1000 başlıq müasir
heyvandarlıq kompleksi və bitki yağları zavodu tikiləcəkdir. Ərazidə ABŞ-in “Lindsay” şirkətinin istehsalı
olan 47 süni yağışyağdırma sistemləri - pivot quraşdırılmışdır. Bu da orta məhsuldarlığın 2 dəfə artmasına,
suvarma suyuna 2-3 dəfə qənaət edilməsinə, torpağın şoranlaşması və eroziyaya uğramasının qarşısının
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alınmasına və münbitliyinin artırılmasına şərait yaradır. Yüksək reproduksiyalı toxumlardan və yeni
intensiv əkin metodlarından istifadə etməklə 1875 hektarda əkilmiş buğda sahələrində biçin başa çatmış və
yüksək məhsuldarlıq – hər hektardan 55 sentnerədək məhsul əldə olunmuşdur. Bundan başqa, 2000 hektar
sahədə yazlıq qarğıdalı, sınaq məqsədilə isə 20 hektar günəbaxan və 5,3 hektar soya əkilmişdir. Ərazidə
payızlıq səpinə hazırlıq işlərinə başlanılmışdır. Növbəti mərhələlərdə bütövlükdə taxılçılıq təsərrüfatı üçün
ayrılan 4,8 min hektar sahə əkin dövriyyəsinə cəlb ediləcəkdir. Layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində
400-dək yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda 150-dək yerli sakin, o cümlədən ətraf
ərazilərdə məskunlaşmış məcburi köçkün daimi iş yeri ilə təmin olunmuşdur.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust
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Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni binası istifadəyə verilmişdir
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Ağcabədi Rayon Mərkəzi
Xəstəxanasının yeni binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və tibb işçiləri ilə görüşdü.
Mərasim iştirakçılarını salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Kənardan baxıram, çox gözəl bir abidə tikilmişdir Ağcabədidə. Xəstəxana birinci növbədə
Ağcabədiyə, Qarabağ torpağına layiqdir. Eyni zamanda, Azərbaycan dövlətinin qüdrətini göstərir.
Bu xəstəxana inkişaf etmiş ölkələrdə olan xəstəxanalardan geri qalmır. İndi nazir məlumat verir ki, bütün
şöbələr vardır. Lazım olan bütün tədbirlər görülübdür. Ən müasir avadanlıq quraşdırılıbdır. Doğum,
cərrahiyyə, diaqnostika, dializ şöbələri, yəni, tam şəkildə bütün dünya standartlarına cavab verən bir tibb
mərkəzidir. Çox şadam ki, qısa müddət ərzində belə gözəl xəstəxana yaradıldı və bu gündən başlayaraq
vətəndaşlara xidmət göstərəcəkdir. Xidmət də yüksək səviyyədə olmalıdır. Əminəm ki, belə də olacaqdır.
Həkimlərin peşəkarlığı, təcrübəsi artır. Bu məqsədlə müxtəlif tədbirlər görülür. Eyni zamanda, səhiyyə
sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün proqramlar icra edilir.
Beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda bu sahədə aparılan işlərə yüksək qiymət verir. İslahatlar
aparılır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda bu sahədə görülən işlərə çox yüksək qiymət vermişdir.
Bakıda bir müddət əvvəl keçirilmiş beynəlxalq səhiyyə toplantılarında xüsusilə vurğulanır ki,
Azərbaycanda səhiyyədə böyük irəliləyiş vardır. Statistika da bunu göstərir ki, uşaq ölümü azalır, insanların
ömrünün uzunluğu artır.
Əlbəttə ki, bölgələrdə belə gözəl, möhtəşəm xəstəxanaların tikintisi insanların sağlamlığına verilən
böyük töhfədir. İndi Bakıda müasir xəstəxanaların tikintisinə biz artıq öyrəşmişik. İndi Bakıda onlarla tibb
ocağı tikilib, təmir edilibdir. Bölgələrdə də səviyyə Bakıdakından aşağı olmamalıdır. Bu gözəl, möhtəşəm
tibb ocağı onu göstərir ki, bölgələrdə də ən yüksək tibbi xidmət göstərilməlidir. Çünki Azərbaycan
vətəndaşları sağlam olmalıdırlar. Azərbaycan vətəndaşları sağlam həyat tərzi sürməlidirlər. Əlbəttə ki,
diaqnostika və xəstəliyin vaxtında müəyyən edilməsi insanların sağlamlığı üçün əsas şərtdir.
Bu məqsədlə bölgələrdə diaqnostika mərkəzləri tikilmişdir. Eyni zamanda, bununla paralel olaraq
hər bir şəhərdə mərkəzi rayon xəstəxanaları tikilir və yaxud da ki, əsaslı şəkildə təmir edilir. Hazırda deyə
bilərəm ki, rayon mərkəzlərinin, şəhərlərimizin mütləq əksəriyyətində artıq gözəl tibbi xidmət vardır. Bu
proses davam edir. Son on il ərzində Azərbaycanda 500-ə yaxın tibb mərkəzi tikilmişdir. Böyük vəsait
qoyulmuşdur. Bundan sonra da qoyulacaqdır. Çünki bir daha demək istəyirəm ki, insanların sağlamlığı
üçün diaqnostika və müalicə əlbəttə, əsas məsələdir.
Vaxt var idi bizim imkanlarımız yox idi. Amma indi imkanlarımız vardır. İmkanları da biz lazım
olan sahələrə yönəldirik. Neft kapitalını insan kapitalına çevirmək proqramı bax, bu xəstəxananın
timsalında özünü göstərir. Azərbaycanda düşünülmüş iqtisadi siyasət aparılır. Neft strategiyamız uğurla
icra edilir. Bütün gəlirlər Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına, iqtisadiyyatımızın
möhkəmlənməsinə, ölkəmizin beynəlxalq mövqelərinin güclənməsinə yönəldilibdir. Məhz buna görə
Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, hətta dünyanı bürümüş iqtisadi və maliyyə böhran bizə heç bir təsir
etməmişdir.
Böhran illərində iqtisadiyyat artmışdır, bu il də artır. Xüsusilə qeyri-neft sektorumuz artır, 10
faizdən çox artım vardır. Böhran illərində maaşlar, pensiyalar artırılır. İndi biz görürük və mətbuatdan da
izləyirik ki, bir neçə ölkədə iqtisadi çətinliklər baş verir. Demək olar ki, ölkələr müflisləşir, iş yerləri ixtisar
edilir, maaşlar, pensiyalar kəsilir. Bizdə isə vəziyyət tam başqadır. Bizdə iqtisadiyyat artır, dövlət
investisiyaları artır, pensiyalar, maaşlar artırılır, sosial infrastruktura, belə gözəl xəstəxanaların tikintisinə
vəsait qoyulur və biz bundan sonra da bunu edəcəyik.
Ağcabədi rayonunun inkişafı üçün bundan sonra da əməli tədbirlər görüləcəkdir. Son illərdə
Ağcabədidə böyük işlər görülmüşdür. Bu xəstəxana bu işlərin arasında xüsusi yer tutur. Digər layihələr icra
edilmişdir. Binalar tikilir, parklar salınır, yollar, kənd yolları çəkilir və bu məqsədlə vəsait ayrılır. Növbəti
illərdə bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək, bütün infrastruktur layihələri tam şəkildə icra ediləcək, o
cümlədən içməli su, qazlaşdırma layihələri, kənd yollarının tikintisi davam etdiriləcəkdir.
İş yerlərinin yaradılması ilə bağlı burada yaxşı işlər gedir. Keçən dəfə burada olarkən, südçülük
müəssisəsinin işi ilə tanış olmuşam. Bu gün heyvandarlıq fermasının işi ilə tanış olacağam. Yəni, iş
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yerlərinin açılması, regionların inkişafı, sosial infrastrukturun yaradılması kompleks şəkildə Azərbaycan
dövlətinin inkişafını müəyyən edir. Bu inkişaf dayanıqlıdır, davamlıdır, uğurludur və gözəl nəticələr verir.
Qarabağ torpağında belə gözəl xəstəxanaların tikintisi bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, ilk növbədə
insanlara dövlət tərəfindən göstərilən qayğının təzahürüdür, eyni zamanda, Azərbaycan dövlətinin gücünü
göstərir. Gün gələcək, belə gözəl binalar, xəstəxanalar hazırda işğal altında olan torpaqlarda tikiləcəkdir.
Biz mütləq o torpaqlara qayıdacağıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik və yenidən bütün şəhərləri
quracağıq, tikəcəyik. Əminəm ki, “Böyük qayıdış” proqramı qısa müddət ərzində icra ediləcək və bütün
infrastruktur, binalar, xəstəxanalar, məktəblər, iş yerləri açılacaqdır. Hazırda işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə, xüsusilə Füzuli rayonunun bir hissəsində görülən işlər onu göstərir ki, biz bütün bərpa işlərini
qısa müddət ərzində görə bilərik. Hazırda hər il 20 min köçkün müasir evlərlə, mənzillərlə təmin edilir.
Yəni, demək olar ki, hər il biz bir şəhər boyda qəsəbələr, evlər, mənzillər tikib veririk köçkünlərin
sərəncamına. Ona görə torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra qısa müddət ərzində bütün infrastruktur
bərpa ediləcək və bu gün işğal altında olan torpaqlara yeni həyat veriləcəkdir.
Bu xəstəxana isə rayon sakinlərinə xidmət edəcəkdir. Arzum budur ki, rayon sakinləri ən azı ildə
bir dəfə buraya gəlib müayinədən keçsinlər. Mən bu sözləri hər bir xəstəxananın açılışında təkrar edirəm.
Hesab edirəm ki, buna ehtiyac vardır. İndi tibb elmi elə inkişaf edir ki, istənilən xəstəlik müalicə oluna
bilər, təki vaxtında aşkar olunsun. Əvvəllər avadanlıq yox idi. Ölkəmizdə cəmi bir dənə kompyuter
tomoqrafı, bir neçə dializ aparatı var idi. İndi isə hər bir tibb mərkəzində, bölgələrdə, hər yerdə ən müasir
avadanlıq vardır. İldə bir dəfə, çox yox, bir günü hər bir vətəndaş sərf etsin, gəlsin burada öz sağlamlığını
yoxlatsın. Əgər problem varsa müalicə alsın, problem yoxdursa rahat yaşasın. İndi mövcud olan dializ
mərkəzlərində, ondan sonra diaqnostika mərkəzlərində, mərkəzi rayon xəstəxanalarında müalicə alan
insanlar görürlər ki, doğrudan da vaxtında müraciət edərkən böyük problemlərin qarşısı alına bilər.
Statistika da onu göstərir ki, müalicə alan vətəndaşlar sağalırlar, dinamika da müsbətdir. Əlbəttə ki,
həkimlərin peşəkarlığından da çox şey asılıdır. Həkimlər də daim öz biliklərini artırmalıdırlar. Çünki müasir
tibb elmi sürətlə inkişaf edir.
Ağcabədidə bundan sonra da işlər görüləcəkdir. Bütün infrastruktur işləri görüləcəkdir ki, burada
insanlar rahat yaşasınlar.
Sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, yenidən doğma Qarabağ torpağında olmağımdan çox
məmnunam. Sizə yeni uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, xəstələnməyəsiniz, sağlam olasınız. Ancaq
buraya da müraciət edəsiniz.
XXX
Azərbaycanda tibb sahəsinə, bütövlükdə ölkə əhalisinin sağlamlığına göstərdiyi diqqət və qayğısına
görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirən həkim Nuranə QƏRİBOVA dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, Sizi rayonumuzun ictimaiyyəti, o cümlədən Ağcabədi sakinləri adından salamlayım.
Böyük məmnunluq hissi ilə bildiririk ki, bu gün açılışını etdiyiniz bu mərkəzi xəstəxana Sizin ağcabədililərə
etdiyiniz növbəti hədiyyədir. Göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Sizə səmimi minnətdarlığımızı
bildiririk.
Mən bir həkim kimi, bu gün ölkəmizdə səhiyyənin inkişafını izləyirəm və əldə olunan nailiyyətlərə hədsiz
sevinirəm. Bu gün bu uğurların kökündə Sizin sosial siyasətinizin əsasını təşkil edən insan amili, insan
sağlamlığı dayanır. Eyni zamanda, mətbuat xəbərləri ilə də tanış oluram və görürəm ki, son 10 ildə
ölkəmizdə müasir xəstəxanalar açılmış, eyni zamanda, dərman təchizatı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmış,
həkimlərimizin peşəkarlığı artmışdır. Bu bir faktdır ki, Azərbaycanda, ölkəmizdə onlarla xəstəxana,
müalicə-diaqnostika mərkəzləri tikilib istifadəyə verilibdir. Elə bir bölgəmiz yoxdur ki, orada səhiyyə
obyektləri tikilməsin və ya yenidən qurulmasın. Bu, inanılmaz bir göstəricidir.
Bu gün açılışını etdiyiniz bu mərkəzi xəstəxana bunun bariz nümunəsidir. Bu xəstəxanada fəaliyyət
göstərən bütün həkimlər, tibb işçiləri adından Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk və bir daha
Ağcabədiyə “Xoş gəlmisiniz!” deyirik. Azərbaycanın bu günü və sabahı daim Sizinlə olsun, Tanrı Sizi
qorusun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Çox sağ olun. Xəstəxana əlbəttə, ilk növbədə pasiyentlər üçündür.
Amma həkimlərin də iş yeridir. Ona görə də həkimlər üçün gözəl iş yeri yaradılıbdır. Burada işləmək əlbəttə
ki, hər bir həkim üçün xoşdur. Burada işləyən həkimlər hamısı yerli sakinlərdir. Bakıdan da gələ bilərlər,
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əlbəttə. Belə gözəl tibb mərkəzində işləmək hər kəs üçün xoş olar. Əvvəllər bölgələrə o qədər də böyük
həvəslə gəlmirdilər. Çünki infrastruktur yox idi, problemlər var idi, gediş-gəliş çətin idi. Rayon
xəstəxanalarımız da yaxşı vəziyyətdə deyildi. Amma indi belə xəstəxanada hər bir həkim böyük həvəslə
işləyə bilər. Belə də olmalıdır. Yəni, ölkəmiz belə inkişaf etməlidir. Yoxsa paytaxt inkişaf etsin, bölgələr
geridə qalsın, bu, mümkün deyildir.
On ildir ki, regional inkişaf proqramı icra edilir. Artıq ikinci proqram başa çatır. Bu on il ərzində
bölgələr canlandı. Növbəti proqram da hazırlanır. O da gələn il qəbul ediləcəkdir, beşillik proqram. Orada
da bu günə qədər görə bilmədiyimiz işləri nəzərə alacağıq. Onlar da həll olunacaqdır. Bütün şəhərlərdə bax,
bu səviyyədə xəstəxanalar olmalıdır. Artıq buna az qalıbdır. Ondan sonra poliklinikalar, tibb məntəqələri,
kənd məntəqələri, hamısı. Dərman təchizatı da yaxşıdır. Şərait vardır, avadanlıq vardır. Qalıb ki, xidmət
göstərilsin, insanlara, xəstələrə qayğı göstərilsin və müalicə də yüksək səviyyədə olsun. Bir daha təbrik
edirəm, sizi.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun.
XXX
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Prezident İlham Əliyev Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni binasının rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev məlumat verdi ki, dövlətimizin başçısının 2010-cu il 30 mart tarixli
Sərəncamına əsasən 205 çarpayılıq Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının tikintisi üçün Prezidentin ehtiyat
fondundan Səhiyyə Nazirliyinə ilkin olaraq 5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Tibb ocağının tikintisinə
2011-ci ilin mayında başlanılmış, bu ilin avqustunda başa çatdırılmışdır. Ümumi ərazisi 3,9 hektar olan
xəstəxana beş korpusdan və bir yoluxucu xəstəliklər bölməsindən ibarətdir. Yeni səhiyyə müəssisəsində
əməliyyat boksu, cərrahiyyə və reanimasiya, doğum, ginekologiya, observasiya, otolarinqologiya,
kardioloji, terapiya, uşaq qəbulu, uşaq terapiya, hemodializ, şüa-diaqnostika şöbələri, poliklinika və uşaq
poliklinikası, konfrans zalı, laboratoriya, camaşırxana, digər yardımçı sahələr fəaliyyət göstərəcəkdir.
Xəstəxananın müasir şəraitlə təmin edilməsi ilk növbədə burada tibbi müayinələrin və müalicə
işinin ən yüksək səviyyədə təşkilinə və aparılmasına hərtərəfli imkan verir. Bina bütün növ
kommunikasiyalarla təchiz edilmişdir. Tibb ocağının ərazisində 19 min kvadratmetr sahəyə asfalt
döşənmiş, 11 min kvadratmetr yaşıllıq zolağı salınmışdır.
AzərTAc
29 avqust 2013-cü il
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Ağdaş
2010, 12 fevral
➢ Prezident İlham Əliyevin Ağdaş və Göyçay rayonlarına səfəri: Ağdaş şəhərində Ulu Öndərin abidəsini
ziyarət
➢ Prezident İlham Əliyev Ağdaşda Habil Əliyev adına musiqi məktəbi ilə tanış olmuşdur
➢ Prezident İlham Əliyev Ağdaş şəhərində yeni su xəttinin açılışında iştirak etmişdir
➢ Ağdaşda Olimpiya-İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
➢ Ağdaşda Mərkəzi rayon xəstəxanasının yeni binasının təməli qoyulmuşdur
➢ Prezident İlham Əliyev Ağdaşda regional elektrik yarımstansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak
etmişdir
➢ Ağdaş rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
2011, 30 oktyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağdaş, Ucar və Ağsu rayonlarına səfəri: Ağdaşda ulu öndər
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Ağdaş-Ləki avtomobil yolunun 12 kilometrlik hissəsinin açılışı olmuşdur
➢ Prezident İlham Əliyev Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışında iştirak etmişdir
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Prezident İlham Əliyevin Ağdaş və Göyçay rayonlarına səfəri
Ağdaş şəhərində Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
(12 fevral 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 12-də Ağdaş rayonuna gəlmişdir.
Ölkəmizin ümumi inkişaf dinamikasına uyğun olaraq son illər Ağdaş rayonunun sosial-iqtisadi
həyatında da mühüm dəyişikliklər baş verir. Rayonda 2009-cu ildə ümumi məhsul istehsalı əvvəlki ilə
nisbətən 1,6 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 4 dəfə artmışdır. Əsas kapitala yönəldilən investisiyaların və
tikinti işlərinin həcmi 2,6 dəfə çoxalmışdır. Ötən il Ucar-Yevlax yolunun rayon ərazisindən keçən
hissəsinin yenidən qurulması yekunlaşmış, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən inşa edilən
Olimpiya-İdman Kompleksinin tikintisi başa çatmışdır. Ötən il Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə
Ağdaşda Habil Əliyev adına Musiqi Məktəbi istifadəyə verilmiş, şəhərin su-kanalizasiya sisteminin
yenidən qurulması layihəsinin birinci mərhələsi başa çatmış, mərkəzi avtomat telefon stansiyasının (ATSin) elektron ATS-lə (EATS) əvəz edilməsində son tamamlanma işləri görülmüşdür.
2003-2009-cu illərdə rayonda 110/35/10 kilovoltluq “Ağdaş” elektrik yarımstansiyası tikilib
istifadəyə verilmişdir. “Şəmsabad” qaz-paylayıcı stansiyası yenidən qurularaq işə salınmış və 23 kəndə
təbii qaz verilmişdir. Son 7 ildə rayonda 1672 şagird yeri olan 6 məktəb binası və 800 şagird yeri olan 40
sinif otağı tikilmiş, 4 məktəb binası əsaslı təmir olunmuşdur. Rayonda əlillər və şəhid ailələri üçün 48
mənzilli yaşayış binası, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Ağdaş rayon şöbəsi üçün yeni inzibati bina və 9
saylı Ərazi Vergilər İdarəsinin xidmət terminalı tikilmişdir.
2003-2009-cu illərdə rayonda 4500-ü daimi olmaqla 12 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Ağdaş şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev adına istirahət parkında
ulu öndərin abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
AZƏRTAC
2010, 12 fevral
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Prezident İlham Əliyev Ağdaşda Habil Əliyev adına musiqi məktəbi ilə
tanış olmuşdur
(12 fevral 2010-cu il)
Fevralın 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa
edilmiş Habil Əliyev adına Ağdaş Şəhər Musiqi Məktəbində yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur.
Tikintisinə 2008-ci ilin martında başlanmış 540 şagird yeri olan musiqi məktəbinin binası ötən ilin
iyununda istifadəyə verilmişdir. Ağdaş şəhərinin mərkəzində yerləşən məktəbdə 36 sinif otağı, 200 yerlik
konsert zalı və muzey vardır.
Lazımi inventar və avadanlıqla təmin olunmuş məktəbin ətrafı abadlaşdırılmış və yaşıllıq zolaqları
salınmışdır. Məktəbin ayrıca havalandırma sistemləri və transformator stansiyası vardır.
Məktəbin birinci mərtəbəsində Xalq artisti, kamança ustadı Habil Əliyevə həsr olunmuş muzey
yaradılmışdır.
Xalq artisti Habil ƏLİYEV dövlətimizin başçısını məktəbdə salamlayaraq dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident! Sizi burada görməyimə çox şadam! Mən uşaqlara danışıram, deyirəm
ki, oxuduğum məktəb iki köhnə uçuq evdən ibarət idi. Dərs dediyim kənddə isə bayırda qarın-yağışın
altında dayanırdıq, əlim də tutmurdu. Ancaq bu məktəbi görəndən sonra istəyirəm təzədən oxuyam.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu məktəb doğrudan da çox gözəldir, həm xarici görünüşü, indi mən
baxacağam, həm də eşitdiyimə görə daxili çox gözəl tərtib olunub. Bu məktəb sizin adınızı daşıyır.
Habil ƏLİYEV: Allah Sizi qorusun! Hamısı Sizin verdiyiniz böyük qiymətdir. Mən layiq olmasam
da bu qiyməti vermisiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Siz buna layiqsiniz və mən çox şadam ki, Ağdaşda belə gözəl məktəb
tikilib. Mənə deyirlər ki, burada musiqi məktəbinin böyük ənənələri vardır. Hələ 30-cu illərdə məktəb
qurulmuşdur. Amma bu məktəbin bu gün, yeni dövrdə, yeni müasir səviyyədə yaradılması böyük hadisədir.
Habil ƏLİYEV: Bu məktəbdən heç harada yoxdur.
Prezident İlham ƏLİYEV: Biz gərək öz milli musiqimizi təbliğ edək, həm dünyada, həm
Azərbaycanda. Xüsusilə uşaqlar, gənc nəsil bu işlərə qoşulmalıdır.
Habil ƏLİYEV: Siz nə lazımdırsa, hamısını edirsiniz. O gün olsun ki, biz də edək.
Prezident İlham ƏLİYEV: Siz çox etmisiniz. İndi gərək biz edək ki, həm Sizin fəaliyyətinizi
layiqincə qiymətləndirək, həm də Azərbaycanı bax bu cür hərtərəfli inkişaf etdirək. Əlbəttə ki, ölkəmizin
inkişafı üçün sənaye potensialı, iqtisadi inkişaf və başqa məsələlər çox vacibdir. Amma mədəniyyət
sahəsində görülən işlər - onlar xalqımızı yaşadacaqdır.
Biz 20 ilə yaxındır ki, müstəqil ölkəyik. Əgər öz musiqimizi, öz ədəbiyyatımızı, dilimizi
saxlamasaydıq, biz müstəqil ölkə kimi necə yaşaya bilərdik. Azərbaycan bunun hesabına müstəqil ölkə
kimi yaşayır. Azərbaycan xalqı bunun hesabına inkişaf edir. Ona görə biz mütləq öz milli musiqimizi,
ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi qorumalıyıq. Hansı yollarla?! Bax bu cür. Həm məktəblərin tikintisi, həm
mədəniyyət xadimlərinə dövlət tərəfindən göstərilən qayğı, həm də ki, mədəniyyət sahəsində dövlət
siyasətinin düzgün şəkildə aparılması yolu ilə. Bax bu məsələlər kompleks şəkildə bugünkü Azərbaycanın,
necə deyərlər, müasir simasını əks etdirir.
Habil ƏLİYEV: Möhtərəm Prezident, həmin Ağdaşdır. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bu məktəb
burada niyə belə gözəl çıxdı? Niyə belə gözəl məktəb yarandı? Çünki ölkəmizi, xalqımızı idarə edənlər
xalqımızın öz balalarıdır. Allah Sizi əksik eləməsin. Vallah, indiyə qədər çoxlarının dilini bilməmişik,
ölkəmizi idarə ediblər. Nə onlar bizim dilimizi bilib, nə biz onların dilini. İndi xalqı da, ölkəni də xalqın öz
balaları idarə edirlər. Onunçun belə məktəbimiz olacaqdır. Gələcəkdə lap bundan da artığı olacaqdır.
Hamısına inanıram. Allah Sizi qorusun! Allah Sizi əksik eləməsin!
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Ağdaşda nəinki bu gözəl məktəb tikilib, başqa tədbirlər də,
başqa gözəl işlər də görülür. Bu gün iştirak edəcəyim mərasimdə yeni, böyük xəstəxananın təməl daşı
qoyulacaqdır. Bu da bizim xalqımızın sağlamlığının təminatıdır. Ən gözəl, ən müasir avadanlıq, gözəl
xəstəxana. Doğrudan, bütün şərait olacaqdır. Bundan başqa, Asiya İnkişaf Bankı ilə bərabər, Ağdaşın sukanalizasiya problemləri həll olunmağa başlayıbdır. Bu da böyük layihədir. Böyük vəsait tələb edən
layihədir. O da sudur. O da, yəni insanların sağlamlığıdır. Demək olar ki, bütün bölgələrdə belə işlər gedir
və ölkəmiz ona görə dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkədir.
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XXX
Prezident İlham Əliyev məktəbdəki Habil Əliyev muzeyinə baxdı. Burada görkəmli sənətkarın
büstü qoyulmuşdur. Muzeyin ən qiymətli eksponatları arasında Habil Əliyevin vaxtilə ulu öndər Heydər
Əliyevlə, Prezident İlham Əliyevlə, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun kamança ustadına və bütövlükdə
musiqi mədəniyyətimizə göstərdiyi qayğını əks etdirən şəkillər vardır. Burada Fondun muzeyə bağışladığı
hədiyyələr, rəmzi kamança maketi, disklər, Habil Əliyev haqqında kitab, “Muğam ensiklopediyası”, “Ustad
xanəndələr”, “Qarabağ xanəndələri”, “Muğam dəstgahları” və “Gənc xanəndələr” albomları vardır.
Muzeydə, həmçinin xalq artistinin çoxsaylı təltifləri və digər maraqlı eksponatlar da saxlanılır.
Prezident İlham Əliyev məktəbdə təlim prosesi ilə tanış oldu, konsert salonunda məktəbin
ansamblının ifasında dahi Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından bir parçanı dinlədi.
Xalq qəzeti.- 2010.- 13 fevral.- № 34.-S.2.
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Prezident İlham Əliyev Ağdaş şəhərində yeni su xəttinin açılışında iştirak etmişdir
(12 fevral 2010-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 12-də Ağdaş şəhərinə yeni su xəttinin açılışında
iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına
uyğun olaraq Ağdaş şəhərinin su təchizatı probleminin həlli məsələsi Asiya İnkişaf Bankının “Azərbaycan
Respublikasında kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi”nə daxil edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev Ağdaş şəhərində suqəbuledici qurğular kompleksi, suyığıcı və təzyiqli su
xətləri, şəhərin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasını əks etdirən stendlərlə tanış
oldu.
“Azərsu” SC-nin prezidenti Nizaməddin Rzayev məlumat verdi ki, Ağdaş şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması üçün texniki-iqtisadi əsaslandırma işləri aparılmışdır. Qəbul
edilmiş texniki-iqtisadi əsaslandırmaya əsasən Qolqəti kəndinin ərazisində 5 artezian quyusu qazılaraq,
içməli su burada inşa ediləcək anbarlara vurulacaqdır. Anbarlarda xlorlanmış suyu nasos stansiyası iki xətlə
şəhərə nəql edəcəkdir. Eyni zamanda, layihəyə əsasən şəhərin su və kanalizasiya sistemləri yenidən
qurulacaqdır. Qaradağlı kəndi ərazisində çirkab sularını təmizləyən qurğu inşa ediləcəkdir. Texniki-iqtisadi
əsaslandırmaya görə bu iş üçün xərclərin 75 faizini Asiya İnkişaf Bankı, qalan 25 faizini isə Azərbaycan
hökuməti kredit şəklində ödəyəcəkdir. Əhalini yüksək keyfiyyətli içməli su ilə təmin edəcək layihənin 24
ay ərzində reallaşdırılması nəzərdə tutulur.
Qeyd olundu ki, bu günə qədər layihə çərçivəsində ərazidə hər birinin məhsuldarlığı saatda 70
kubmetr olan 3 artezian quyusu qazılmışdır. Quyulardan çıxan suyun əhaliyə çatdırılması üçün suqəbuledici
qurğu, nasos stansiyası, 2 min kubmetr tutumu olan su anbarı və xlorlaşdırma binası inşa edilmiş, 2600
metr magistral boru kəməri çəkilmiş, suyun keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün laboratoriya yaradılmış,
həmçinin su-kanal idarəsinin inzibati binasının və istehsal bazasının tikintisi başa çatdırılmış, qurğuları
elektrik enerjisi ilə qidalandıran yeni xətlər çəkilmişdir. Suyun şəhərin mövcud paylayıcı şəbəkəsinə
ötürülməsi məqsədi ilə 6 kilometr uzunluğunda iki xətt çəkilmişdir.
Layihənin birinci mərhələsinin başa çatdırılması nəticəsində 35 min adam içməli su ilə təmin
ediləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev yeni su xəttinin açılışını bildirən düyməni basdı.
Akademik Bəkir NƏBİYEV diqqət və qayğıya görə ağdaşlıların minnətdarlığını dövlətimizin
başçısına çatdıraraq dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident, Siz bu gün Ağdaşın tarixində ən əlamətdar bir hadisəyə başlanğıc
verdiniz. Bizim bu Ağdaşın girəcəyi Qəbələdən gələndə Türyançayın ağzında bir Dəhnə kəndi vardır,
ondan başlayır. “Dəhnə” qədim Azərbaycan dilində subölünən yer deməkdir. Ağdaşa gələn su elə oradan
da bölünər.
Bu gün, bu anda Sizin iştirakınız, Sizin rəhbərliyiniz ilə Ağdaşın su bölgüsü xətti tamam yeniləşdi,
dəyişdi, mənbə gəldi bura. Rəmzi olaraq üstünə barmağınızı qoyduğunuz bu düymənin vasitəsilə Ağdaş elə
bil ki, yenidən canlandı. Ona təravətli, təzə su gəldi. Bu münasibətlə köhnə bir ağdaşlı kimi mən Sizə öz
minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun, Bəkir müəllim. Mən də sizi təbrik edirəm. Bütün
ağdaşlıları təbrik edirəm ki, bu gün doğrudan da Ağdaşın həyatında tarixi bir hadisə baş verir. Yeni su
mənbələrinin müəyyən edilməsi və şəhərə çəkilməsi artıq reallıqdır. Su həyatdır. Susuz nə insan yaşaya, nə
müəssisə işləyə bilər. Əsas odur ki, insanlarımız təmiz içməli suya malik olsunlar. Bu məqsədlə ölkə üzrə
böyük işlər görülür və müxtəlif layihələr icra olunur. Misal üçün, Kür-Araz çayları boyunca yaşayan
insanların su ilə təmin edilməsi istiqamətində ayrıca layihələr icra edilir. Orada təmizləyici qurğular tikilir
ki, çay suları təmizlənsin və insanlara keyfiyyətli su verilsin. Artıq haradasa 200 mindən çox vətəndaş bu
layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində təmiz su ilə təmin edilib. Layihə tam başa çatandan sonra haradasa
800 minə qədər Azərbaycan vətəndaşı, bu vaxta qədər çay sularından istifadə edən insanlar təmiz suya
malik olacaqlar.
Digər layihələr isə, Ağdaşda icra edilən bu layihələr kimi, artezian quyularının qazılması və yeni
müasir sistemin quraşdırılması, su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması məqsədi daşıyır. Bu,
artıq reallıqdır. Birinci mərhələ artıq bu gün reallaşıb, ikinci mərhələnin icrası nəticəsində bütün
kanalizasiya sistemi də yenidən qurulacaq və beləliklə, Ağdaşın su, kanalizasiya problemləri birdəfəlik həll
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olunacaqdır. Bu, həm də sağlamlıq deməkdir. Təmiz ekoloji normalara tam riayət olunacaq və insanlar
əlbəttə ki, bundan faydalanacaqdır.
Bəkir NƏBİYEV: Möhtərəm Prezident, ağdaşlıların bir arzusu vardır. Mən onu da Sizə çatdırım.
Sizi bu qarın altında çox saxlamarıq, inşallah. İş belə gətirib ki, 1945-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinin
65 illiyinə hazırlaşdığımız Qələbə barədə xəbəri ağdaşlılara o zaman 15 yaşında radio diktoru işləyərkən
mən çatdırmışam. Ağdaşlılar arzu edirlər ki, özümüzdən asılı olmayaraq cəlb edildiyimiz bu müharibədə
də biz inşallah Sizin Baş Komandanlığınız ilə qalib gələk. Mən inanıram ki, Siz bu münaqişəni sülh yolu
ilə həll edəcəksiniz. Bizim hamımızda bu inam vardır. Amma əgər olmadı belə, oldu elə, bu məsələ,
müharibə yolu ilə həll olunsa ağdaşlılar arzu edirlər ki, Sizin Qələbə paradını keçirməyinizin də xəbərini
onlara burada mən çatdırım.
AZƏRTAC
2010, 12 fevral
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Ağdaşda Olimpiya-İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
(12 fevral 2010-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 12-də Ağdaş Olimpiya-İdman Kompleksinin
açılışında iştirak etmişdir.
Ağdaş rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və idmançılar dövlətimizin başçısını hərarətlə
qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və kompleks ilə yaxından tanış oldu.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ölkəmizdə sayca 25-ci olan bu Olimpiya-İdman
Kompleksinin inşasına 2006-cı ildə başlanmışdır.
Ümumi ərazisi 5,5 hektar olan Olimpiya-İdman Kompleksi əsas bina, üzgüçülük hovuzu, mini
futbol stadionu, voleybol və basketbol meydançaları, tennis kortu, hər biri 8 nəfərlik 3 kottecdən və digər
yardımçı binalardan ibarətdir. Örtülü idman meydançası olan əsas bina ikimərtəbəlidir. Binanın daxilindəki
1020 tamaşaçı yeri olan idman meydançasının sahəsi 2484 kvadratmetrdir. Bu meydançada voleybol,
basketbol, həndbol, güləş, boks yarışları keçiriləcəkdir. Bundan əlavə, binanın daxilində 4 məşq, bilyard,
stolüstü tennis zalları, soyunub-geyinmə, həkim otaqları, bufet, duş və sair xidmət obyektləri vardır.
Prezident İlham Əliyev idmançıların çıxışlarını izlədi.
Sonra dövlətimizin başçısı üzgüçülük hovuzuna baxdı.
Üzgüçülük hovuzu yerləşən bina da ikimərtəbəlidir. Burada 192 tamaşaçı yeri olan tribuna, iki
məşq zalı, soyunub-geyinmə, həkim otaqları, bufet, duş və sair xidmət otaqları vardır.
Mini futbol meydançasının tərkibinə 226 nəfər tamaşaçı yeri olan tribuna, soyunub-geyinmə, həkim
və hakim, duş və sair xidmət otaqları daxildir.
Prezident İlham Əliyev kompleksin ərazisini gəzdi.
Məlumat verildi ki, kompleks üçün artezian quyusu qazılmış, su nasosu quraşdırılmış və iki su
anbarı, qazanxana tikilmiş, fərdi transformator quraşdırılmışdır. Havalandırma sistemləri ilə təchiz edilmiş
kompleksə daxil olan bütün tikililərin fasadına alkapon üzlük çəkilmişdir. Kompleksin həyəti
abadlaşdırılmış, yaşıllıq salınmış və gül kolları əkilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti kompleksdə görülən işləri yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2010, 12 fevral
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Ağdaşda Mərkəzi rayon xəstəxanasının yeni binasının təməli qoyulmuşdur
(12 fevral 2010-cu il)
Prezident İlham Əliyev fevralın 12-də Ağdaşda Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının yeni binasının
təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev dövlətimizin başçısına məlumat vermişdir ki, ölkəmizdə səhiyyə
sektorunda aparılan islahatlar çərçivəsində inşa olunacaq 100 çarpayılıq yeni mərkəzi rayon xəstəxanası
üçün Ağdaş şəhərinin girişində 5,3 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Tikintinin ümumi sahəsi 22 min 500
kvadratmetrdir. Xəstəxana kompleksi 6 korpusdan ibarət olacaqdır. İki ilə istifadəyə verilməsi nəzərdə
tutulan binanın ətrafında abadlıq işləri aparılacaq və yaşıllıq zolaqları salınacaqdır. Eyni zamanda, layihədə
ayrıca nasosxana, qazanxana, generator, transformator, mühafizə üçün binalar və su anbarının tikilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev gilizi özülə buraxdı, beton qarışığı tökdü.
Dövlətimizin başçısının adından xəstəxanaya iki təcili tibbi yardım maşını hədiyyə edildi.
Səhiyyə işçilərini təbrik edən Prezident İlham Əliyev onlara uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2010, 12 fevral
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Prezident İlham Əliyev Ağdaşda regional elektrik yarımstansiyasının təməlqoyma mərasimində
iştirak etmişdir
(12 fevral 2010-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 12-də Ağdaşda regional elektrik yarımstansiyasının
təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
Mərasim iştirakçıları və inşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev məlumat verdi ki, Asiya İnkişaf Bankının
maliyyə dəstəyi ilə Mingəçevir-Abşeron enerji təminatının yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində Ağdaş
rayonunun Kükəl kəndi ərazisində 220/110 kv-luq 2x125 MVA gücündə regional elektrik
yarımstansiyasının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Yarımstansiyanın tikintisi üçün 15 hektar torpaq sahəsi
ayrılmışdır. Tikinti-quraşdırma işlərinin 15 ay ərzində başa çatması nəzərdə tutulmuşdur. Layihə
çərçivəsində 125 MVA-lıq iki transformator yarımstansiyası qurulacaq, Mingəçevir-Abşeron xətti üzrə 251
kilometr uzunluğunda elektrik xətti dəyişdiriləcəkdir.
Tikinti işlərinə yanvarın əvvəlində başlanılmışdır. Ərazi abadlaşdırılmış, ətrafı hasarlanmış, 3 minə
yaxın ağac əkilmiş, işıqlandırma xətti çəkilmiş, obyektə gedən yola asfalt döşənmişdir.
Prezident İlham Əliyev gilizi özülə buraxdı və beton qarışığının tökülməsi üçün düyməni basdı,
inşaatçılara uğurlar arzuladı.
Bununla da dövlətimizin başçısının Ağdaş rayonuna səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2010, 12 fevral
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Ağdaş rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(12 fevral 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 12-də Ağdaşda Olimpiya-İdman
Kompleksinin açılışından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Prezident İlham ƏLİYEV ağdaşlıları təbrik edərək dedi:
- Mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Ağdaşda gözəl, yeni, müasir Olimpiya Kompleksinin
açılışı böyük hadisədir. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, cavanlar,
gənclər, idmançılar bu gözəl şəraitdən səmərəli istifadə etsinlər və Azərbaycanın idman şöhrətini
yüksəklərə qaldırsınlar.
Haradasa beş il əvvəl təməl daşını bərabər qoyduğumuz bu gözəl Olimpiya mərkəzi yaradılıb.
Düzdür, bir az çox vaxt çəkdi. Çünki burada texniki məsələlər bir qədər çətin idi. Ona görə də xüsusi
tədbirlər görüldü. Xüsusi texniki məsələlər öz həllini tapmalı idi.
Mən xatırlayıram, beş il bundan əvvəl Ağdaşda olarkən mənə müraciət edildi ki, Ağdaşda yeni
Olimpiya Kompleksinin tikintisinə böyük ehtiyac vardır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Ağdaş Azərbaycanın
idman şöhrətinin ucaldılması üçün gözəl idmançılar yetişdirir. Xüsusilə Xəzər İsayev kimi dünya
çempionu. Bu gün o, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti kimi çox gözəl işlər görür. O vaxt qərara
gəldik ki, mütləq Ağdaşda belə gözəl Olimpiya mərkəzi yaradılsın, təkcə idmançılar üçün deyil, eyni
zamanda, rayon sakinləri üçün də yararlı olsun. Bu gün gözəl mərkəzin açılışında biz yenidən görüşürük.
Mən bu hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda idman sahəsində görülən işlər yüksək səviyyədədir. Azərbaycan
idman ölkəsi kimi artıq öz adını idman tarixinə sala bilibdir. Həm beynəlxalq yarışlarda, Olimpiya
oyunlarında, dünya çempionatlarında idmançılarımızın uğurları bizi sevindirir. İdmanın kütləviliyini təmin
etmək üçün mütləq belə gözəl imkanlar olmalıdır. Bu gün Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində idmanla
məşğul olmaq üçün yaxşı şərait vardır. İdman sağlamlıq, sağlam həyat tərzi deməkdir. İdman, eyni
zamanda, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsində çox mühüm vasitədir, mühüm amildir. Mən
istəyirəm ki, gənclərimiz vətənpərvər, peşəkar, bilikli, savadlı olsunlar, Vətən sevgisi ilə böyüsünlər. Bunu
etmək üçün bütün tədbirlər görülür. Bax, bu gözəl Olimpiya mərkəzi, ondan sonra Ağdaşda bir müddət
bundan əvvəl istifadəyə verilmiş musiqi məktəbinin fəaliyyəti ilə bu gün tanış oldum. Orada gənclərimiz,
uşaqlarımız milli ruhda tərbiyə olunacaqlar, milli musiqi mədəniyyətimizi dərindən öyrənəcəklər, ölməz
musiqi əsərlərimizi yaşadacaqlar.
Ağdaşın hərtərəfli inkişafı üçün başqa tədbirlər də görülür. Bu gün Ağdaşın su təchizatını təmin
etmək üçün birinci mərhələnin açılışını qeyd etdik. Ağdaşa artıq təmiz içməli suyun verilməsi təşkil
ediləcəkdir. İkinci mərhələnin başa çatması nəticəsində su-kanalizasiya sistemi tamamilə yenidən
qurulacaqdır. Bu da hər bir insan üçün çox vacib məsələdir. Bu gün, eyni zamanda, Ağdaşda tikiləcək yeni
müasir, böyük xəstəxananın təməl daşı qoyulacaqdır. Bu da rayonun tələbatını təmin etmək üçün çox vacib
məsələdir. Yeni yarımstansiya istifadəyə veriləcəkdir. Yəni ki, bax bu gün rayonda nəzərdə tutulmuş
tədbirlər əslində bütün sahələri əhatə edir - təhsil, idman, səhiyyə, su və elektrik enerjisi təchizatı. Bax,
Azərbaycan bu cür inkişaf edir.
Növbəti illərdə bizim bütün planlarımız, gələcək planlarımız da icra olunacaqdır. Çünki bunu
deməyə əsas odur ki, bu günə qədər bütün görülən işlər planlı şəkildə aparılır, proqram üzrə aparılır.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı 2004-2008-ci illərdə tam başa çatıb. Biz yeni proqramın icrası
üzərində işləyirik. Regionların gələcək inkişafının təminatı - həm maliyyə, həm texniki təminatı tam təşkil
edilibdir. İnfrastruktur layihələri, sosial obyektlər, məktəblər, xəstəxanalar. Hər bir bölgə üçün xüsusi,
konkret plan vardır və biz bu plan əsasında irəliyə gedirik.
Son illər ərzində Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkə olubdur. Hətta 2009cu ildə, baxmayaraq ki, böhran bizə də təsir edib, yenə də Azərbaycan dünya miqyasında birinci ölkə
olubdur. Dünya miqyasında birinci olmaq çox çətin məsələdir. İqtisadi inkişaf sahəsində dünya miqyasında
birinci olmaq, əlbəttə ki, asan məsələ deyildir. Bunun səbəbi bizim apardığımız siyasətdir. Bunun səbəbi
islahatlar, düşünülmüş siyasət, vaxtında atılmış addımlar və ölkəmizin hərtərəfli inkişafıdır. Əgər bu
olmasaydı, əgər biz ancaq iqtisadiyyatımızın bir sektoruna üstünlük verib başqa sahələri kənarda qoysaydıq,
bu gün inkişafdan söhbət gedə bilməzdi. Bax bu reallıqları bizim üçün məhz hərtərəfli inkişaf, regionların
inkişafı, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məsələləri yaradır.
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Mənə bu yaxınlarda verilən məlumata görə, hətta 2010-cu ildə də Azərbaycan iqtisadiyyatı ən
sürətli templərlə artır və bu da bizi əlbəttə ki, sevindirir. Biz bu inkişafı nəinki statistik göstəricilərdə,
gündəlik həyatda görürük. Görülən işlər bunun bariz nümunəsidir. Mən çox şadam ki, Ağdaşda işlər yaxşı
gedir, gözəl obyektlər istifadəyə verilir. Əminəm ki, növbəti illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramının ikinci mərhələsinin icrası nəticəsində əsas məsələlər, sosial-iqtisadi məsələlər öz həllini
tapacaqdır. Bu proqramın 2013-cü ildə başa çatması nəzərdə tutulur. Əminəm ki, o vaxta qədər bütün əsas
məsələlər öz həllini tapacaqdır.
Biz sizinlə bundan sonra da görüşəcəyik. Əminəm ki, Ağdaşda gözəl açılışlar hələ çox olacaqdır.
Mən sizi bu gözəl hadisələr münasibətilə bir daha təbrik edirəm və sizə yeni uğurlar arzulayıram.
Ağdaş ictimaiyyəti adından çıxış edən Şəhla HACIBALAYEVA ölkənin bütün regionlarına
olduğu kimi, bu rayona da göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedi:
- Ağdaşımıza xoş gəlmisiniz, möhtərəm cənab Prezident.
Siz gəlişinizlə bu soyuq, şaxtalı qış günündə hər birimizin qəlbinə bir hərarət, bir istilik bəxş
etdiniz.
Möhtərəm cənab Prezident, bu gün təntənəli açılışına yığışdığımız möhtəşəm Olimpiya-İdman
Kompleksi sizin ağdaşlılara bəxş etdiyiniz növbəti hədiyyədir. Bu idman kompleksində uşaqlarımızın daha
sağlam böyüməsi üçün mühüm işlər görüləcəkdir. Elə bu gün Ağdaşımızda Sizin xeyir-duanızla təməli
qoyulan 100 çarpayılıq möhtəşəm xəstəxana ağdaşlılara çox böyük töhfədir. Sağlam insanlar yetişməlidir,
xəstəxanalar tikilir. Gələcəyimiz üçün savadlı balalarımız böyüməlidir, yeni-yeni məktəblər öz qapılarını
övladlarımızın üzünə açır. İnsanlarımızın normal yaşamaları üçün hər bir şərait yaradılmalıdır, içməli su
xətləri çəkilir, yollar salınır, qaz, enerji - insanların gündəlik tələbatı üçün lazım olan hər bir şərait yaradılır.
Bütün bunlara görə Sizə ürəkdən təşəkkür edirik.
Möhtərəm cənab Prezident, bu gün Sizinlə çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərən Mehriban xanımın adı
bir şəfqət, bir xeyirxahlıq rəmzi kimi səslənir. Onun təşəbbüsü ilə tikilən məktəb binalarında oxuyan
övladlarımızın təhsilində və gələcək uğurlarında Mehriban xanımın öz rolu, öz dəsti-xətti vardır. Möhtərəm
cənab Prezident, bax elə fəaliyyət göstərdiyim texniki-təbiət-humanitar təmayüllü gimnaziyanın həyata
ikinci dəfə vəsiqə alması da məhz Mehriban xanımın adı ilə bağlıdır. Onun təşəbbüsü ilə təmir edilmiş və
internat şagirdlərinin ixtiyarına verilmiş bu məktəb indi regionda analoqu olmayan gimnaziyaya
çevrilmişdir.
Möhtərəm cənab Prezident, bu yaxınlarda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bizə hədiyyə edilən
musiqi məktəbi özünün səviyyəsinə görə kiçik bir konservatoriyanı xatırladır. Ona həmyerlimiz, sevimli
kamança ustadı Habil Əliyevin adının verilməsi isə ağdaşlıların böyük sevincinə, fərəhinə səbəb olmuşdur.
Möhtərəm cənab Prezidentimiz, Sizin bütün fəaliyyətiniz nəticəsində hər bir problemimiz uğurla
həll olunur. Bir çətin problemimiz var, o da Dağlıq Qarabağ problemidir. Bu gün Siz Qarabağımızın haqq
səsini bütün dünyaya yayırsınız. Bu yolda göstərdiyiniz cəsarət, qətiyyət, məğrurluq, səbir, təmkin hər
birimizin qəlbini fərəh hissi ilə doldurur və səbirsizliklə gözlədiyimiz o böyük Qələbənin artıq
yaxınlaşdığını göstərir.
Möhtərəm cənab Prezident, bu gün Siz ulu öndərimiz tərəfindən bizə ərməğan qalmış müstəqil
Azərbaycanımızı böyük uğurla böyük inamla, cəsarətlə işıqlı sabahlara doğru aparırsınız. Bu yolda biz daim
sizinləyik, Sizə inanır, Sizə güvənir və bu yolda böyük uğurlar əldə etməyinizi arzulayırıq.
Möhtərəm cənab Prezident, qəlbimdə bir sözüm də vardır. Sizin Ağdaşa ilk səfərinizdən sonra
şəhərimizdə çoxlu sayda abidələr ucaldı. Mən bütün çıxışım boyu bu abidələr haqqında söhbət açdım.
Ancaq o abidələrin ən möhtəşəmi, ən gözəli haqda heç bir söz demədim. O, Sizin ağdaşlıların qəlbində
ucaltdığınız abidədir. Zaman keçəcək, Sizin bu tarixi səfərinizdən sonra Ağdaşımız daha da inkişaf edəcək,
daha da gözəlləşəcəkdir. Onun simasını daha əzəmətli abidələr bəzəyəcəkdir. Ancaq o abidələrin heç biri
Sizin qəlbimizdə ucaltdığınız abidəyə çata bilməyəcəkdir.
Möhtərəm cənab Prezident, Sizə, Mehriban xanıma, ailənizin bütün üzvlərinə Allahdan möhkəm
cansağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik, səadət, işlərinizdə isə uğurlar, uğurlar yenə də uğurlar arzu edirəm. Tanrı
Sizi qorusun!
XXX
Sonda ictimaiyyətin nümayəndələri dövlətimizin başçısı ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağdaş, Ucar və Ağsu rayonlarına səfəri
Ağdaşda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(30 oktyabr 2011-ci il)
Oktyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağdaş rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Ağdaş şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Azərbaycan Prezidentinə Heydər Əliyev abidə kompleksində aparılan yenidənqurma işləri barədə
məlumat verildi. Qeyd olundu ki, 7 hektar ərazini əhatə edən kompleksdə əsaslı abadlıq və yaşıllaşdırma
işləri görülmüşdür. Kompleksdə 30 metr hündürlüyündə Dövlət Bayrağı ucaldılmış, mərmər lövhələrdə
dövlət atributları, tarixi keçmişimizi əks etdirən memarlıq elementləri yaradılmışdır. Müasir dizaynı ilə
seçilən fəvvarələr kompleksə xüsusi gözəllik verir.
Kompleksin ərazisindəki Heydər Əliyev Mərkəzi əsaslı yenidənqurmadan sonra xüsusi görkəm
almışdır. Mərkəzdəki muzeyin 9 bölməsində ulu öndər Heydər Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyətini əks etdirən
200-dən çox eksponat nümayiş etdirilir.
Burada üç böyük salondan ibarət möhtəşəm kompleks yaradılmışdır. Salonlarda elektron
kitabxana, ideoloji mərkəz, muzey, uşaq və gənclərin yaradıcılıq potensialının üzə çıxarılması üçün
müxtəlif dərnəklər fəaliyyət göstərir.
AZƏRTAC
2011, 30 oktyabr
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Ağdaş-Ləki avtomobil yolunun 12 kilometrlik hissəsinin açılışı olmuşdur
(30 oktyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağdaş rayonuna səfəri çərçivəsində
oktyabrın 30-da Ağdaş-Ləki avtomobil yolunun 12 kilometrlik hissəsinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı yolun texniki-iqtisadi göstəricilərini, təmirdən əvvəlki və sonrakı vəziyyətini
əks etdirən stendlərə baxdı.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov Prezident İlham Əliyevə Ağdaş–Ləki avtomobil yolunun 12
kilometrlik hissəsində görülmüş işlər barədə məlumat verdi. Bildirdi ki, yol “Azərbaycan Respublikası
regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq dövlətimizin
başçısının 2009-cu il 14 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planı çərçivəsində inşa
olunmuşdur. Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişçisi olduğu yolu “Azəryolservis” ASC inşa etmişdir.
Qeyd edilmişdir ki, əsaslı şəkildə bərpa olunmuş Ağdaş-Ləki avtomobil yolu Bakı-Ələt-QazaxGürcüstan dövlət sərhədi avtomobil yolunun 267-ci kilometrini Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun
238-ci kilometri ilə birləşdirir. Tamamilə yeniləşən, müasir görkəm alan və keyfiyyəti ilə seçilən bu yol
respublikamızın şimal-qərb bölgəsi ilə cənub və cənub-qərb bölgələri arasında nəqliyyat əlaqəsinin
yaxşılaşması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Məlumat verildi ki, asfalt-beton örtüklü yolun yatağının eni 12, ikizolaqlı hərəkət hissəsinin eni isə
7 metrdir. Cari ilin iyulunda başlanan bərpa işləri oktyabrda başa çatdırılmışdır.
Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2011, 30 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışında iştirak etmişdir
(30 oktyabr 2011-ci il)
Oktyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağdaşa səfəri çərçivəsində
mərkəzi rayon xəstəxanasının açılışında iştirak etmişdir.
Prezident İlham Əliyev xəstəxananın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev məlumat verdi ki, xəstəxana binasının təməli ötən il fevralın 12-də
Prezident İlham Əliyevin Ağdaş rayonuna səfəri zamanı qoyulmuşdur. Yüz çarpayılıq xəstəxana
kompleksində tikintinin ümumi sahəsi 22 min 500 kvadratmetrdir. Altı korpusdan ibarət üçmərtəbəli
səhiyyə ocağında 100 nəfərədək tibb heyəti çalışır.
Prezident İlham Əliyev poliklinika şöbəsi ilə tanış oldu. Bildirildi ki, müasirliyi ilə seçilən
poliklinika şöbəsi ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Burada operativ və yüksək səviyyədə tibbi
xidmət üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır. Hemodializ avadanlığı ən son elmi-texniki yeniliklərə əsaslanır.
Burada 8 xəstənin eyni zamanda qəbulu mümkündür. Hemodializ prosedurunun yerinə yetirilməsi zamanı
xəstələr televizorda verilişlərə baxa, onlar üçün yaradılan hərtərəfli şəraitdən istifadə edə bilərlər. Ultrasəs
müayinə cihazları da dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində istifadə edilən tibbi avadanlıqlardandır. Həkim
otaqlarında da tibbi xidmətin yüksək səviyyədə aparılması üçün hərtərəfli imkanlar yaradılmışdır.
Diaqnostika şöbəsi ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, burada yaradılmış hərtərəfli şərait müalicə və
müayinə işinin yüksək səviyyədə təşkilinə imkan verir. Diqqəti cəlb edən məqamlardan biri buradakı bütün
müasir avadanlığın yerli mütəxəssislər tərəfindən quraşdırılmasıdır.
Prezident İlham Əliyev xəstəxananın əməliyyat blokunda yaradılmış şəraitlə tanış oldu. Bildirildi
ki, burada bütün əməliyyatlar xüsusi paneldən Azərbaycan dilində idarə edilir. Xəstəxananın reanimasiya
şöbəsində isə eyni vaxtda 7 xəstə yerləşdirilə bilər.
Sonra dövlətimizin başçısı palataları gəzdi. Bildirildi ki, palatalardakı şərait dünyanın inkişaf etmiş
ölkələrinin müalicə müəssisələrindən geri qalmır. Tibb ocağının stasionarında eyni vaxtda 100 xəstəyə
xidmət göstərilə bilər. Təcili tibbi yardım şöbəsi də hər cür avadanlıqla təmin edilmişdir. Burada xəstələrə
operativ qaydada yardım göstərilməsi üçün zəruri şərait yaradılmışdır. Xəstəxananın müasirliyi ilə seçilən
akt zalı da vardır.
Səhiyyə ocağında yaradılmış şəraitlə tanış olan Prezident İlham ƏLİYEV rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri və xəstəxananın kollektivi ilə görüşdü, onları təbrik edərək dedi:
-Sizi Ağdaş rayon xəstəxanasının açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Gözəl hadisədir.
Xəstəxananın tikintisi bir il bundan əvvəl başlanmışdı. Mən çox şadam ki, qısa müddət ərzində Ağdaşda
çox gözəl, müasir xəstəxana tikilib istifadəyə verilmişdir.
Bildiyiniz kimi, ölkəmizin hər bir yerində yeni tibb ocaqları yaradılır, xəstəxanalar, poliklinikalar
tikilir. O cümlədən indi Ağdaşda da dünya səviyyəsinə uyğun, gözəl xəstəxana yaradılmışdır. Xəstəxana
ilə tanış olarkən gördüm ki, həm gözəl, keyfiyyətlə, zövqlə tikilib, eyni zamanda, burada dünyanın ən
müasir avadanlığı quraşdırılıbdır. İndi bu xəstəxanada işləmək üçün çox gözəl şərait vardır. Əsas odur ki,
burada göstəriləcək tibbi xidmət də yüksək səviyyədə olsun.
Ölkəmizdə bütövlükdə səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində böyük islahatlar
aparılır, böyük işlər görülür. Hər bir bölgədə yeni, müasir xəstəxanalar tikilməkdədir. Bakının özündə
əvvəlki dövrdə tikilmiş xəstəxanalar əsaslı təmir edilir, yeni xəstəxanalar tikilir və kadr hazırlığı ilə bağlı
yeni təkliflər irəli sürülür. Burada işləyən həkimlər treninq keçmişlər, təcrübələrini artırmışlar. Elə
etməliyik ki, burada göstərilən tibbi xidmət yüksək səviyyədə olsun.
Bu xəstəxananın açılışı bir daha onu göstərir ki, ölkəmizin inkişafı hərtərəflidir. Hər bir bölgə
inkişaf edir, hər bir bölgədə insanların yaşayışı üçün lazım olan bütün məsələlər həllini tapır. Mən keçən il
burada olarkən sizinlə bərabər Olimpiya Kompleksinin açılışını qeyd etdik. Ağdaş rayonunun su
təchizatının birinci mərhələsini qeyd etdik. İndi Ağdaşda bu layihə davam edir, digər layihələr icra olunur
və bütövlükdə rayonun siması dəyişilir. Ağdaş indi müasir, gözəl rayona çevrilməkdədir. İstirahət etmək,
yaşamaq, işləmək üçün bütün şərait vardır.
Qazlaşdırılma sürətlə gedir. Mənə verilən məlumata görə, son vaxtlar yeni qəsəbələr, yeni yaşayış
məntəqələri qazlaşdırılıbdır. Elə etməliyik ki, yaxın iki il ərzində rayonun bütün kəndləri qazlaşdırılsın.
Elektrik enerjisi ilə təchizatda problemlər çoxdan aradan qaldırılmışdır. İndi içməli su, kanalizasiya
layihələri icra edilir. Bu layihələr də əminəm ki, yaxın zamanlarda başa çatacaqdır. Yollar çəkilir, buraya
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gəlməzdən əvvəl Ləki-Ağdaş avtomobil yolunun açılışını qeyd etdik. Bu da çox gözəl yoldur. Həm bir neçə
kəndi birləşdirir, eyni zamanda, rayon mərkəzinə də rahat gəlmək mümkündür.
Növbəti illərdə rayonun inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər görüləcək, əlavə vəsait ayrılacaqdır.
Bildiyiniz kimi, həm dövlət büdcəsində vəsait nəzərdə tutulur, eyni zamanda, Prezidentin Ehtiyat
Fondundan bölgələrin inkişafı üçün vəsait ayrılır ki, hər bir rayon, hər bir şəhər, hər bir kənd abadlaşsın və
yaşamaq üçün şərait daha da yaxşı olsun.
Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr, xüsusilə bölgələrin
inkişafı ilə bağlı olan bütün vəzifələr icra ediləcəkdir. Bu günə qədər görülmüş işlər deməyə əsas verir ki,
biz hədəfimizə çatacağıq. Çünki regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının uğurla icra edilməsi
nəticəsində bölgələrdə böyük dərəcədə dəyişikliklər baş vermişdir. Canlanma, inkişaf vardır, bölgələr indi
çiçəklənir. Bu, gördüyümüz işlərin, qəbul edilmiş proqramların nəticəsidir. Bütün bu işlərin təməlində insan
amili dayanır və buna görə səhiyyə məsələlərinin həllinə çox böyük diqqət göstərilir. Hər bir sahəyə diqqət
göstərilir. İndi məktəblər tikilir, yollar çəkilir, yeni müəssisələr işə salınır. Ancaq insanların sağlamlığı
birinci dərəcəli məsələdir. Mən çox şadam ki, son illər Azərbaycanda bu sahədə aparılan işlər müsbətdir,
yeni xəstəxanalar, tibb məntəqələri açılır. İnsanların sağlamlığı üçün lazımi tədbirlər görülür. Növbəti
mərhələlərdə biz diaqnostika məsələlərinə daha çox diqqət verməliyik, xəstəliklərin profilaktikası ilə
məşğul olmalıyıq və beynəlxalq təcrübəni maksimum dərəcədə tətbiq etməliyik.
O ki qaldı xəstəxanaların tikintisinə, mən hesab edirəm ki, biz indi ən inkişaf etmiş ölkələrdən geri
qalmırıq. Bizdə yaradılan gözəl şərait inkişaf etmiş ölkələrdəki şəraitə uyğundur, bəzi hallarda onları
üstələyir. Avadanlıqla təchizat məsələlərinə də böyük diqqət göstərilir. Ən müasir avadanlıq – diaqnostika
cihazları gətirilir. Ümid edirəm ki, biz növbəti illərdə daha çox həkimlərin peşəkarlığına diqqət
göstərməliyik. Bu məqsədlə həkimlər daim öz təcrübəsini genişləndirməlidirlər. Bu məqsədlə əlbəttə ki,
beynəlxalq əlaqələr də vacib məsələdir.
Beynəlxalq səhiyyə təşkilatları Azərbaycanda gedən islahatlara çox yüksək qiymət verirlər. Bir
neçə ay bundan əvvəl Bakıda keçirilmiş Dünya Səhiyyə Təşkilatı Avropa Komitəsinin iclasında
Azərbaycanda bu məsələlərə göstərilən diqqət yüksək qiymətləndirilmişdir. Əlbəttə ki, bu, gördüyümüz
işlərin nəticəsidir və bu qiymət bizi daha da ruhlandırır. Çünki Dünya Səhiyyə Təşkilatı dünya miqyasında
bütün səhiyyə məsələləri ilə məşğul olur. İnsanların sağlamlığı üçün bütün lazımi amillər - əlbəttə, tibbi
xidmət və bununla bərabər qeyd etdiyim kimi, diaqnostika, profilaktika, maarifləndirmə diqqət mərkəzində
olmalıdır. İndi belə gözəl şərait olduğu halda hər bir vətəndaş gərək vaxtlı-vaxtında diaqnostikadan,
müayinədən keçsin.
İnsanların sağlamlığı üçün lazım olan digər məsələlər də həll olunur. İçməli su insan sağlamlığı
üçün bir nömrəli məsələdir, indi həll olunur. Ekologiya ilə bağlı olan vəziyyət, təmiz hava, keyfiyyətli qida.
Biz bütün bu məsələlərə diqqət veririk, dünya miqyasında inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini də öyrənirik
və tətbiq edirik. Bu xəstəxana Dünya Bankı ilə birgə icra edilmiş layihədir və burada bütün standartlar
dünya səviyyəsindədir.
Mən bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Mən çox şadam ki, Ağdaşda belə
gözəl xəstəxana artıq istismara verilir. Bu, Ağdaşa mənim Prezident kimi üçüncü səfərimdir. Mən rayonda
gedən dəyişiklikləri görürəm, qiymətləndirirəm. Çox şadam ki, burada işlər yaxşı gedir. Ağdaşın gələcək
inkişafı üçün də əlavə tədbirlər görüləcək, əlavə vəsait ayrılacaq ki, rayon daha da gözəl, daha da yaxşı
olsun. Bir daha Sizi təbrik edirəm.
XXX
Uşaq poliklinikasının baş həkimi Gülər MƏMMƏDOVA dövlətimizin başçısına Ağdaş rayonunda
və ölkəmizdə səhiyyənin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü bildirərək dedi:
-Hələ ötən il rayonumuzda olan zaman Siz bu mərkəzi rayon xəstəxanasının təməlini
qoymuşdunuz. Bu gün isə fərəhli və sevincli bir günümüzdür ki, xəstəxananın tikintisi artıq başa çatmışdır.
Cənab Prezidentimiz!
Siz hər zaman çıxışlarınızda belə söyləyirsiniz: “Sağlam və savadlı nəsil bizim millətimizin
gələcəyidir, Azərbaycanın sabahıdır”. Bu gün elə Sizin uğurla həyata keçirdiyiniz Heydər Əliyev
siyasətinin kökündə də məhz insan amili, gəncliyimizin sağlam və savadlı böyüməsi kimi bir məqsəd durur.
Bu gün bütün Azərbaycan xalqı, o cümlədən də biz ağdaşlılar yaxşı görür, qiymətləndirir və fəxr
edirik ki, Siz və xanımınız, respublikamızın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli
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Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva məktəb və uşaq bağçalarının, idman və sağlamlıq mərkəzlərinin
tikilməsi üçün çox böyük zəhmət çəkirsiniz. Bunun ən gözəl nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycanımızda
səhiyyəmiz çox sürətlə inkişaf edir.
Gülər Məmmədova bildirdi ki, bu gün ən müasir və yüksək standartlara uyğun avadanlıqla təchiz
edilmiş xəstəxananın istifadəyə verilməsi ağdaşlılara gözəl hədiyyədir. Dövlətimizin başçısına bütün
ağdaşlılar adından dərin minnətdarlığını çatdıran G.Məmmədova bu gün bütün ölkəmizdə olduğu kimi,
Ağdaşın da sürətli inkişaf dövrünü yaşadığını vurğulayaraq dedi:
-Azərbaycanın bütün regionlarında olduğu kimi, Ağdaşımız da çox sürətlə inkişaf edir, gündəngünə yenilənir. Ağdaşımızda müasir sosial obyektlər və səhiyyə ocaqları tikilir. Ağdaş gündən-günə
gözəlləşir. Gözəl parklar salınır, yollar, su və qaz xətləri çəkilir. Bir sözlə, Azərbaycanımızda olduğu kimi,
Ağdaş əhalisinin də həyat səviyyəsi yüksəlib.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
30 oktyabr 2011-ci il
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Beyləqan
2012, 28 oktyabr
➢ Beyləqanda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Beyləqanda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır: Prezident İlham Əliyev Mərkəzdə sahibkarlarla görüş
keçirmişdir
➢ Beyləqanda əsaslı təmir olunan və yenidən qurulan Mədəniyyət Sarayı istifadəyə verilmişdir
➢ Beyləqan şəhərinin su və kanalizasiya sistemləri kompleksinin təməli qoyulmuşdur
➢ Prezident İlham Əliyev Beyləqan-Kəbirli-Baharabad avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir
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Beyləqanda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(28 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Beyləqan rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı Beyləqan şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev parkında ümummilli
liderimizin abidəsini ziyarət etdi.
Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vaqif Abdullayev Prezident İlham Əliyevə abidənin
ətrafında aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, əsaslı şəkildə yenidən
qurulan Heydər Əliyev parkında rayon sakinləri, eləcə də qonaqların istirahətinin mənalı təşkili üçün
hərtərəfli şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2012, 28 oktyabr
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Beyləqanda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
Prezident İlham Əliyev Mərkəzdə sahibkarlarla görüş keçirmişdir
(28 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Beyləqanda Heydər Əliyev
Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bildirildi ki, ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsi ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Beyləqanda da
daim əziz tutulur. Şəhərdə yeni tikilən Heydər Əliyev Mərkəzi ümummilli liderin xatirəsinə dərin ehtiramın
nümunəsidir. Mərkəzdə ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotolar və
eksponatlar yer almışdır. Burada dünyanın nüfuzlu siyasi xadimlərindən biri olan Heydər Əliyevin müdrik
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, müstəqilliyin ilk
illərində ölkəmizdə vətəndaş müharibəsinin qarşısının alınması, Azərbaycan iqtisadiyyatının ağır böhran
vəziyyətindən çıxarılaraq inkişaf yoluna qədəm qoyması, qüdrətli ordu quruculuğu istiqamətində həyata
keçirilən mühüm tədbirləri əks etdirən fotolara geniş yer verilmişdir.
Bildirildi ki, ümummilli liderin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyəti olan
mərkəzdə ulu öndərin həyatının və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən
materiallar, şəkillər, tarixi sənədlər, eksponatlar, o cümlədən müxtəlif illərdə Beyləqana səfərləri ilə bağlı
fotolar nümayiş etdirilir. Burada kompyuterlər və digər ən müasir avadanlıqla təchiz olunan xidməti otaqlar,
məktəblilərin Azərbaycanın zəngin tarixini dərindən öyrənmələri üçün xüsusi dərnəklər fəaliyyət
göstərəcəkdir.
Mərkəzin birinci mərtəbəsində rəsm studiyası, fotostudiya, elektron kitabxana, internet otağı, xarici
dil kursu, xalçaçılıq və virtual siniflər yerləşir. Burada, həmçinin akt, konfrans və ekspozisiya zalları
yaradılmışdır. Ekspozisiya zalında ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini, xarici ölkələrdə
və respublikamızın regionlarında keçirdiyi görüşləri əks etdirən fotolar yer almışdır. Burada tarixən
Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlər və onların bayraqları xüsusi lazer görüntüləri vasitəsilə
nümayiş olunur. Kitabxanada ulu öndər Heydər Əliyevə və Prezident İlham Əliyevə həsr olunan kitablar,
jurnallar, qəzetlər və müxtəlif nəşrlər toplanmışdır.
Prezident İlham Əliyev Mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
Sonra Azərbaycan Prezidenti Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında yaradılan özəl pilot taxılçılıq
təsərrüfatlarının layihəsini və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu vasitəsilə
verilmiş güzəştli kreditlərə dair məlumatları əks etdirən stendlərlə tanış oldu.
İqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayev Aran iqtisadi rayonunun iqtisadi potensialı, göstəriciləri,
sosial və infrastruktur layihələri, istehsal və emal müəssisələri və digər görülmüş işlər, Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondu vasitəsilə verilmiş güzəştli kreditlərin dinamikası, yaradılmış yeni iş yerləri, maliyyələşdirilmiş
müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan layihələr barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, Fond tərəfindən
indiyədək 14 min 600-dən çox sahibkara 910 milyon manatdan çox güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər
hesabına 103 mindən çox iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Verilmiş kreditlərin 63 faizi aqrar sektorun,
33 faizi sənayenin, 4 faizi isə turizmin payına düşür.
Bildirildi ki, Fond vasitəsilə müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan 236 layihənin
maliyyələşdirilməsinə 460 milyon manat kredit verilmişdir. Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına
rəqabətqabiliyyətli və ixrac yönümlü məhsullar istehsal edən kiçik və orta qeyri-neft sənaye müəssisələrinin
yaradılması respublikanın müxtəlif yeyinti və digər sənaye məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal
hesabına ödənilməsi ilə yanaşı, ölkənin ixrac potensialının artırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Şahin Mustafayev Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə özəl pilot taxılçılıq təsərrüfatlarının
yaradılması ilə əlaqədar görülən işlər barədə də məlumat verdi.
Sonra Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Heydər Əliyev Mərkəzinin akt zalında Aran və Yuxarı
Qarabağ bölgələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüş keçirildi.
Dövlətimizin başçısı görüşdə giriş nitqi söylədi.
İqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayev, “Qarabağ Taxıl” müəssisəsinin rəhbəri Rəcəb Orucov,
“Araz” damazlıq quşçuluq fabrikinin rəhbəri Əlif Heydərov və Füzuli soyuducu anbarının rəhbəri Aydın
Hüseynov çıxış etdilər.
Prezident İlham Əliyev görüşdə yekun nitqi söylədi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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Beyləqanda əsaslı təmir olunan və yenidən qurulan Mədəniyyət Sarayı istifadəyə verilmişdir
(28 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Beyləqan rayonuna səfəri
çərçivəsində əsaslı təmir olunan və yenidən qurulan Mədəniyyət Sarayının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı sarayın əvvəlki və hazırkı vəziyyətini əks etdirən fotolardan ibarət stendə baxdı.
Məlumat verildi ki, ölkəmizdə mədəniyyətin və incəsənətin inkişafına diqqət bu sahədə çalışan
insanlara göstərilən qayğıda öz təzahürünü tapır. Bakı ilə yanaşı, bölgələrdə də mədəniyyət ocaqlarının
əsaslı təmir olunması, müasir tipli yeni infrastrukturun yaradılması bu sahənin hərtərəfli inkişafına stimul
verir. Beyləqanda əsaslı şəkildə yenidən qurulan və təmir olunan Mədəniyyət Sarayı onların sırasındadır.
Təmir zamanı işlərin yüksək səviyyədə görülməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Binanın foyesində
ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur.
Burada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə mədəniyyətə və
incəsənətə göstərdikləri qayğını əks etdirən fotolardan ibarət guşələr yaradılmışdır. Binanın ətrafında geniş
abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülmüşdür.
Qeyd olundu ki, uzun müddət təmir edilmədiyindən bina yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Mədəniyyət
Sarayında əsaslı təmir və yenidənqurma işlərinə bu ilin aprelində başlanılmışdır. Sarayın inzibati binasının
fasad hissəsi tamamilə yenilənmişdir. Zal, foye və otaqlar yenidən qurulmuş, giriş hissəsi müasir memarlıq
üslubunda inşa edilmiş, işıqlandırma sistemi, zəruri inventar və avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısı Mədəniyyət Sarayının foyesindəki fotoguşə ilə tanış oldu. Bu fotolarda ulu
öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə göstərdiyi yüksək diqqət əksini tapmışdır.
Mədəniyyət xadimləri bu gün də ən yüksək səviyyədə qayğı ilə əhatə olunmuşlar. Guşədə, həmçinin ulu
öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Beyləqana səfərlərini əks etdirən fotolar böyük maraq
doğurur.
Prezident İlham Əliyev Mədəniyyət Sarayının böyük zalı ilə tanış oldu. Bildirildi ki, 500 nəfərlik
zalda müxtəlif mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. Akt zalında müasir
işıqlandırma, akustika və istilik sistemi quraşdırılmışdır.
Binada yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2012, 28 oktyabr
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Beyləqan şəhərinin su və kanalizasiya sistemləri kompleksinin təməli qoyulmuşdur
(28 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Beyləqan şəhərinin su və
kanalizasiya sistemləri kompleksinin təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
İnşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev kompleksin idarəetmə mərkəzi, şəhərin su və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması və situasiya planı layihələrini əks etdirən stendlərə baxdı.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov bildirdi ki, təmsil etdiyi qurum yalnız Beyləqan
şəhərinin bir hissəsinə xidmət göstərir. Hazırda Beyləqan şəhərində yaşayan 15,5 min sakinin 7,6 mini və
ya 49 faizi mərkəzləşdirilmiş şəbəkədən su alır. Qalan əhali isə öz tələbatını fərdi qaydada ödəyir. Şəhərdə
mərkəzləşdirilmiş içməli su şəbəkəsi 1981-ci ildə yaradılmışdır. Mənbə kimi on subartezian quyusundan
istifadə olunur. Şəhərin bir hissəsində 50 kilometr uzunluğunda su şəbəkəsi, 11,4 kilometr uzunluğunda
kanalizasiya şəbəkəsi, tutumu iki min kubmetr olan iki su anbarı və iki nasos stansiyası mövcuddur. Şəhərin
çirkab suları təmizlənmədən rayon mərkəzinin kənarındakı şor kollektora axıdılır. Beyləqan şəhərində
mövcud su və kanalizasiya şəbəkəsi istismara yararsızdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, Beyləqan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
layihəsi Asiya İnkişaf Bankının maliyyə dəstəyi ilə reallaşdırılır. Layihə çərçivəsində rayon mərkəzinin su
və kanalizasiya şəbəkəsi tamamilə yenidən qurulacaq, şəhərin yaxınlığındakı Şəfəq və Əlinəzərli kəndlərinə
içməli su veriləcəkdir.
Dövlətimizin başçısı kompleksin təməlini qoydu.
Prezident İlham Əliyev inşaatçılara uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2012, 28 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Beyləqan-Kəbirli-Baharabad avtomobil yolunun açılışında
iştirak etmişdir
(28 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Beyləqan-Kəbirli-Baharabad
avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı avtomobil yolunun sxematik planını əks etdirən stendə baxdı.
Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vaqif Abdullayev Azərbaycan Prezidentinə məlumat
verdi ki, son on ildə ölkəmizin yol–nəqliyyat strukturunda əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir. Ölkə
ərazisindən keçən beynəlxalq əhəmiyyətli magistrallar müasir standartlar səviyyəsində tamamilə yenidən
qurulmuşdur. Paytaxtın və rayon mərkəzlərinin küçə və yolları tamamilə abadlaşdırılır. Dövlətimizin
başçısının Sərəncam və göstərişlərinə əsasən indi əsas diqqət regionlarda kənd və qəsəbələri birləşdirən
avtomobil yollarının təmirinə yönəldilmişdir. Bu tədbirlər iqtisadiyyatımızın gündən-günə güclənməsini
nümayiş etdirməklə yanaşı, dövlətimizin ölkənin istənilən yerində yaşayan vətəndaşlara göstərdiyi qayğı
və diqqəti əks etdirir. Bu proses Beyləqan rayonunda da geniş vüsət almışdır. Rayondakı Beyləqan-KəbirliBaharabad avtomobil yolu tamamilə yenidən qurulmuşdur.
Bildirildi ki, uzun illər təmir işləri aparılmaması nəticəsində bu yol istismara yararsız vəziyyətə
düşmüşdü. Qısa müddətdə yenidən qurulan yol əhalinin gediş-gəlişini xeyli asanlaşdıracaqdır. Ümumi
uzunluğu 35 kilometr olan və müasir standartlar səviyyəsində qurulan dördüncü kateqoriyalı avtomobil
yolunda iki körpü, on boru su keçidi inşa edilmişdir. Beyləqan rayonunun on kəndini və Xocavənddən olan
məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yaşayış məntəqəsini birləşdirən həmin yoldan 34 minə yaxın sakin
istifadə edəcəkdir. Bu günədək yolun 20,2 kilometrlik hissəsində əsaslı təmir işləri başa çatdırılmışdır.
Hazırda yolun qalan hissəsində əsaslı təmir işlərinin yekunlaşdırılması işləri davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Yol ilə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı kənd sakinləri ilə görüşdü.
Yolun açılış mərasiminə toplaşan sakinləri salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Yeni yolun açılışı münasibətilə sizi təbrik edirəm. Çox gözəl, rahat yoldur. Əvvəlki yol çox bərbad
vəziyyətdə idi. Gediş-gəliş də o qədər asan deyildi. Amma indi gözəl, rahat yol çəkildi. Mən buna çox
sevinirəm, çox şadam. Şadam ki, mənim sərəncamlarım vaxtında və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilir.
Bildiyiniz kimi, bu yolun çəkilişi mənim imzaladığım Sərəncamın əsasında mümkün olmuşdur. Bütün
bölgələrdən bizə məktublar, sifarişlər gəlir, xahişlər göndərilir ki, yollar abadlaşdırılsın. İndi gücümüz də,
imkanımız da çatır ki, bunu edək və bunu da edirik.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun, Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sizi bir daha təbrik edirəm. Əminəm ki, yaxın gələcəkdə ölkəmizin bütün
kənd yolları abadlaşdırılacaqdır.
Əlbəttə, ilkin mərhələdə biz magistral yollara üstünlük verirdik. Çünki bu da təbiidir. Paytaxtımızı
şəhərlərlə birləşdirən yolların tikintisi əlbəttə ki, ön planda idi. Amma indi kənd yollarının tikintisinə də
vaxt çatıb və biz bunu edirik.
Yol çəkilişi həm insanlara rahatlıq verir, eyni zamanda, hər bir bölgənin inkişafını müəyyən edir.
Çünki yol olmasa inkişafdan söhbət gedə bilməz. Həm insanların rahatlığı, eyni zamanda, biznes
imkanlarının genişləndirilməsi, gələcəkdə müxtəlif turizm obyektlərinin tikintisi üçün yol əlbəttə ki, əsas
məsələdir.
Yol çəkilişi ilə əlaqədar bütün bölgələrdə işlər gedir. Eyni zamanda, digər infrastruktur layihələri icra edilir,
o cümlədən Beyləqan rayonunda. İndi qazlaşdırma prosesi gedir, içməli su layihəsi artıq başlayır. Yəni,
çalışacağıq ki, yaxın illər ərzində qalan problemlər də öz həllini tapsın, bütün bölgələr, bütün rayonlar, o
cümlədən Beyləqan rayonu daha da uğurla və sürətlə inkişaf etsin.
Sizi bir daha bu hadisə münasibətilə təbrik edirəm.
Kənd sakini Əhməd Əhmədov dövlətimizin başçısına beyləqanlıların ən xoş arzularını çatdırdı.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
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Bərdə
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2012, 7 oktyabr
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bərdə rayonuna səfərə gəlmişdir
Bərdədə Qəhrəmanlar parkı istifadəyə verilmişdir
Bərdədə Bayraq Meydanı ilə tanışlıq
Bərdədə əsaslı surətdə yenidən qurulmuş mərkəzi istirahət parkı ilə tanışlıq
Bərdədə çörək zavodu istifadəyə verilmişdir
Prezident İlham Əliyev Bərdədəki Nüşabə parkında yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur

2013, 10 sentyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax, Bərdə rayonlarına və Naftalan şəhərinə səfəri: Bərdədə
866 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınmış məhəllə ilə tanışlıq
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bərdə rayonuna səfərə gəlmişdir
(7 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Tərtər rayonuna səfərini başa
çatdıraraq Bərdə rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı Bərdə şəhərinin mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini
ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Bərdə Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev rayonda görülmüş işlər barədə Prezident
İlham Əliyevə ətraflı məlumat verdi.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Bərdədə Qəhrəmanlar parkı istifadəyə verilmişdir
(7 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Bərdədə Qəhrəmanlar
parkının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı parkın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, Bərdənin sürətli inkişafını özündə əks etdirən, quruculuq və abadlığın əsas
ünvanlarından biri olan Koroğlu küçəsində salınan Qəhrəmanlar parkının yerləşdiyi ərazi əvvəllər tamamilə
baxımsız vəziyyətdə idi. Tikinti işlərindən sonra Qəhrəmanlar parkı müasir və füsunkar görkəm almışdır.
İstirahət guşəsinin ümumi sahəsi 4,5 hektardır.
Diqqətə çatdırıldı ki, parkın salınmasına ötən ilin sentyabrında başlanılmış, bu ilin avqustunda başa
çatdırılmışdır. Tikinti işləri ən yüksək standartlar səviyyəsində aparılmışdır. Parkın girişində ölkənin
inkişafında əvəzsiz xidmətləri olmuş ulu öndər Heydər Əliyevin pannosu qoyulmuşdur. Parkda
avtomobillər üçün xüsusi dayanacaq yaradılmış, 20 min kvadratmetr ərazidə yaşıllıq işləri aparılmış, üç
mindən çox müxtəlif ağac, 11 min bəzək kolu və rəngbərəng güllər əkilmişdir. Güldanlar da parkın
görünüşünə əlavə yaraşıq verir. Burada hər cür hava şəraitinə davamlı materiallardan hazırlanan 50
oturacaq və beş istirahət köşkü qoyulmuşdur. Parkın işıqlandırma sistemi ən müasir standartlar
səviyyəsində qurulmuşdur. İstirahət parkı salınarkən balacalar da yaddan çıxmamış, onlar üçün əyləncə
meydançaları yaradılmış, xarici ölkələrdən gətirilən müasir attraksionlar və yelləncəklər quraşdırılmışdır.
Parkdakı məşəl kompleksi də xüsusi zövqlə hazırlanmışdır. Buraya gələn həm qonaqlar, həm də
yerli sakinlərin istirahəti hərtərəfli düşünülmüşdür. İstirahət məkanında Çay evi də istifadəyə verilmişdir.
Parkda mərmərlə üzlənmiş fəvvarə əraziyə xüsusi gözəllik verir.
Parkın yuxarı tərəfində iri postament üzərində Ana heykəli ucaldılmışdır.
Prezident İlham Əliyev Ana abidəsinin önünə gül dəstəsi qoydu.
Parkda Ana abidəsindən sonra geniş meşə zolağı da salınmışdır. Yaşıllaşdırılan ərazidə avtomatik
suvarma sistemi quraşdırılmışdır. İstirahət guşəsinin ətrafındakı binaların damı əsaslı təmir olunmuşdur.
Bir sözlə, park ən müasir standartlar səviyyəsində qurulmuşdur.
Parkda yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən dövlətimizin başçısı tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Bərdədə Bayraq Meydanı ilə tanışlıq
(7 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Bərdədə Bayraq Meydanında
yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, ölkəmizdə dövlət atributlarına hörmət və ehtiram ən
yüksək səviyyədədir. Paytaxt Bakı ilə yanaşı, ölkəmizin bir çox bölgələrində yaradılan Bayraq meydanları
dövlət atributlarımıza olan sevgi və hörmətin göstəricisidir. Bərdədəki Bayraq Meydanı da bu baxımdan
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd olundu ki, Bayraq Meydanının inşasına ötən ilin iyununda başlanılmış, yüksək keyfiyyətlə
başa çatdırılmışdır. Meydan şəhərin giriş hissəsində, Heydər Əliyev prospektində yerləşir. Bayraq dirəyinin
hündürlüyü 70 metrdir. Təbii mərmərlə üzlənmiş postamentin üzərində Azərbaycanın xəritəsi, dövlət himni
və gerbi əks olunmuşdur. Burada inşa edilmiş fəvvarə meydanın gözəlliyini daha da artırır.
Diqqətə çatdırıldı ki, meydan yaradılarkən Azərbaycan memarlıq sənətinin bütün elementlərindən
istifadə olunmuşdur. Bayraq Meydanının ərazisində geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq zolağı salınmış,
1200 gül və bəzək kolu əkilmişdir. Mərmər plitələr və tamet üzlüklər döşənmiş meydanda müasir
işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, istirahət üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Bərdədə əsaslı surətdə yenidən qurulmuş mərkəzi istirahət parkı ilə tanışlıq
(7 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Bərdədə əsaslı surətdə
yenidən qurulmuş mərkəzi istirahət parkı ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, parkda tikinti işlərinə bu ilin martında başlanılmış,
iyunda başa çatdırılmışdır. Ən yüksək standartlar səviyyəsində salınan parkın ərazisi iki hektardır. Parkda
tikilmiş yay konsert səhnəsində açıq havada rayon əhəmiyyətli müxtəlif tədbirlər və mədəni proqramlar
təşkil olunacaqdır.
Parkın ərazisindəki uşaq incəsənət məktəbinin fasadı yenidən qurulmuş, binanın qarşısında
tanınmış musiqiçilərin heykəlləri qoyulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev parkda yeni ucaldılmış dövlət bayrağına baxdı. Bayraq dirəyinin
hündürlüyü 85 metrdir. Bu da dövlət bayrağının şəhərin hər yerindən görünməsinə şərait yaradır.
Ən müasir işıqlandırma sisteminin quraşdırıldığı parkda yeni fəvvarə inşa olunmuş, geniş yaşıllıq
zolaqları salınmış, dekorativ ağac və bəzək kolları əkilmişdir. Burada bulaq kompleksləri yaradılmışdır.
Parkda quraşdırılmış böyük monitorda kütləvi-mədəni tədbirlər zamanı müxtəlif videogörüntüləri izləmək
mümkün olacaqdır.
Mərkəzi istirahət parkının ərazisində yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzinin, rayon icra
hakimiyyətinin, rəsm qalereyasının, Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının və şəhər bələdiyyəsinin
binalarının fasadlarında yenidənqurma işləri aparılmışdır. Parkda istirahət guşələri yaradılmış, 40-dan çox
müasir oturacaq qoyulmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ətrafdakı binalarda əsaslı təmir işləri aparılmışdır.
Parkın ətrafı milli memarlıq üslubunda tikilmiş 800 metr uzunluğunda hasarla əhatələnmişdir.
Yaşıllaşdırılan ərazidə avtomatik suvarma sistemi quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev burada yeni salınacaq Heydər Əliyev parkının layihə sənədləri ilə bağlı
stendlərə baxdı.
Bildirildi ki, yaxın vaxtlarda şəhərin Heydər Əliyev prospektində, Tərtər çayının sahilində tikiləcək
park 16 hektar ərazini əhatə edəcəkdir. Burada ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulacaqdır. Yeni parkda
müasir fəvvarələr, əyləncə meydançaları yaradılacaq, yay konsert zalı və müxtəlif iaşə obyektləri
tikiləcəkdir. Parkda istirahət üçün yüksək şərait yaradılacaqdır.
Sonra dövlətimizin başçısına 24 min nəfərdən çox əhalinin yaşadığı 14 kəndi birləşdirən AlpoutMustafaağalı-Qaratəpə-Nazırlı avtomobil yolunun göstəriciləri barədə məlumat verildi.
Vurğulandı ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq indi rayonda
əsas diqqət kənd yollarının abadlaşdırılmasına yönəldilmişdir. Azərbaycan Prezidentinin 2011-ci il 18 iyul
tarixli Sərəncamı ilə bu yolun tikintisinə ötən ilin dövlət büdcəsində kəndlərarası avtomobil yollarının
tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən 4 milyon manat ayrılmışdır. Yolun tikintisinə
ötən ilin sentyabrında başlanılmış və müasir tələblərə uyğun olaraq başa çatdırılmışdır. Avtomobil yolunun
ümumi uzunluğu 22 kilometr, eni çiyin hissələri ilə birlikdə 10 metrdir. Bu yolun istifadəyə verilməsi ilə
Alpout və Nazırlı kəndləri arasında gediş-gəliş məsafəsi üç dəfə qısalmışdır.
Azərbaycan Prezidentinə yeni istifadəyə verilmiş “Qarabağ” Aqrar Sənaye Kompleksinin Bərdə ət
emalı fabriki və soyuducu anbar kompleksi barədə də məlumat verildi.
Bildirildi ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarına uyğun olaraq rayonun
Mehdili kəndi ərazisində tərkibində illik istehsal gücü 5,4 min ton olan ət emalı fabriki və 5 min tonluq
soyuducu anbar olan aqrar sənaye kompleksinin ümumi dəyəri 6,5 milyon manatdır. Bu layihəyə
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 4,5 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Fabrikdə ilkin
olaraq Bərdə və ətraf rayonlardan mal-qaranın alınması, sanitar-gigiyenik normalara əməl edilməklə
kəsilməsi, doğranması və 10 çeşiddə qablaşdırılaraq istehlakçılara təqdim edilməsi mümkün olacaqdır.
Soyuducu anbar kompleksi müəssisənin öz məhsulları ilə yanaşı, Bərdə və ətraf rayonlarda fəaliyyət
göstərən sahibkarların istehsal etdikləri meyvə-tərəvəz, ət və süd məhsullarının uzun müddət itkisiz
saxlanmasına imkan yaradacaqdır. Ət emalı fabrikinin xammal bazasının yaradılması məqsədi ilə 3 min
başlıq ətlik və südlük istiqamətli heyvandarlıq komplekslərinin tikinti işlərinə başlanılmışdır. Bu layihələrin
maliyyələşdirilməsinə də Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 9 milyon manatadək güzəştli kredit
ayrılmışdır. Layihələrin icrası nəticəsində 250 nəfər işlə təmin olunmuşdur.
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Görülmüş işlərdən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan
tədbirlərin yüksək keyfiyyətlə və vaxtında başa çatdırılması üçün tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Bərdədə çörək zavodu istifadəyə verilmişdir
(7 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Bərdədə çörək istehsalı
müəssisəsinin açılışında iştirak etmişdir.
Məlumat verildi ki, “Qarabağ” çörək zavodu regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına
uyğun olaraq Bərdə şəhərinin mərkəzində ən müasir standartlar səviyyəsində tikilmişdir. Bu layihənin
həyata keçirilməsinə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən güzəştli kredit ayrılmışdır. Ümumi dəyəri
4 milyon manat olan çörək zavodunun yaradılması məqsədilə Fond tərəfindən 2,7 milyon manat güzəştli
kredit verilmişdir. “Regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun
olaraq tikilən çörək zavodu ən yüksək standartlara cavab verir. Zavodun tikintisinə 2011-ci ilin fevralında
başlanılmışdır.
Müəssisənin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkədə
sahibkarlığın inkişafına dəstəyini əks etdirən fotostendlər qurulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı zavodun fəaliyyəti ilə bağlı filmə baxdı.
Qeyd olundu ki, eyni zamanda, zavodun xammal bazasının yaradılması üçün Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondu tərəfindən ayrılan 680 min manat güzəştli kredit hesabına taxıl sahəsi, tutumu 10 min ton olan
taxıl anbarı və gündəlik istehsal gücü 70 ton olan dəyirman kompleksi də inşa edilmişdir. Bu isə istehsal
olunan çörəyin və un məmulatlarının maya dəyərinin aşağı olmasını şərtləndirir.
Prezident İlham Əliyev zavodda istehsal olunan hazır çörək məhsullarına baxdı.
Prezident İlham Əliyevə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən Aran iqtisadi rayonunda
verilən güzəştli kreditlər barədə də məlumat verildi.
Fondun icraçı direktoru Şirzad Abdullayev bildirdi ki, Aran iqtisadi rayonu üzrə 5 min 13 sahibkara
240 milyon manatadək, o cümlədən yeni texnologiyalara əsaslanan 63 layihəyə 135,4 milyon manat
güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər hesabına reallaşdırılan layihələr 24 mindən çox yeni iş yeri
açılmasına imkan yaratmışdır. Aran iqtisadi rayonunda 4340-dək sahibkara kiçik həcmli kredit verilmişdir.
Yeni texnologiyalara əsaslanan 8 soyuducu və 7 taxıl anbarı, 4 quşçuluq fabriki, 1 heyvandarlıq kompleksi
və 4 süd zavodu, 2 ət kəsimi fabriki, 2 istixana, 1 çörək zavodu, 2 üzümçülük və 3 bağçılıq təsərrüfatı, 3
meyvə-tərəvəz emalı, 2 tikinti materialları zavodu, 4 digər istehsal müəssisəsi olmaqla 43 müəssisə
istifadəyə verilmişdir. Bu proses davam etdiriləcəkdir. Bərdə rayonu üzrə 872 sahibkara 32 milyon
manatadək kredit verilmişdir. Bundan başqa, yeni texnologiyalara əsaslanan 10 layihəyə 17,8 milyon manat
güzəştli kreditlər verilmişdir.
Azərbaycan Prezidentinə Aran iqtisadi rayonu üzrə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına görüləcək
işlər, o cümlədən müasir heyvandarlıq komplekslərinin, quşçuluq fabriklərinin, çörək və meyvə-tərəvəz
emalı müəssisələrinin, soyuducu anbarların, iri taxılçılıq təsərrüfatlarının və digər prioritet sahələrin
maliyyələşdiriləcəyi barədə də məlumat verildi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Yevlax və Zərdab
rayonlarında da səfərdə olmuş, bir sıra obyektlərin açılışlarında iştirak etmişdir.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Bərdədəki Nüşabə parkında yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur
(7 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bərdədəki Nüşabə parkında
yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur.
Məlumat verildi ki, zəngin tarixə malik Bərdə Azərbaycanın siyasi və mədəni həyatında mühüm iz
qoymuş qədim bölgələrimizdən biridir. Bərdə haqqında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin də
əsərlərində bəhs olunur. Məhz Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” poemasının qəhrəmanı, Bərdə
hökmdarı Nüşabənin heykəli doğma şəhərində ucaldılmış, Heydər Əliyev prospektində onun adını daşıyan
park salınmışdır. Bərdənin, ümumiyyətlə Azərbaycanın tarixində çox böyük rol oynayan qadın hökmdar
Nüşabənin heykəli əraziyə xüsusi yaraşıq verir.
Bildirildi ki, parkın yerləşdiyi ərazi əvvəllər yararsız vəziyyətdə olmuşdur. Bərdə Rayon İcra
Hakimiyyətinin daxili imkanları hesabına aparılan yenidənqurma işlərindən sonra ərazi tamamilə simasını
dəyişmişdir. Ümumi sahəsi 0,7 hektar olan parkda şəhər sakinlərinin istirahəti üçün hər cür şərait
yaradılmışdır. Nüşabə parkı özündə qədimliklə müasirliyi təcəssüm etdirir. İstirahət məkanının mərkəzində
Nüşabənin heykəli qoyulmuşdur. Parkda mövzusu Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” poemasından
götürülmüş 7 tablo hazırlanmışdır. Tablolarda Nüşabənin İsgəndərlə görüşü, Nüşabənin ağsaqqallarla
söhbəti, İsgəndərin alimlərlə məsləhətləşməsi və s. səhnələr əks olunmuşdur. Parkda abadlıq işləri
aparılmış, iki bulaq qurulmuş, yaşıllıqlar salınmışdır. Burada Çay evi də fəaliyyət göstərəcəkdir. Parkın
müasir işıqlandırma sistemi qurulmuşdur. Burada hər cür hava şəraitinə davamlı materiallardan hazırlanan
oturacaqlar və Bərdədən tapılmış arxeoloji materiallar qoyulmuşdur.
Parkla tanışlıqdan sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşən Prezident İlham
ƏLİYEV dedi:
- Sizi ürəkdən salamlayıram. Xoş gördük. Yenidən Bərdədə olmağımdan çox şadam, çox
məmnunam. Bərdəyə son dəfə üç il bundan əvvəl gəlmişəm. Bu gün də buradayam, görürəm ki, çoxlu
dəyişikliklər vardır. Buna çox sevinirəm, çox şadam. Əminəm ki, siz də sevinirsiniz.
Bərdə doğrudan da gözəlləşir, gülüstana çevrilir. Gözəl binalar tikilir, təmir edilir, parklar, istirahət
zonaları, yaşıllıqlar salınır. Şadam ki, işlər çox yaxşı gedir. Bütün işlər böyük məhəbbətlə, zövqlə və
insanların normal yaşamaları üçün görülür.
İndi Qəhrəmanlar parkında oldum. Böyük ərazini əhatə edir. Genişlənmək üçün əlavə təkliflər vardır.
İcra başçısı yeni istirahət zonalarının yaradılması ilə bağlı təkliflər irəli sürdü, planşetlərdə göstərdi. Çox
şadam ki, Bərdədə belə sürətli inkişaf, quruculuq, abadlıq işləri aparılır. Siz də bunların hamısını həm
görürsünüz, həm bütün bu işlərin iştirakçılarısınız.
Keçən ilin əvvəlində Bərdəyə yeni icra başçısı təyin edilib. Siz də görürsünüz ki, dərhal çox böyük
işlər görülməyə başlanmışdır. Əlbəttə, dövlət siyasəti, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı
vardır. Hər şey proqram üzrə gedir. Ancaq yerlərdəki işçilərdən, nümayəndələrdən çox şey asılıdır. Harada
ki, işgüzarlıq, fəallıq və xalqa məhəbbət vardır, orada işlər də görülür.
Bu gün Bərdə ölkə miqyasında ən sürətlə inkişaf edən rayonlardan biridir. Çox şadam, çünki
Bərdənin inkişafı üçün çox böyük işlər görülmüşdür və görülməlidir. Bərdə bizim tarixi şəhərimizdir,
qədim şəhərdir. Bərdə qədim xəritələrdə vardır. Bu, reallıqdır. Əlbəttə, biz hər bir rayonun inkişafı üçün
bütün işləri görürük. Ancaq Azərbaycan tarixində xüsusi yeri olan şəhərlər, rayonlar, diyarlar üçün xüsusi
proqramlar da hazırlanmalıdır.
Mən Bakıya qayıdandan sonra Bərdənin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı yeni Sərəncam
imzalayacağam. Sərəncamda həm Bərdənin tarixi əhəmiyyəti vurğulanacaq, eyni zamanda, rayonun
inkişafı istiqamətində əlavə tədbirlərin görülməsi üçün əlavə vəsait də nəzərdə tutulacaqdır.
Azərbaycanda bütün yerlərdə, demək olar ki, hər bir bölgədə inkişaf vardır. Haradasa daha sürətli,
haradasa bir qədər yavaş, amma hər yerdə inkişaf vardır. Mən çox şadam ki, indi rayonlararası yarışma
gedir. Əlbəttə ki, sağlam yarışmadır, sağlam rəqabətdir. Bu rəqabətdə uduzan yoxdur. Hər kəs ancaq qələbə
qazanır. Hər rayon bundan ancaq fayda görür. İnsanların rifah halı yaxşılaşır. Bu gün Azərbaycan həm
sosial siyasət, həm iqtisadi inkişaf baxımından dünya miqyasında nümunəvi bir ölkədir. Elə etməliyik ki,
bu müsbət dinamika daim saxlanılsın və hazırda hələ də mövcud olan bütün problemlər gələcək illərdə öz
həllini tapsın.
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Şəhərlərin abadlaşması, gözəlləşməsi, tarixi simasının bərpası işləri çox sürətlə gedir. Biz bunu
Bərdənin timsalında da görürük. Eyni zamanda, bütün infrastruktur layihələri də icra edilməlidir və icra
edilir. Bu gün mən Yevlax-Bərdə yolunun açılışında iştirak etmişəm. Hazırda Bərdə-Tərtər yolunda tikinti
işləri gedir. Birinci mərhələ artıq başa çatıbdır. İndi Bakı ilə rabitə daha da yaxşıdır. İndi magistral
avtomobil yolu tikilir və genişləndirilir. Mən indi göstəriş vermişəm ki, bütün bu yolu Bakıdan Gürcüstan
sərhədinə qədər dördzolaqlı edək. Birinci mərhələdə ikizolaqlı idi, indi bəzi hissələri genişləndirmişik.
Dördzolaqlı yol daha da rahat olacaqdır. İnsanlar təhlükəsiz qaydada hərəkət edəcəklər.
Ölkə üzrə, o cümlədən Bərdədə digər infrastruktur layihələri icra edilir. Qazlaşdırma, içməli su,
kanalizasiya layihələri başlanmışdır. Qarşıya vəzifə qoyulub ki, gələn ilin sonuna qədər içməli su layihəsi
tam başa çatsın və Bərdə şəhəri 24 saat dayanıqlı içməli su ilə təmin edilsin. Yəni, bu kompleks yanaşma
əslində bizim uğurlarımızı şərtləndirir, həm infrastruktur layihələri, kommunal xidmətin təkmilləşdirilməsi,
abadlıq işləri və ümumi iqtisadi inkişaf.
Bərdənin iqtisadi göstəriciləri də çox yaxşıdır. Sənaye artır, iqtisadi artım vardır. Sosial infrastruktur,
yeniləşdirilir. Məktəblər gözəl görkəm alır. Bu da Azərbaycana xas olan yanaşmadır. Biz indi bütün
məktəbləri ən yüksək səviyyədə təmir etdiririk, həm daxili tərtibatı, həm xarici görünüşü. Mən istəyirəm
ki, hər bir şəhərimiz gözəl, təmiz, səliqəli, yaşamaq üçün rahat olsun. Buna nail oluruq. Azərbaycana, nəinki
Bakıya, bölgələrə gələn qonaqlar həm inkişafı, həm gözəlliyi, həm də bizim öz mədəniyyətimizə, tariximizə
olan münasibətimizi görürlər. Bu da çox vacibdir. Çünki bunsuz heç bir uğur tam uğur sayıla bilməz,
yarımçıq olar.
Tarixi keçmişimiz, mədəniyyətimiz bizim milli dayaqlarımızdır. Bunun üzərində müasir dövlət
qururuq, artıq qurulub və dövlətçilik dayaqları möhkəmləndirilib. Əminəm ki, gələcəkdə daha da gözəl işlər
görüləcəkdir. Planlar çoxdur. Bərdənin inkişafı ilə bağlı böyük planlar vardır. Kənd yolları da qaydaya
salınır. Yeni planlar vardır. Biz indi kənd yollarının bərpası ilə bağlı ölkə miqyasında böyük proqramları
icra etməyə başlamışıq. Elə etməliyik ki, insanların rifah halı ildən-ilə yaxşılaşsın, hər şey daha da kamil
olsun və Azərbaycan inkişaf etsin.
Sizi bir daha salamlayıram və Bərdədə gördüyünüz işlərə görə sizə minnətdaram.
XXX
Rayon ictimaiyyəti adından Həsən HƏSƏNOV çıxış edərək dedi:
- Siz Bərdəyə Prezident kimi beşinci dəfədir ki, səfər edirsiniz. Bu səfərlərin hər birində bizlərə
gördüyümüz işlərə, əldə etdiyimiz nailiyyətlərə görə yüksək qiymət verirsiniz. Bərdəlilərin dövlətçiliyə,
Azərbaycan xalqına sadiq olduğunu vurğulayırsınız. Bu münasibətin bizim üçün böyük önəmi vardır. Bax,
bu gün gördüyünüz bu möhtəşəm, əzəmətli Bərdə həmin münasibətin nəticəsidir.
Mən çox xoşbəxtəm ki, Tanrı mənə bu yaşımda Sizi bir daha görmək, Sizinlə görüşmək, söhbət
etmək səadətini nəsib edib. Mənim yetmiş yaşım vardır. Əvvəllər nə olub, bunlar hamısı tarixdən
məlumdur. Ancaq bu yetmiş ildə mən Azərbaycanda belə sürətli inkişafın, belə çiçəklənmənin şahidi
olmamışam. Allah qəni-qəni rəhmət etsin, ulu öndərimizin rəhbərliyi dövründə də Bərdəyə yüksək rəğbət,
yüksək hörmət olub. Bu şəhərin tərəqqisi, inkişafı həmişə onun diqqət mərkəzində olubdur. O, Bərdəni
sevdiyini, bərdəlilərə böyük hörmət bəslədiyini dəfələrlə deyibdir. Ulu öndərimiz Azərbaycana rəhbərliyi
dövründə on dörd dəfə Bərdədə olubdur. Bərdəlilərin əziz qonağı olubdur. O görüşlərin dördündə mən
şəxsən iştirak etmişəm. Qədim Bərdəmizin bugünkü günü üçün də ulu öndərimiz deyirdi ki, mən istəyirəm
Bərdə Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biri olsun. Bu gün iftixar hissi ilə deyirəm ki, Bərdə doğrudan
da gözəl şəhərlərdən biridir və ulu öndərimizin arzusu məhz Sizin sayənizdə yerinə yetirilir. Bu, Sizin
Azərbaycanın işıqlı gələcəyini hədəfləyən siyasətiniz nəticəsində mümkün olmuşdur. Xalqla rəhbər
arasında olan bu sevginin, bu sevincin, münasibətin təməli ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulubdur və Sizin uzaqgörən siyasətiniz nəticəsində bu gün də inkişaf etdirilir. Heydər Əliyevin, ulu
öndərimizin Azərbaycana verdiyi töhfələrin ən böyüyü isə Sizin kimi bir oğlu bu Vətənə bəxş etməsidir.
Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin bütün bərdəlilər adından deyim ki, gecə-gündüz işləməkdən
doymuruq, sevincimiz artır. Təkcə üzümüz, gözümüz yox, ürəyimiz, qəlbimiz gülür, ruhumuz oyanır.
Biz bərdəlilər gecə-gündüz əl-ələ verərək çalışırıq ki,respublikada birincilər sırasında yox,
respublikada birinci olaq. Bunun üçün gördüyümüz işlər zəmanət verir ki, biz buna nail olaq. Həm də başqa
hər cür imkanımız vardır. Ən başlıcası Sizin kimi qayğıkeş Prezidentimiz, respublikamızın inkişafı naminə
irəli sürülmüş təşəbbüsləri, yenilikləri qiymətləndirən və onu dəstəkləyən bir rəhbərimiz vardır.
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Cənab Prezident, məlum məsələdir ki, Dağlıq Qarabağ kimi problemi olan və müharibə şəraitindəki bir
dövləti inkişaf etmiş dövlətlər sırasına qaldırmaq böyük cəsarət, bilik, bacarıq tələb edir. Siz bütün bunların
öhdəsindən bacarıqla gəlirsiniz. Biz inanırıq ki, Azərbaycan xalqı bu bəladan da, bu problemlərdən də Sizin
sayənizdə uğurla çıxacaqdır. Tanrı bu müqəddəs işdə sizə kömək olsun.
Cənab Prezident, yaranmış şəraitdən, mənim çıxış etməyimdən və Sizin yaratdığınız bu mehriban
atmosferdən istifadə edib, bərdəlilərin arzu və istəklərini də Sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Reallıq
budur ki, Bərdə Qarabağ zonasının ən böyük şəhəridir. Hələ ulu öndərimizin vaxtından böyük tədbirlər, istər regional, istər yerli tədbirlər olsun, - ümummilli liderimizin 1970-ci ildə bünövrəsini qoyduğu
Mədəniyyət Sarayında keçirilir. Bu gün o sarayın təmirə ciddi ehtiyacı vardır. Biz istəyirik ki, Sizin
sayənizdə o kompleks, o saray da Diaqnostika Mərkəzi kimi, Olimpiya İdman Kompleksi kimi təmir edilib
bərdəlilərin ixtiyarına verilsin.
Cənab Prezident, bir daha Sizi Bərdəyə - yeni, müasir və qədim Bərdəyə, Qarabağa gəlməyinizə,
bizə göstərdiyiniz bu qayğı və diqqətə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Sizi Azərbaycanın, bütün
xalqımızın ümid və inam yeri hesab edirik.
İcazə verin Sizi əmin edim ki, Prezidentimizə məhəbbətin mərkəzi şəhəri olan Bərdənin Azərbaycan
dövlətçiliyinə, Azərbaycan xalqına sadiq sakinləri bundan sonra da Sizin ətrafınızda sıx birləşəcək, Sizin
müəyyənləşdirdiyiniz yolla gedərək yeni-yeni uğurlar qazanacaqlar.
Sizə cansağlığı arzu edirəm, Allah Sizi qorusun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun, xoş sözlərə görə minnətdaram. Siz qeyd etdiniz ki, mən
Prezident kimi beşinci dəfədir Bərdəyə gəlirəm. Amma bildiyiniz kimi, əvvəlki dövrdə də dəfələrlə Bərdədə
olmuşam. Ulu öndərlə bərabər, həmişə olmasa da, o 14 səfərdən bəlkə də 5-6-sında mən də onun yanında
idim və mədəniyyət mərkəzi ilə də yaxından tanışam. Çünki orada tədbirlər keçirilmişdir və çox böyük,
möhtəşəm bina idi. Tamamilə haqlısınız ki, Qarabağın mərkəzi şəhəri olduğu üçün məhz Bərdədə belə
əzəmətli binanın tikilməsi qərarı verilmişdir.
Bilirəm ki, o mədəniyyət sarayı indi bərbad vəziyyətdədir və indicə icra başçısı bu məsələ ilə bağlı
mənə məruzə etdi, konkret təkliflər vardır. Tapşırıqlar verdim ki, layihə işlənilsin, mənə təqdim olunsun və
biz bu gözəl, möhtəşəm mədəniyyət mərkəzini bərpa edək.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əminəm ki, həm diaqnostika mərkəzindən, həm Olimpiya
Kompleksindən daha da gözəl və möhtəşəm mədəniyyət sarayı olacaqdır.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Ulu öndərin Bərdəyə olan münasibətini siz məndən yaxşı bilirsiniz. Hər
il Bərdəyə səfər edirdi və Bərdənin o illərdə inkişafı üçün tarixi xidmətlər göstərirdi. Bu gün onun siyasətinə
sadiq qalaraq bütün sahələrdə, o cümlədən bu sahədə də Azərbaycan dövləti öz siyasətini aparır. Bərdəyə
xüsusi diqqət göstərilir, göstərilməlidir. Yenə də deyirəm, Qarabağ torpağıdır, qədim, tarixi şəhərdir və
bərdəlilər bütün dövrlərdə Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində fəal olmuşlar, sadiq
olmuşlar, öz əməyi, zəhməti ilə müstəqilliyi möhkəmləndirmişlər. Bu gün ölkəmizin inkişafı, iqtisadi
potensialının gücləndirilməsi üçün Bərdənin çox böyük rolu, böyük potensialı vardır.
Gələcək illərdə, xüsusilə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün Bərdə çox böyük
töhfələr verəcəkdir. İnkişafla bağlı, kənd təsərrüfatının, emal sənayesinin inkişafı ilə bağlı böyük
planlarımız vardır. Bütün bu planların bir hissəsi artıq reallaşıb, bir hissəsi də gələcəkdə reallaşacaqdır.
O ki qaldı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə, mən şəxsən şübhə etmirəm ki, biz bu
məsələnin həllinə nail olacağıq və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Belə nikbin əhvalruhiyyədə olmağımın səbəbləri də aydındır - Azərbaycanın uğurlu, sürətli inkişafı. Hər bir sahədə iqtisadiyyat, sosial məsələlərin həlli, hərbi quruculuq, ölkəmizin beynəlxalq mövqelərinin
möhkəmləndirilməsi - yəni bu gün Ermənistan ilə Azərbaycan müqayisəedilməz səviyyədədir. Biz irəliyə
gedirik, onlar isə geriyə gedir, tənəzzülə uğrayır. Bizim iqtisadiyyatımız artır, onların iqtisadiyyatı faktiki
olaraq iflic vəziyyətindədir. Bizdə əhali artır, orada artıq demoqrafik fəlakət yaşanır, demək olar ki, həm
təbii artım yoxdur, eyni zamanda, ölkədən kütləvi surətdə köç gedir. Ancaq onların rəsmi statistikasının
məlumatlarına görə, ilin birinci yarısında təqribən 70-80 min insan ölkəni həmişəlik tərk etmişdir. Nəyə
görə? İnamsızlığa görə, iş yox, ədalət yox və onların işğalçı siyasəti ilk növbədə, özlərinə böyük zərbə
vurur. Biz ümid edirik ki, onlar bunu nəhayət, dərk edəcək və torpaqlarımızı sülh yolu ilə boşaldacaqlar.
Əgər dərk etsələr, ilk növbədə, öz xalqına tarixi xidmət göstərmiş olarlar. Dərk etməsələr, mən tam əminəm
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ki, biz o torpaqları istənilən yolla qaytaracağıq, o torpaqlara qayıdacağıq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü,
suverenliyi bərpa ediləcəkdir.
Əlbəttə, bilirsiniz, bu ədalətsizlik hər birimizi üzür. Çünki bu, tarixi ədalətsizlikdir, hüquqi nöqteyinəzərdən, siyasi cəhətdən ədalətsizlikdir. İyirmi ildir ki, Ermənistan bütün sülh danışıqlarının
mərhələlərində gedən ümidverici meyillərə balta vurur. Razılaşmaya bir balaca yaxınlaşarkən müxtəlif
bəhanələrlə ya danışıqlardan yayınmaq üçün cəhd edir, yaxud da ki, ümumiyyətlə danışıqlardan imtina edir.
Ona görə iyirmi ildir köçkün soydaşlarımız əziyyət çəkirlər. Bu, əlbəttə ki, xalqımız üçün çox ağır bir haldır.
Ancaq eyni zamanda, tarix var və tarix qarşısında məsuliyyət var. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan
torpağıdır və Azərbaycan torpağı kimi dünya birliyi tərəfindən tanınır, tanınacaq və Azərbaycan torpağı
kimi tam şəkildə Azərbaycan dövlətinə inteqrasiya edəcəkdir. Ona görə biz elə çalışmalıyıq ki, münaqişənin
həlli tam olsun. Azərbaycanın suverenliyi tam şəkildə təmin edilsin. Əlbəttə, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsi kimi Azərbaycanın tərkibində olmalıdır, başqa variant nəzərdən keçirilmir və biz bu
varianta nail olmaq üçün çalışmalıyıq. Bəlkə də danışıqlar bir müddət də aparıla bilər, mən bunu istisna
etmirəm. Ancaq danışıqların sonunda biz o torpaqlara qayıdacağıq.
Mən, əlbəttə istəyirəm ki, biz bunu qan tökülmədən edək. Ancaq biz istənilən varianta hazır olmalıyıq
və hazırıq. Bu gün nəinki güclü iqtisadiyyatımız, güclü ordumuz vardır. Ordu potensialı da, insan potensialı
da, vətənpərvərlik hissləri də çox güclüdür. Bu gün səhər Tərtərdə bölgə gəncləri ilə görüş əsnasında bir
daha dedim ki, gənclər üçün bilik, savad, peşəkarlıq əlbəttə ki, çox vacibdir, eyni dərəcədə vətənpərvərlik
vacibdir. Vətənə bağlılıq, Vətənə sədaqət – bunlar bizim cəmiyyətdə var və bütün bu amillər qələbəmizi
şərtləndirəcəkdir.
Biz erməniləri beynəlxalq müstəvidə artıq məğlub etmişik. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv
seçilməsi Ermənistanın acı məğlubiyyətidir. Qoşulmama Hərəkatında 120 ölkə artıq Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü nəinki dəstəkləyir, münaqişənin həllini yalnız ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında görür. Bütün
digər beynəlxalq təşkilatlarda bizim nüfuzumuz artır. Azərbaycan bölgədə söz sahibidir və biz
nüfuzumuzdan, imkanlarımızdan bundan sonra da istifadə edəcəyik ki, Ermənistanı daha da böyük təcridə
salaq. Onlar onsuz da bütün beynəlxalq layihələrdən təcrid edilib və biz bu siyasəti əlbəttə ki, gələcəkdə də
davam etdirəcəyik. Biz daha da güclü olmalıyıq. Daha da güclü olsaq, məsələ öz həllini tapar.
Ona görə mən bir daha Qarabağ bölgəsində bu məsələ ilə bağlı istəyirəm fikrimi bildirim. Bu barədə
dəfələrlə demişəm: Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycan torpağı kimi qalacaq və
Azərbaycanın bayrağı Şuşada, Xankəndidə dalğalanacaqdır.
SAKİNLƏR: İnşallah! Sizin sayənizdə.
Prezident İlham ƏLİYEV: O günü yaxınlaşdırmaq üçün biz çalışırıq və çalışacağıq. Bütün
bərdəlilərə yeni uğurlar, cansağlığı arzulayıram.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
7 oktyabr 2012-ci il

66

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax, Bərdə rayonlarına və Naftalan şəhərinə səfəri
Bərdədə 866 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınmış məhəllə ilə tanışlıq
(10 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Bərdədə 866 məcburi
köçkün ailəsi üçün yeni salınan beşmərtəbəli 15 yaşayış binasından ibarət məhəllə ilə tanış olmuşdur.
Məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün görülən işlər bu kateqoriyadan olan
soydaşlarımızın hər zaman Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunduğunu göstərir.
Məcburi köçkünlərin müvəqqəti yaşayış yerləri və çadırlardan müasir tələblər səviyyəsində inşa edilən
qəsəbələrə köçürülməsi dövlətin bu insanlara göstərdiyi diqqətin təzahürüdür. Prezident İlham Əliyevin
yürütdüyü siyasətin təməl prinsiplərindən olan məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə
bağlı tədbirlərin nəticəsidir ki, ölkədə çadır şəhərcikləri ləğv edilmiş, bu insanların hamısı müasir tipli
qəsəbələrə köçürülmüşdür. Onların maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün Dövlət proqramları qəbul
edilmiş, sosial müavinətlərin artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüşdür. Respublikanın bir
çox yerlərində salınan bu qəsəbələr bir reallığı da ortaya qoyur ki, Azərbaycan dövləti hər zaman
vətəndaşlarının qayğısına qalır, onların problemlərinin həlli dövlət siyasətinin mühüm istiqamətini təşkil
edir. Bunu Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə 866 məcburi köçkün ailəsi üçün Bərdədə
salınan yeni məhəllədə yaradılan şərait də təsdiqləyir.
Bu kateqoriyadan olan insanlara göstərilən diqqət və qayğının təzahürüdür ki, son 10 ildə 1,5
milyon kvadratmetr sahəsi olan, bütün sosial-texniki infrastruktura malik 61 müasir qəsəbə salınmış, 25,5
min ailə və ya 129 min nəfərdən çох məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Bu da
indiyədək yeni salınan qəsəbələrə köçürülənlərin 81 faizini təşkil edir. Yeni qəsəbələrin salınmasına Dövlət
Neft Fondundan və digər mənbələrdən 1 milyard 547 milyon manat ayrılmışdır ki, bu da ümumilikdə bu
məqsədlərə ayrılan vəsaitin 97,6 faizini təşkil edir. Yeni yaşayış komplekslərində 120 məktəb, 6 musiqi
məktəbi, 33 uşaq bağçası, 37 tibb müəssisəsi, 34 klub-icma mərkəzi, 28 rabitə evi tikilmişdir. Minlərlə
kilometr uzunluğunda su, elektrik və qaz xətləri çəkilmişdir. Ümumiyyətlə, 2001-2013-cü illər ərzində
Dövlət Neft Fondundan və digər mənbələrdən ayrılan vəsait hesabına 82 müasir qəsəbə salınmış, 33 min
ailə və ya 159 min nəfərin mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Ümumilikdə 1993-2013-cü illərdə
qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 4,3 milyard manat vəsait sərf olunmuşdur. Bu
vəsaitin 2 milyard manatı dövlət büdcəsinin, 1,5 milyard manatı Dövlət Neft Fondunun və 800 milyon
manatı isə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların vəsaitidir. Həmin vəsaitin 83 faizi, yaxud
3,6 milyard manatı son 10 ildə istifadə olunmuşdur. Məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi son 10
ildə 75 faizdən 15 faizədək azalmışdır. 2013-cü ildə bir nəfər məcburi köçkünə xərclənən vəsaitin həcmi
təxminən 1100 manat təşkil edir ki, bu da dünyanın digər münaqişə zonaları ilə müqayisədə ən yüksək
göstərici olmaqla, 2003-cü il ildəkinə nisbətən 9 dəfə çoxdur.
Dövlətimizin başçısı məhəllədə tikilən 280 yerlik uşaq bağçası ilə tanış oldu.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verən Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov bildirdi ki, zəruri avadanlıqla təchiz olunan bağçada
balacaların təlim-tərbiyəsi üçün bütün tələblər nəzərə alınmışdır.
Azərbaycan Prezidenti bağçanın binasında görülən işlərlə, ayrı-ayrı otaqlarda yaradılan şəraitlə
yaxından tanış oldu.
Uşaqların keyfiyyətli təhsil və dünya standartlarına cavab verən tibbi xidmətlərlə təmin edilməsi,
qayğı ilə əhatə olunması, onlar üçün zəruri şəraitin yaradılması, böyüməkdə olan nəslin layiqli vətəndaş
kimi formalaşması Azərbaycanda dövlət uşaq siyasətinin başlıca prinsiplərindəndir. Dövlətin uşaq
siyasətinə hər zaman dəstək verən Heydər Əliyev Fondu da bu istiqamətdə vacib layihələr həyata keçirir.
Bağça ilə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, binada tikinti işləri yüksək
səviyyədə həyata keçirilmişdir. Bağçada uşaqların istirahəti üçün hər cür şəraitin yaradıldığı qeyd olundu.
Həyətyanı sahədə də abadlıq tədbirləri görülmüş, uşaqlar üçün xüsusi guşələr yaradılmış, müasir
işıqlandırma sistemi qurulmuşdur.
Sonra Prezident İlham Əliyev 540 yerlik Ağdam rayon 1 nömrəli məcburi köçkün tam orta
məktəbində yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Məktəbin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin təhsilə qayğısını və
Ağdamdan olan məcburi köçkünlərlə görüşünü əks etdirən fotostendlər quraşdırılmışdır. Burada, həmçinin
indiyədək istifadəyə verilən yeni qəsəbələrin fotostendləri də qurulmuşdur.
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Dövlətimizin başçısı məhəllənin baş planı ilə tanış oldu.
Bildirildi ki, bu məhəllə Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı”na Azərbaycan Prezidentinin 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən əlavələrin
müvafiq bəndlərinə əsasən inşa olunmuşdur. Buraya 866 ailə və ya 3900 məcburi köçkün köçürüləcəkdir.
Həmin ailələrin 700-ü Ağdam, qalanları isə digər rayonlardan olan məcburi köçkünlərdir. Məhəllənin
ərazisi 16 hektardır. Mənzillərin 70-i birotaqlı, 430-u ikiotaqlı, 325-i üçotaqlı, 25-i isə dördotaqlıdır. Burada
klub-icma mərkəzi, tibb məntəqəsi və ATS tikilmişdir. Su, elektrik və qaz təchizatı şəbəkələri Bərdə
rayonunun kommunikasiyalarına qoşulmuşdur. Yeni məhəllə Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf
Fondunun sifarişi ilə inşa olunmuşdur. Məhəllənin tikintisinə 2013-cü ilin fevralında başlanılmış və bu ilin
sentyabrında başa çatdırılmışdır.
Məktəblə tanışlıq zamanı qeyd olundu ki, yüksək şəraiti ilə seçilən, müasir təlim avadanlığı ilə
diqqət çəkən bu təhsil ocağında təlim-tədris üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Prezident İlham Əliyevin
təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı təsdiqləyir ki, bu sahə dövlət siyasətinin mühüm prinsipləri
sırasına daxil edilmişdir. 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
özünəməxsusluğu ilə diqqəti çəkir.
Dövlətimizin başçısı daha sonra Ağdam rayonundan məcburi köçkün, şəhid ailəsi Səfurə
Hüseynovanın mənzilində oldu.
Ailə üzvlərinin sayı beş nəfərdən ibarət olan Səfurə Hüseynovanın mənzili üçotaqlıdır. Mənzildə
hər cür şərait yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev çay süfrəsi ətrafında ailə üzvləri ilə söhbət etdi.
Ev sahibi Səfurə HÜSEYNOVA: Xoş gəlmisiniz, cənab Prezident! Sizə çox minnətdarıq. Siz bizə
yenidən həyat vermisiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Sizi təbrik edirəm. Burada gözəl şərait yaradılıbdır, böyük
şəhərcik tikilibdir. Burada dörd min köçkün bax bu gözəl şəraitdə yaşayacaqdır. Dörd min köçkünün
vəziyyəti yaxşılaşır. Dövlət siyasəti aparılır. Dövlət öz hesabına köçkünləri yerləşdirir, yeni binalar,
məktəblər tikilir. Burada indi tanış oldum, gözəl məktəb, uşaq bağçası, gözəl, yaraşıqlı evlər, geniş otaqlar
- bütün şərait yaradılır.
Bildiyiniz kimi, hər il Azərbaycanda 20 min köçkün yeni evlərə, mənzillərə köçürülür. Yəni, hər il
Azərbaycanda köçkünlər üçün orta həcmli şəhər boyda şəhərcik tikilir. Bu, əlbəttə ki, böyük vəsait tələb
edən layihədir. Ancaq Azərbaycan dövləti bunu edir. Hər il Dövlət Neft Fondundan sırf tikinti məqsədləri
üçün 300 milyon manat vəsait ayrılır. Eyni zamanda, il ərzində Prezidentin ehtiyat fondundan da müəyyən
vəsait ayrılır ki, köçkünləri daha gözəl şəraitlə təmin edək. Əminəm ki, bu proses gələcək illərdə də davam
etdiriləcəkdir. Hələ öz növbəsini gözləyən köçkünlər çoxdur, o cümlədən Bərdə rayonunda. Burada dörd
min köçkün yaşayacaqdır. Amma təkcə Bərdə rayonunda mənzil şəraiti yaxşı olmayan köçkünlərin sayı 30
mindən çoxdur. Onların da şəraiti yaxşılaşdırılacaqdır. İndi biz əlimizdən gələni edirik ki, tezliklə
köçkünləri gözəl şəraitlə təmin edək, Bakıda da, rayonlarda da. Evlərə, mənzillərə təxminən 180 min
köçkün köçürülüb. Ancaq hələ də məktəblərdə yaşayanlar vardır. Bax burada yaşayan insanlar əvvəllər
məktəbdə yaşamışlar. İndi Bərdə rayonunun bütün məktəbləri boşalır, köçkünlər köçürülür, amma digər
rayonlarda hələ məktəblərdə yaşayanlar vardır. Bakının özündə, Sumqayıtda uşaq bağçalarında yaşayanlar
vardır. Tədricən bu məsələlər də öz həllini tapacaq və müvəqqəti də olsa sizin məişət probleminiz həll
olunacaqdır.
Ancaq əsas məsələ ondadır ki, biz köçkünlərimizi öz dədə-baba torpaqlarına köçürək. Əminəm ki,
biz onu da həll edəcəyik, çünki başqa yol ola bilməz. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməlidir və
edəcəkdir. Bu məsələ ölkəmiz, xalqımız üçün ən vacib məsələdir. Bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır.
Ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Haqq-ədalət bərpa edilməlidir. Əminəm ki, biz buna da nail
olacağıq. Bu gün artan iqtisadi, hərbi gücümüz bunu təmin edəcəkdir. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki,
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərpa edəcək, köçkünlər Dağlıq Qarabağa, digər torpaqlara
qayıdacaqlar. Ondan sonra Dağlıq Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada Ağdamda, digər şəhərlərdə bundan da
gözəl binalar tikiləcəkdir.
Səfurə HÜSEYNOVA: Ancaq Sizin sayənizdə bu arzumuza çata bilərik, cənab Prezident. Çox sağ
olun. Sizə minnətdaram. Allah ulu öndər Heydər Əliyevə rəhmət etsin. Sizin ayağınız çox ruzilidir. Mən
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inanıram ki, Sizin ayağınız bu evə dəyibsə biz daha da firavan həyat sürəcəyik. Fürsətdən istifadə edib
balanızın, - o, bizim də balamızdır, - Heydərin ali məktəbə daxil olması münasibətilə Sizi təbrik edirəm.
Arzu edirəm ki, o, babasının və Sizin davamçınız olsun. Biz Sizi çox sevirik. Siz öz balanızın məhz
Azərbaycanda təhsil almasını istədiniz. Sizə bu sadəliyinizə, səmimiyyətinizə görə minnətdarıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, bu, doğrudan da vacib məsələdir. Mən çox istəyirəm ki,
Azərbaycan gəncləri Azərbaycanda təhsil alsınlar. Mənim oğlum da orada məktəbdə Bakıda oxuyub, ali
məktəbdə də Azərbaycanda oxuyacaqdır. Düzdür, mənim bir neçə il bundan əvvəlki təşəbbüsümlə biz
gəncləri oxumaq üçün xaricə göndəririk, vəsait də ayrılır. Bu binaların tikintisi üçün vəsait ayıran Dövlət
Neft Fondu, eyni zamanda, xaricdə təhsil almaq üçün hər il təxminən 30 milyon manat vəsait ayırır.
Gənclər də gedib xaricdə oxuyurlar. Mən bunu alqışlayıram. Ancaq o vaxt da demişəm, bu gün də
demək istəyirəm və öz nümunəmlə bunu təsdiq edirəm ki, elə şərait yaratmalıyıq ki, uşaqlar Azərbaycanda
təhsil alsınlar. Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi elə yüksək olmalıdır ki, heç kim daha xaricə getməsin, buna
ehtiyac olmasın. Tədricən biz bu məqsədlərə də çatırıq. Əlbəttə, mən şadam ki, Prezident kimi bu sahədə
də hesab edirəm, bir yol göstərirəm. Xaricdə oxumağın müsbət tərəfləri kimi, mənfi tərəfləri də vardır.
Uşaqlar Vətəndən, ailələrindən ayrılırlar, başqa mühitdə yaşayırlar. Biz isə çalışmalıyıq təhsilin səviyyəsi
elə yüksək olsun ki, bu uşaqlar, tələbələr Azərbaycanda oxusunlar, necə deyərlər, öz milli köklərindən
ayrılmasınlar, milli ruhda böyüsünlər, tərbiyə alsınlar. Bax sizin balalarınız da indi bu gözəl məktəbdə
oxuyacaqlar. Yaxşı oxusalar, ali məktəbə qəbul olunacaqlar. Bizə vətənpərvər gənclər lazımdır.
Səfurə HÜSEYNOVA: Balaca Heydərimiz bütün gənclərə sübut etdi ki, Azərbaycanda təhsil almaq
lazımdır. Bəzən bu gənclər Bakıya gedirlər, mən təəccüb edirəm ki, nəyə görə?! Prezidentimiz bütün
rayonları abadlaşdırıb. O cümlədən Ağdamımızın kiçik bir kəndini böyük bir şəhərə çevirib. Allah atanıza
rəhmət etsin. Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. Həmişə dua edirəm ki, Allah, Prezidentimizi qoru!
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Mən Ağdam rayonunda da dəfələrlə olmuşam. Orada da
quruculuq, abadlıq işləri aparılır. Quzanlı kəndi indi şəhər olmuşdur. Orada infrastruktur layihələri həyata
keçirilib, sosial obyektlər, xəstəxana, idman qurğuları, yollar tikilib, qaz xətləri çəkilib. Ağdam rayonunun
işğaldan azad olunan yerlərində qəsəbələr tikilmişdir. Ağdam rayonunun sakinlərinin təxminən yarısı, bəlkə
də yarıdan çoxu yeni qəsəbələrdə yaşayır. Ağdam şəhəri azad olunandan sonra biz onu yenidən quracağıq.
Çünki vəhşi, mənfur düşmənlər Ağdamı yerlə-yeksan etdilər. Ağdamın indiki görüntüləri, şəkillər,
videogörüntülər vardır. Şəhəri yerlə-yeksan etmək görünməmiş bir vəhşilikdir. Bizim tarixi abidələrimiz,
məscidlərimiz, tarixi yerlərimiz dağıdılıb, talan edilib. Bunu kim edib? Ermənilər - vəhşilər ediblər.
Əlbəttə ki, bu vəhşilik cavabsız qalmayacaqdır. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Çünki
müxtəlif amillər vardır. Birincisi, inkişaf edən Azərbaycandır, tənəzzülə gedən Ermənistan. Bu, artıq
reallıqdır. Azərbaycan getdikcə güclənir, Ermənistan getdikcə zəifləyir. Azərbaycanın iqtisadi, hərbi gücü
artır, Ermənistan isə artıq etiraf edib ki, öz gücünə öz təhlükəsizliyini təmin edə bilmir və son hadisələr
bunun əyani sübutudur. Dünya mətbuatı da bunu qeyd edir ki, Ermənistan öz təhlükəsizliyini təmin edə
bilmədiyi üçün müxtəlif addımlara əl atır. Ancaq biz tam şəkildə özümüz öz hesabımıza yaşayırıq, öz
inkişafımızı da, təhlükəsizliyimizi də özümüz təmin edirik. Ondan sonra demoqrafiya məsələləri vardır.
Mən bu məsələni dəfələrlə vurğulamışam. Bizim əhalimiz müharibə dövründən bəri nə qədər artıb?!
Azərbaycanda 9 milyon 400 mindən artıq vətəndaş vardır. Ermənistanda isə azalıbdır. İndi iki milyondan
azdır. İndiki Ermənistan rəhbərliyi və onların rəhbəri Sarkisyan nə qədər hakimiyyətdə qalsa, bizim
torpaqlarımız o qədər də tez azad olar. Çünki o adam və onun ətrafındakılar Ermənistanı uçuruma aparıblar.
Artıq uçurumdadırlar. Çünki iqtisadiyyat çöküb, əhali qaçır. Elə onların özlərinin rəsmi statistikasına görə
hər il 80 min erməni bu ölkəni birdəfəlik tərk edir. Belə getsə, 5-6 ildən sonra orada bir milyondan az adam
qalacaqdır. İndi təmas xəttində bizim mövqelərimiz qorunur, əsgərlər orada dayanıblar, orada Ermənistan
tərəfini təmas xəttini qorumaq üçün canlı qüvvə yoxdur. Boşluqlar vardır. Bu proses tədricən daha da sürətlə
gedəcəkdir. Çünki həm gücümüz artır, eyni zamanda, biz Ermənistanı müəyyən qədər təcrid vəziyyətində
saxlayırıq. Tam təcrid deyil, çünki onların digər qonşularla sərhədləri açıqdır. Ancaq Azərbaycan və
Türkiyə sərhədləri bağlı olduğu üçün bu, müəyyən mənada onlara ciddi iqtisadi zərbədir. Əlbəttə ki,
torpaqlar işğaldan azad olunana qədər bu vəziyyət belə olacaqdır, belə də olmalıdır.
Səfurə HÜSEYNOVA: Bizim Sizin kimi Prezidentimiz vardır. Prezidentlərdən ən birincisi
Sizsiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Mən çalışıram ki, xalqın etimadını doğruldum və xalq üçün
çalışım.
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Səfurə HÜSEYNOVA: Cənab Prezident, Siz ailəliklə Azərbaycan üçün işləyirsiniz. Biz Leyla
Əliyeva ilə, Mehriban xanımla fəxr edirik ki, bütün ailə üzvləriniz ancaq Azərbaycan xalqı üçün,
Azərbaycanın inkişafı üçün çalışır. Azərbaycan artıq Avropa dövlətlərini keçibdir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu yaxınlarda Dünya İqtisadi Forumu yeni bir hesabat dərc edib. Orada
ölkələrin rəqabətqabiliyyətliliyi əks olunur. Azərbaycan dünya miqyasında 39-cu yerdədir, bu gün çox
inkişaf etmiş ölkələri geridə buraxıb. MDB məkanında birincidir, dünya miqyasında 39-cudur. Bax, budur
bugünkü reallıq. Hər bir vətəndaş, hər bir ailə üzvü, mən dəfələrlə deyirəm, bir məqsədə qulluq etməlidir
ki, ölkə daha da güclü olsun, müstəqillik daha da möhkəm olsun, iqtisadiyyat daha da artsın və biz tezliklə
işğala son qoyaq. Mən çox şadam və fəxr edirəm ki, mənim ailə üzvlərim bu işdə fəal iştirak edirlər. Leylanı
qeyd etdiniz. Onun təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət” kampaniyası bütün dünyada nəyə gətirib çıxardı?!
Artıq beş ölkə Xocalı soyqırımını rəsmən soyqırımı kimi tanıyır. Yəni, bu, “Xocalıya ədalət”
kampaniyasının nəticəsidir. Çünki bu, bir ictimai hərəkat idi. Ondan sonra, mən açığını deməliyəm, dövlət
qurumları - nazirliklər, diaspor təşkilatları da bu ictimai hərəkata qoşuldu və böyük bir hərəkat yarandı.
Müxtəlif ölkələrə məktublar, təqdimatlar göndərildi. Bu gün artıq bu proses gedir. Xocalı qırğınını
soyqırımı kimi tanıyan ölkələrin sayı getdikcə artacaqdır. Biz düşmənə hər tərəfdən təzyiq etməliyik,
iqtisadi, siyasi, hərbi, ictimai, bütün istiqamətlərdən öz siyasətimizi aparacağıq. Çünki bizim bir əsas
məqsədimiz vardır: ərazi bütövlüyümüzün bərpası, köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtması və tarixi
ədalətin bərpası.
Hər bir vəzifəli şəxs, vəzifəsindən asılı olmayaraq, öz davranışı, addımları ilə yol göstərməlidir.
Əgər dövlət o məsuliyyəti onun üzərinə qoyursa, yaxud da ki, Prezident öz qərarı ilə onu bir vəzifəyə təyin
edirsə, o cəmiyyət üçün bir nümunə olmalıdır. Yəni, rəhbər kadrlar nümunə olmalıdırlar. Hər sahədə öz işi,
bacarığı, insanlara olan münasibəti, şəxsi nümunəsi ilə yol göstərməlidir. Belə olmalıdır. Belə olmasa, onda
onlar o yerlərdə olmamalıdırlar.
Bir daha demək istəyirəm, mən elə özüm dövlət başçısı kimi təşəbbüs irəli sürdüm ki, xaricdə
oxumaq üçün belə bir proqram icra edilsin. Ancaq indiki mərhələdə hesab edirəm ki, yeni bir yol, yanaşma
olmalıdır. Əminəm ki, vəzifəli şəxslər bundan ibrət götürəcəklər.
Səfurə HÜSEYNOVA: Cənab Prezident, biz Sizin çıxışınıza həmişə baxırıq. Sizinlə fəxr edirik.
Sizi televizorda görəndə elə bilirik ki, bütün dünyanı bizə bəxş edirsiniz. Sizin öz ad günlərinizi xalq içində
keçirməyiniz hamıya nümunədir. Hamı nümunə götürsün. Dəbdəbəli toylar edirlər. Onun da haqqında
danışmısınız. Sizin bu addımlarınız o qədər ürəyimizcədir ki!
Prezident İlham ƏLİYEV: Belə də olmalıdır. Bilirsiniz, bəzi vəzifəli şəxslər əvvəllər özləri üçün
təmtəraqlı yubileylər, bir neçə gün ad günləri keçirirdilər. Xaricdən müğənnilər dəvət edirdilər. Bunlar
yolverilməz şeylərdir, bu, qudurğanlıqdır. Buna başqa ad vermək olmaz. Dözülməzdir. Ona görə onlara
kəskin sözümü dedim ki, vəzifədən azad edəcəyəm. Ona görə, hesab edirəm ki, bu da dərs oldu. Cəmiyyətdə
normal davranış qaydaları olmalıdır. Qanun öz yerində. Qanunun aliliyi hər şeydən üstündür. Ancaq
cəmiyyətimizin əsasları, ənənələri, milli dəyərləri vardır. Böyük-kiçik, davranış qaydaları vardır. Biz bunu
poza bilmərik. Bizi əsrlər boyu bir millət kimi saxlayan milli dəyərlərimiz olubdur. Böyük-kiçik
münasibətləri, normal davranış qaydaları - bizim milli xüsusiyyətlərimizi təsdiqləyən və göstərən amillər
bunlardır. Ona görə də yersiz hərəkətlər, təmtəraqlı tədbirlər olmamalıdır. Vəzifəli şəxslər təvazökar, xalqa
xidmət edən, dövlətə, dövlətçiliyə sədaqət göstərən şəxslər olmalıdırlar.
Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Siz böyük qəhrəmanlıq göstərmisiniz. Siz təkbaşına övladlar
böyütmüsünüz. Buna görə sizə minnətdaram. Burada rahat yaşayın və əminəm ki, gün gələcək biz sizinlə
Ağdamda görüşəcəyik.
Səfurə HÜSEYNOVA: İnşallah. Bircə arzumuz budur. Ulu Tanrı Sizi qorusun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun.
AZƏRTAC
2013, 10 sentyabr
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Biləsuvar
➢
➢
➢
➢

2010, 29 aprel
Biləsuvarda Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
Dövlətimizin başçısı Biləsuvarda regional ana və uşaq mərkəzinin binası ilə tanış olmuşdur
Biləsuvarda yeni gömrük buraxılış məntəqəsi açılmışdır
Biləsuvarda müasir konserv zavodu işə salınmışdır

➢
➢
➢
➢
➢

2013, 4 sentyabr
Biləsuvarda Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
Yeni Azərbaycan Partiyası Biləsuvar rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir
Biləsuvar şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimi olmuşdur
Biləsuvarda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
Prezident İlham Əliyev Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasında yaradılmış
şəraitlə tanış olmuşdur
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Biləsuvarda Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(29 aprel 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-da Biləsuvar rayonuna gəlmişdir.
Cari ilin birinci rübündə rayonda ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əsas iqtisadi
göstəricilərdən tutmuş, kənd təsərrüfatı, sənaye, nəqliyyat, rabitə, tikinti, ticarət və xidmət sahələrində
müsbət irəliləyişlər qeydə alınmışdır. Bu dövrdə dövlət büdcəsinin gəlirləri 3 milyon manat və ya 101 faiz
yerinə yetirilmiş, əhalinin gəlirləri 19,4 milyon manat olmuşdur. Gəlirlərin adambaşına düşən məbləği
217,2 manat, orta aylıq əmək haqqı isə 169 manat təşkil etmişdir. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 27 faiz çoxdur. Cari ilin ilk rübündə ümumi məhsul buraxılışının həcmi artaraq 13,2 milyon
manata çatmışdır. Bu dövrdə rayonda pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 2,7 faiz artaraq 21 milyon
manat olmuşdur.
Son illərdə isə ümumi məhsul buraxılışının həcmi 2,5 dəfə artaraq 101 milyon 200 min manata
çatmışdır. Artım kənd təsərrüfatı, sənaye məhsulları istehsalı sahələrində, habelə əsas kapitala yönəldilən
investisiyalarda qeydə alınmışdır. Rayonda sahibkarlığın inkişafı diqqətdə saxlanılır. İş adamlarına
yaradılan şərait yeni müəssisələrin açılmasına imkan vermişdir. Son illərdə rayonda 16921 yeni iş yeri
açılmışdır ki, onlardan da 12237-si daimidir.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Biləsuvar
rayonunun mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.
AZƏRTAC
2010, 29 aprel
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Dövlətimizin başçısı Biləsuvarda regional ana və uşaq mərkəzinin binası ilə tanış olmuşdur
(29 aprel 2010-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-da Biləsuvarda regional ana və uşaq mərkəzinin
binası ilə tanış olmuşdur.
Təməli 2009-cu ildə qoyulan Biləsuvar regional ana və uşaq mərkəzinin tikintisi bir il ərzində
davam etdirilmişdir. Müasir üslubda tikilən mərkəzin yeni binası ən müasir tələblərə cavab verən tibbi
müəssisə kimi layihələşdirilərək inşa edilmişdir. Müəssisənin tikintisi müasir texnologiya və qabaqcıl
təcrübə əsasında həyata keçirilmişdir. Bu, bir daha göstərir ki, Azərbaycanda səhiyyənin inkişafı, onun
maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycanda səhiyyə
işinin daha yaxşı təşkilinə geniş imkanlar açmışdır. Ölkədə ana və uşaq sağlamlığının qorunması sahəsində
görülən işlər keçmişdə ciddi narahatlıq doğuran problemlərin də həllinə imkan yaratmışdır. Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı
Mehriban xanım Əliyevanın bu sahədə həyata keçirdiyi tədbirlər isə birbaşa genefondun qorunmasına, bu
sahədə mövcud problemlərin köklü həllinə yönəlmişdir.
Səhiyyə ocağı ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, Biləsuvar regional ana və uşaq mərkəzinin
üçmərtəbəli binası 32 çarpayılıqdır. Burada üç cərrahiyyə bloku, rentgen otağı, poliklinka, bərpa,
ginekologiya, ana və uşaqların sağlamlığı, o cümlədən müalicə şöbələri vardır. Artıq mərkəz üçün tibbi
avadanlığın alınması ilə bağlı sifarişlər verilmişdir. Mərkəz tam fəaliyyətə başladıqdan sonra burada 42
həkim çalışacaqdır.
Prezident İlham Əliyev mərkəzin kadr potensialı və texniki təchizatı ilə bağlı tapşırıqlarını
verərək dedi:
- İndi əsas odur ki, burada yaxşı tibbi xidmət göstərilsin, yaxşı mütəxəssislər olsun, çünki müasir
avadanlıq quraşdırılacaqdır. Görürəm ki, tikinti çox böyük keyfiyyətlə və zövqlə həyata keçirilir. Əsas odur
ki, burada istismar müddətində bütün lazımi qaydalar qorunsun. İndi yerli həkimlər buna nə dərəcədə
hazırdırlar, siz gərək ona baxasınız. Yəqin ki, burada müəyyən treninqlər, təlim kursları keçirilməlidir.
Birinci mərhələdə Bakıdan, bəlkə də başqa ölkələrdən mütəxəssislər gətirilməlidir ki, işə başlanandan sonra
dərhal yüksək xidmət göstərilsin.
AZƏRTAC
2010, 29 aprel
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Biləsuvarda yeni gömrük buraxılış məntəqəsi açılmışdır
(29 aprel 2010-cu il)
Aprelin 29-da Prezident İlham Əliyev Biləsuvarda yeni gömrük buraxılış məntəqəsinin açılışında
iştirak etmişdir.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev dövlətimizin başçısına raport verdi.
Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və müasir standartlar səviyyəsində tikilmiş yeni
gömrük buraxılış məntəqəsi ilə yaxından tanış oldu.
Aydın Əliyev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, inşasına 2007-ci ildə başlanmış
məntəqənin ümumi sahəsi 40 hektardır. Məntəqənin ərazisində ümumilikdə 8 bina vardır. Burada 50 nəfər
işləyir. Gömrük buraxılış məntəqəsindən gündə 200 avtomobil və 1200 nəfər buraxılır. Ərazidə müvəqqəti
saxlanc və anbarlar, yeməkxana, inzibati bina, kinoloji xidmət üçün otaq inşa edilmişdir.
Məntəqədə yük və nəqliyyat vasitələrinin nəzarəti ən müasir tələblər səviyyəsində həyata keçirilir.
Burada quraşdırılan xüsusi rentgen aparatı dünyanın ən aparıcı dövlətlərində istifadə edilir. Aparat
vasitəsilə istər yük, istərsə də nəqliyyat vasitəsində olan bütün mallar aydın görünür. Bu isə qaçaqmalçılar
tərəfindən daşınan yüklərin aşkarlanması ilə yanaşı, həm də gömrük xidmətinə öz işini müasir tələblər
səviyyəsində qurmağa imkan yaradır. Gömrük buraxılış məntəqəsi bütün zəruri avadanlıqla tam təmin
edilimişdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, burada iki ixrac və iki idxal gömrük nəzarəti xətti vardır. Gömrük buraxılış
məntəqəsində “Bir pəncərə” sistemi tətbiq edilmişdir. Burada yük maliyyə, yol vergiləri şöbələrinin
əməkdaşları da çalışır. Sanitar karantin, fitosanitar və baytar nəzarəti xidməti də vardır. Terminalın
ərazisində geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıqlar salınmışdır.
Məntəqənin inzibati binasında nəzarət otağı fəaliyyət göstərir. Burada gömrük yoxlamaları
prosesini, habelə terminala daxil olan vətəndaşlar və nəqliyyat vasitələrini izləmək mümkündür.
Prezident İlham Əliyev gömrük buraxılış məntəqəsində kinoloqların təlim prosesini izlədi.
Dövlətimizin başçısı sərnişin xəttində yüklərin yoxlanmasına baxdı, Biləsuvar, Samur, “Sınıx
körpü”, Astara və Mazımçay sərhəd keçid məntəqələrinin əvvəlki və müasir vəziyyətini əks etdirən fotolara
baxdı.
Gömrük buraxılış məntəqəsi ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
Bununla da Prezident İlham Əliyevin Biləsuvar rayonuna səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2010, 29 aprel
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Biləsuvarda müasir konserv zavodu işə salınmışdır
(29 aprel 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Biləsuvara səfəri çərçivəsində “Azərsun”
Holdinqin “Natural Green Land” kənd təsərrüfatı müəssisəsinin və konserv zavodunun açılışında iştirak
etmişdir.
Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı.
Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və müəssisə ilə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, son illərdə Biləsuvarda da yeni müəssisə, zavod və fabriklərin istifadəyə verilməsi
davamlı xarakter almışdır. Bu müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulların rəqabətə davamlı və keyfiyyətli
olması isə, ilk növbədə, ölkəmizin ixrac potensialının gücləndirilməsinə xidmət edir. “Azərsun” Holdinqin
“Natural Green Land” kənd təsərrüfatı müəssisəsi və konserv zavodu da bu qəbildəndir. Zavod İqtisadi
İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun güzəştli krediti və “Azərsun” Holdinqin vəsaiti
hesabına inşa edilmişdir. Müəssisənin 3450 hektar əkin sahəsi vardır ki, onun da 2839 hektarı suvarılan
sahələrdir. Müəssisədə 250 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Lakin mövsümlə əlaqədər 2500-ə yaxın işçi qəbul
edilir. Əkilən torpaq sahələri əvvəllər örüş yeri kimi istifadə edilsə də, indi əraziyə drenaj kanalları çəkilmiş,
müasir suvarma sistemi yaradılmış və əkin üçün yararlı vəziyyətə gətirilmişdir. Suvarma avadanlığı xarici
dövlətlərin aparıcı şirkətləri tərəfindən hazırlanmışdır.
Sahələrdə əsasən müxtəlif növ tərəvəz məhsulları yetişdirilir. Bu sahələrdə yetişdirilən məhsullar
konserv zavoduna ötürülür. Zavodun ümumi ərazisi 19 min kvadratmetrdir. Burada 600 nəfər işlə təmin
edilmişdir. Müəssisədə Türkiyə, Almaniya və İtaliya istehsalı olan müasir avadanlıq quraşdırılmışdır.
Bu il 99,6 hektar ərazidə 50 minə yaxın nar, 5,8 hektar ərazidə 3 minə yaxın heyva ağacının əkilməsi
planlaşdırılmışdır. Əkin sahələrini becərmək üçün müəssisə müasir texnika ilə tam təmin olunmuşdur.
Müəssisənin inzibati binasında ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin “Azərsun”
Holdinqin müəssisələrdə olmasından bəhs edən fotolardan ibarət guşə yaradılmışdır.
İstehsal sahələri ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada yüksək səviyyəli
məhsul almaq üçün bütün şərait yaradılmışdır. Zavodda iki yaşıl noxud istehsalı, bir tomat pastası və bir
turşu istehsalı xətləri vardır. Müəssisənin illik gücü 60 min tona bərabərdir. Burada məhsulların
saxlanılması və inkubasiyası üçün 3 anbar da vardır. Onların ümumi sahəsi 7200 kvadratmetrdir. Hər
birində 3000 ton məhsul saxlamaq mümkündür.
Prezidentin diqqətinə çatdırıldı ki, iş vaxtı əmək təhlükəsizliyi məsələsinə də xüsusi önəm verilir və
bu məsələ daim diqqətdə saxlanılır. Müəssisədə əsasən peşəkar kadrların işləməsinə üstünlük verilir.
Bundan başqa, xaricdən dəvət olunan mütəxəssislər yerli kadrlara kurslar keçir.
Ümumilikdə 31 çeşiddə tomat pastası, 45 çeşiddə turşu, 20 çeşiddə yaşıl noxud, 5 çeşiddə qarnir və 9
çeşiddə müxtəlif tərəvəz konservləri istehsal edilir. Burada istehsal edilən məhsullar ekoloji saflığı və
keyfiyyəti ilə seçilir və onlara əlavə konservat qatılmır. Zavodun laboratoriyalarındakı müasir avadanlıq
məhsulun keyfiyyətini dəqiq yoxlamağa imkan verir. Zavodun məhsulları daxili bazarla yanaşı, MDB,
Yaxın Şərq və
Avropa ölkələrinə ixrac edilir.
Prezident İlham Əliyev müəssisənin əkin sahələrində yaradılan şəraitlə tanış oldu. Bildirildi ki,
müəssisədə yüksək məhsuldarlıq əldə etmək üçün şoran torpaqların yararlı vəziyyətə gətirilməsi üçün bir
sıra tədbirlər görülür.
Dövlətimizin başçısı müəssisədə istifadə olunan müasir kənd təsərrüfatı texnikalarına da baxdı.
Prezident İlham ƏLİYEV müəssisənin kollektivi ilə görüşərək dedi:
-Əziz dostlar, sizi bu gözəl müəssisənin açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Biləsuvar konserv
zavodu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda son illər ərzində bu sahədə yaradılan müəssisələrin içərisində həm
böyüklüyü ilə fərqlənir, həm də ki, burada ən müasir avadanlıq quraşdırılıbdır. Texnoloji proses də yüksək
səviyyədədir. Bu zavodun işə düşməsi Azərbaycanda kənd təsərrüfatının, emal sənayesinin inkişafı
istiqamətində çox önəmli bir addım olacaqdır.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı işinə çox böyük diqqət göstərilir, böyük tədbirlər görülür.
Aqrolizinq, aqroservislər yaradılıbdır, fermerlərə subsidiyalar verilir, dövlət tərəfindən kreditlər ayrılır.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə hər il 100 milyon manat dəyərində, ondan da çox həcmdə
kreditlər verilir və bu proses artıq bir neçə ildir ki, davam edir. Bunun hesabına Azərbaycanın müxtəlif
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bölgələrində yeni emal müəssisələri, sənaye kompleksləri yaradılır. Bir sözlə, Azərbaycanın uğurlu inkişafı,
şaxələndirmə siyasətimiz, əlbəttə, bizim üçün bu imkanları yaradır ki, investorlar da böyük həvəslə
investisiyaları qoyurlar.
Biləsuvar konserv zavodunun fəaliyyəti çoxşaxəlidir. Burada təkcə emal prosesindən söhbət getmir,
eyni zamanda, əvvəllər yararsız vəziyyətdə olan 3 min hektardan çox torpaqlar artıq istismara verilibdir.
Suvarma tədbirləri ən yüksək səviyyədə keçirilir. Bu gün həm zavodun fəaliyyəti ilə tanış olarkən, eyni
zamanda, tarlalarda olarkən gördüm ki, doğrudan da bu, çox nəhəng bir müəssisədir.
Ətraf rayonlarda istehsal olunan ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları da bu zavoda təhvil veriləcək,
beləliklə, fermerlər bundan əlavə mənfəət götürəcəklər. Biləsuvar rayonunun zəhmətkeşləri də, əminəm ki,
zavodun imkanlarından geniş istifadə edəcəklər. Beləliklə, həm iş yerləri yaradılacaq, həm zavodda, həm
də tarlalarda işləyəcəklər. Yerli istehsal güclənəcək, idxaldan asılılığımız azalacaqdır. Dövlətə, dövlət
büdcəsinə daha da çox vergilər daxil olunacaqdır. Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün daha
da gözəl şərait yaradılacaqdır. Bax, bu zavodun yaranmasının əhəmiyyəti məhz bundadır.
Biz çox istəyirik ki, ölkəmizin bütün bölgələri inkişaf etsin. Bunu etmək üçün bütün tədbirlər görülür.
Yollar, elektrik stansiyaları, qazlaşdırma, su xətləri - əgər bu infrastruktur layihələri olmasaydı,
Azərbaycanda bölgələrin inkişafı ümumiyyətlə mümkün olmazdı. Sahibkarlara verilən dəstək, yerli və
xarici investorların Azərbaycana həvəslə sərmayə qoyması prosesinin gücləndirilməsi məsələləri də həll
olunur. Azərbaycanda investisiyalar üçün bütün şərait vardır, investisiyalar dövlət tərəfindən qorunur. Yerli
investisiyalar artıq bir neçə ildir ki, xarici investisiyaları həcm baxımından üstələyir. Keçən il Azərbaycana
10 milyard dollar dəyərində sərmayə qoyulubdur. Biz istəyirik ki, bu sərmayənin əsas hissəsi qeyri-neft
sektoruna qoyulsun. Bu zavodun tikintisi həm özəl sektorun fəaliyyəti nəticəsində, eyni zamanda, dövlət
tərəfindən görülən işlər, kreditlər hesabına mümkün olmuşdur.
Mən şübhə etmirəm ki, zavodun fəaliyyəti uğurlu olacaqdır. “Azərsun Holdinq”in bu günə qədər
gördüyü işlər, onların hamısı uğurlu olmuşdur. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün böyük investisiyalar
qoyulmuşdur. Bu gün zavoda daxil olarkən, asılan fotoşəkillərə baxarkən bir daha o əvvəlki illərdə iştirak
etdiyim açılışları xatırladım. İmişli şəkər zavodunun tikintisi demək olar ki, Azərbaycanda yeni sənayenin
başlanmasına gətirib çıxardı. Bu gün biz artıq nəinki şəkəri idxal etmirik, ixrac edirik. Xaçmaz rayonunda
2003-cü ildə, deyə bilərəm ki, bu sahədə birinci böyük müasir müəssisə yaradılmışdır – Qafqaz konserv
zavodu. Ümid edirəm ki, “Azərsun Holdinq” gələcəkdə Lənkəranda, Biləsuvarda, Bakıda öz fəaliyyətini
genişləndirəcəkdir. Həm öz imkanlarını genişləndirəcək, eyni zamanda, ölkəmizə qoyulan investisiyaların
həcmi artacaq, yeni iş yerləri, yeni sənaye müəssisələri, yeni istehsal sahələri yaradılacaqdır. Biz görürük
ki, bir sahədə, bir istiqamətdə atılan addım digər istiqamətləri də stimullaşdırır. Zavodun fəaliyyəti
nəticəsində minlərlə hektar torpaq artıq yararlı vəziyyətə gətirilib, kənd təsərrüfatı inkişaf edir, fermerlər
pul qazanır, zavod fəaliyyət göstərir və Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edir.
Mən zavodun işinə çox yüksək qiymət verirəm. Arzu edirəm ki, Azərbaycanın bütün sahibkarları
doğma Vətənə sadiq olsunlar. Arzu edirəm ki, Azərbaycan sahibkarları öz sərmayələrini Azərbaycana
qoysunlar. Azərbaycanda və xaricdə qazanılan vəsaiti Azərbaycan iqtisadiyyatına qoysunlar ki, ölkəmiz
daha da sürətlə inkişaf etsin, çiçəklənsin və iqtisadi inkişaf baxımından dünyanın aparıcı ölkələri sırasına
daxil olsun. Bunu etmək üçün bütün imkanlar vardır. Mən şübhə etmirəm ki, vaxt gələcək və Azərbaycan,
sözün əsl mənasında, dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına daxil ediləcəkdir. Bizim iqtisadi imkanlarımız
artır, maliyyə resurslarımız kifayət qədərdir, iradə güclüdür, bütün işləri görmək üçün texniki imkanlarımız
var, dövlət investisiya proqramı da çox geniş və çoxşaxəlidir. Özəl sektorun Azərbaycanın bu gününə və
gələcəyinə böyük inamı vardır. Biz bütün bu amilləri cəmləşdirsək görərik ki, Azərbaycanın uzunmüddətli
uğurlu inkişafı təmin ediləcəkdir.
Mən zavodun açılışı münasibətilə sizin hamınızı, rayon sakinlərini, zavod rəhbərliyini təbrik edirəm.
Arzu edirəm ki, bundan sonra da belə gözəl tədbirlərdə biz sizinlə görüşək. Sağ olun.
XXX
“Azərsun Holdinq”in prezidenti Əbdülbari GÖZƏL dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirərək
dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident. Bu ağır hava şəraitində zəhmət çəkib təşrif buyurduğunuza görə “Azərsun
Holdinq”in kollektivi adından, öz adımdan Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
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Cənab Prezident, icazə verin, Sizə qısa məlumat verim ki, bu ərazidə nə işlər görmüşük. Ərazi
ümumilikdə 3450 hektardan ibarətdir. Yeraltı sular yerin üstünə yaxın olduğuna görə, torpağın keyfiyyəti
aşağı olmuş, keçmişdə burada əkin işləri aparılmamış, yalnız örüş yeri kimi istifadə olunmuşdur. Ərazidə
yeraltı suların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün meliorasiya idarəsi tərəfindən ana drenaj kanalları
təmizlənmiş, yeni kanallar çəkilmiş, ərazi bütünlüklə layihələndirilmişdir. Hazırda ancaq 600 hektar ərazidə
drenaj işləri görülmüşdür. Bu gün də meliorasiya idarəsinin texnikaları ərazidə işləyir. Əgər lazımi qədər
vəsait ayrılarsa, ərazidəki meliorasiya işlərini başa çatdırmaq olar.
Bizim tərəfimizdən aşağıdakı işlər görülmüşdür. Yeraltı suları ərazidən kənara axıtmaq, vəziyyətdən
müvəqqəti çıxmaq üçün 65 kilometr müxtəlif drenaj kanalları çəkmişik. Suvarma üçün ümumi uzunluğu
70, diametri 200 və 70 millimetr olan yeraltı boru xətləri çəkilmişdir. ABŞ-ın “Varmund” şirkətindən 52
yağmurla suvarma qurğusu alınaraq pilot layihə kimi quraşdırılmışdır. Hər qurğu orta hesabla 40 hektar
ərazini əhatə edir. Hazırda ümumilikdə 2100 hektar ərazi yağmurla suvarma altındadır.
Bundan əlavə, 450 hektar tərəvəz bitkiləri sahəsi, 100 hektar nar və heyva bağı damcı suvarma sistemi
altındadır. Ərazidə 20 kilometr elektrik hava xətti, 40 kilometr yeraltı kabel çəkilmiş və 4 elektrik
yarımstansiyası tikilmişdir. Üç nasosxana mərkəzi tikilmişdir ki, bunların da hər birinin orta hesabla gücü
2500 kub/saatdır. Kompleksə 6 kilometr məsafədən içməli su xətti, 2 kilometr asfalt, 10 kilometr çınqıl, 25
kilometr torpaq yol çəkilmişdir. Üç min yeddi yüz kvadratmetr ərazidə kənd təsərrüfatı məhsulları üçün
anbar, ofis və yeməkxana yerləşir. Gübrə üçün 6 min kvadratmetr sahə ayrılmışdır. Ərazidə gördüyünüz
texnika torpağın əkin üçün hazırlanmasında ən müasir texnologiyadan istifadə etdiyimizi təsdiq edir. Kənd
təsərrüfatında mövsüm vaxtı əkin, alaq və məhsulun yığılması üçün 1500-2500 işçi cəlb olunur. Normal
vaxtlarda isə burada 150 nəfər kənd təsərrüfatı işlərində çalışır. Yalnız 40 min tondan çox emal gücü olan
konserv zavoduna 11 milyon manat vəsait sərf olunmuşdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondu tərəfindən bu zavoda 3 milyon manat yardım edilmişdir.
Kənd təsərrüfatına 14 milyon manat, perspektivdə heyvandarlıq kompleksi ilə bərabər inşa olunacaq
gübrə fabrikinə 5-6 milyon manat sərmayə qoyuluşu nəzərdə tutulur. Yəni burada layihə tamamlanana
qədər 36 milyon manat sərmayə yatırılacaqdır. Bu günə qədər məqsədimiz ekoloji təmiz məhsul istehsal
etmək və əkin aparmaqdır. Hazırda Avropa standartlarına uyğun sertifikat almaq üçün işlər görülür.
Şirkətimizin araşdırma-tədqiqat mərkəzi dünyanın kənd təsərrüfatı üzrə qabaqcıl mütəxəssisləri ilə işbirliyi
qurmuşdur. Onların arasında ABŞ, Hindistan, Türkiyə, Hollandiya, İsraildən mütəxəssislər vardır. İnşallah
yeni texnologiyalar tətbiq etməklə 3 il sonra, cənab Prezident, biz bu torpağı ekoloji təmiz əraziyə
çevirəcək, kimyanı bu ərazidən çıxaracağıq. Burada ekoloji təmiz məhsul emalı ilə Azərbaycana imic,
nüfuz, Azərbaycan xalqına isə sağlamlıq bəxş edəcəyik.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Zəhmət çəkib bizə bu ruhu, bu gücü verdiyinizə görə Sizə
kollektivimizin adından minnətdarlığımı bildirirəm. Diqqətinizə görə bir daha təşəkkür edirəm.
AzərTAc
29 aprel 2010-cu il
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Biləsuvarda Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
(4 sentyabr 2013-cü il)
Sentyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Salyana səfərini başa
çatdıraraq Biləsuvar rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi
qoydu.
Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyev yeni salınan Heydər Əliyev Parkında
görülmüş işlər barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Bildirildi ki, ümumi sahəsi 2 hektar olan
parkda genişmiqyaslı yaşıllaşdırma işləri görülmüş, 4 müasir fəvvarə kompleksi tikilmiş, işıqlandırma
sistemi quraşdırılmış, Bayraq Kompleksi inşa olunmuşdur.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Yeni Azərbaycan Partiyası Biləsuvar rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Biləsuvara səfəri
çərçivəsində Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bildirildi ki, ikimərtəbəli binada 15 iş otağı vardır. Otaqlar zəruri inventar və avadanlıqla təchiz
olunmuşdur. Binanın foyesində Ulu Öndər, Yeni Azərbaycan Partiyasının banisi Heydər Əliyevin büstü
qoyulmuşdur. Burada Ümummilli Liderin və Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bağlı
fəaliyyətlərini əks etdirən maraqlı fotolardan ibarət stend yaradılmışdır. Binanın 40 nəfərlik akt zalında
müxtəlif tədbirlər keçirmək mümkündür.
YAP-ın Biləsuvar rayon təşkilatı 1993-cü ilin yanvarında 12 ilk ərazi təşkilatının iştirakı ilə
yaradılmışdır. Hazırda isə YAP Biləsuvar rayon təşkilatının 68 ilk ərazi təşkilatı və 4 min 440 üzvü vardır.
Təşkilat üzvlərinin 27 faizini qadınlar, 35 faizini gənclər təşkil edir. Onlar rayonun ictimai-siyasi, sosialiqtisadi həyatına mühüm töhfələr verir, aparılan abadlıq-quruculuq və yenidənqurma işlərində yaxından
iştirak edirlər.
Yeni bina ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Biləsuvar şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimi olmuşdur
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Biləsuvar şəhərinə içməli
suyun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Sabahınız xeyir olsun!
Sizi ürəkdən salamlayıram və bu gün burada açılacaq böyük layihənin icra edilməsi münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm. Bu, böyük tarixi layihədir. Biləsuvar şəhərinin içməli su ilə təminatı artıq bundan
sonra 100 faiz təşkil ediləcəkdir. Bu, böyük nailiyyətdir, böyük uğurumuzdur. Bilirəm ki, Biləsuvarda su
problemi həmişə olmuşdur, insanları narahat edirdi. Ancaq bundan sonra görülən işlər nəticəsində bu
problem tamamilə aradan qaldırılacaq, şəhər 100 faiz su ilə təmin ediləcəkdir və 24 saat ərzində təmiz
içməli su verilməlidir. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bundan sonra kəndlərə də
su xətləri çəkiləcəkdir və beləliklə, uzun illər qalmış bu problemi biz birdəfəlik həll edirik.
Bildiyiniz kimi, təmiz içməli su insanların sağlamlığını təmin edir. Biz isə istəyirik ki, Azərbaycan
vətəndaşları sağlam olsunlar, xəstələnməsinlər və Azərbaycanda bütün sahələrdə ən yüksək standartlar
tətbiq edilsin. Ona görə, içməli su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi bu gün Azərbaycanda hər bir bölgədə
icra edilir. Bu, bəzi rayonlarda artıq istifadəyə verilmişdir, bəzi rayonlarda icra edilir, bəzi rayonlarda isə
hazırlıq işləri gedir. Ancaq Azərbaycanda bir dənə də şəhər qalmayacaq ki, orada 24 saat ərzində içməli su
olmasın. Eyni zamanda, bununla paralel olaraq bir çox kəndlərdə də içməli su layihələri təmin ediləcəkdir,
o cümlədən Biləsuvarda. Beləliklə, biz bu insanları həmişə narahat edən ən əsas problemi həll edəcəyik.
Bununla yanaşı, Biləsuvarda digər infrastruktur layihələri, o cümlədən qazlaşdırma layihəsi uğurla
icra edilir. Mənə verilən məlumata görə, rayon təqribən 90 faiz qazlaşdırılıbdır. Bu ilin sonuna qədər bir
neçə kəndin qazlaşdırılması nəzərdə tutulur. Biləsuvarda qazlaşdırma 100 faiz təmin ediləcəkdir. Yəni,
bunlar əsas infrastruktur layihələridir ki, Azərbaycan dövləti bunları uğurla, ardıcıllıqla icra edir. Bildiyiniz
kimi, bu layihələr böyük maliyyə vəsaiti tələb edir. Bütün maliyyə vəsaiti isə Azərbaycan dövlət büdcəsi
hesabına formalaşır və ildən-ilə artan maliyyə imkanlarımız imkan verir ki, biz belə gözəl layihələri icra
edək.
Bütün uğurlarımızın təməlində güclü iqtisadiyyat, düşünülmüş iqtisadi siyasət, iqtisadi islahatlar dayanır.
Ölkəmiz son 10 il ərzində iqtisadi sahədə dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Dünyada 200dən çox ölkə vardır. Bütün beynəlxalq qurumların hesablamalarına, statistikaya görə, son 10 ildə iqtisadi
sahədə Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci ölkə yoxdur. Bütün bunlar reallıqdır və bu reallığın arxasında
düşünülmüş siyasət və xalqla iqtidar arasında olan birlik dayanır. Çünki bizim bütün təşəbbüslərimiz xalq
tərəfindən dəstəklənir. Bütün təşəbbüslərimiz Azərbaycan xalqının daha da yaxşı yaşamasına yönəldilib.
Bu layihələr, o cümlədən digər infrastruktur layihələri bir məqsədi güdür ki, Azərbaycan vətəndaşları rahat
yaşasınlar, rifah içində yaşasınlar, bütün sosial problemlər öz həllini tapsın və bütün infrastruktur layihələri
ən yüksək səviyyədə təşkil edilsin.
Hər bir şəhərdə, o cümlədən Biləsuvarda içməli su layihələri 2035-ci ilə qədər əhalinin təbii
artımını nəzərə almaqla hesablanır. Bildiyimə görə, artıq suyun verilməsi başlamışdır və yaxın zamanlarda
bütün şəhəri əhatə edəcəkdir. Bir sözlə, bu layihə həm əhəmiyyətlidir, həm də böyük rəmzi məna daşıyır.
Çünki ancaq müstəqil Azərbaycanda belə layihələr icra edilə bilər. Ancaq müstəqillik dövründə ölkə
qarşısında duran bütün vəzifələr uğurla icra edilə bilər. Çünki bizim taleyimiz öz əlimizdədir və bu gün
Azərbaycan xalqı gündən-günə daha da yaxşı yaşayır, Azərbaycan dövləti daha da möhkəmlənir və
regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrası bölgələri də canlandırır.
Mən Biləsuvarda dəfələrlə olmuşam. Əvvəlki dövrlərdə də, prezidentlik dövrümdə də olmuşam.
Bu, mənim Prezident kimi dördüncü səfərimdir. Burada gedən abadlıq-quruculuq işləri əlbəttə ki, məni
sevindirir. Əminəm ki, sizi də sevindirir. İndiki Biləsuvar əvvəlki ilə müqayisəedilməz dərəcədə inkişaf
edibdir. Gözəl şəhər yaradılıbdır. Gözəl binalar tikilir, küçələr abadlaşıb. Bax, bu meydan yox idi. Yeni
tikilib. Yəni, hər şey etmək mümkündür. Gözəl Heydər Əliyev Mərkəzi, icra hakimiyyətinin yeni binası,
park. Yəni, hər şey insanlar üçün edilir. Bizim şəhərlərimiz deyə bilərəm ki, sürətlə abadlaşır, yeni görkəm
alır. İnsanların rahatlığı üçün işlər görülür. Əvvəlki dövrdə də Biləsuvarda müxtəlif layihələr icra
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edilmişdir. Olimpiya Mərkəzi, məktəblər tikilmişdir, zavodlar işə salınmışdır, iş yerləri açılmışdır. Kənd
yolları tikilmişdir. İki böyük kənd yolu layihəsi icra edilir.
Kənd yolları problemi Biləsuvarda tam şəkildə həll ediləcəkdir. Qazlaşdırma dediyim kimi, 90
faizdir, 100 faizə çatacaqdır. İçməli su şəhəri tam əhatə edəcəkdir, kəndlərə də çəkiləcəkdir. Budur bizim
bugünkü reallıqlarımız. Biləsuvarın timsalında biz regionların inkişafını, dövlət siyasətinin nəticələrini
görürük. Əlbəttə ki, bütün bu layihələrin içərisində insanların sağlamlığına xidmət edən layihə xüsusi yer
tutur. Bax, bu layihə onların arasında bəlkə də ən önəmlisidir.
Bilirəm ki, Biləsuvarda rayon mərkəzi xəstəxanasının vəziyyəti o qədər də yaxşı deyildir. Biz
xəstəxananın təmirini də təşkil edəcəyik. Azərbaycanda bir dənə də gözəl xəstəxanası olmayan şəhər
olmamalıdır. İndi ətraf bölgələrdə də, rayonlarda da xəstəxanalar tikilib və təmir edilib. Biləsuvarda da bu
iş görüləcəkdir.
Əlavə hər hansı bir təklifiniz, xahişiniz olarsa, siz mənə, əlbəttə ki, yerli icra orqanlarına çatdırın
ki, biz növbəti investisiya proqramlarımızda bütün bunları nəzərə alaq. Çünki bizim vəzifəmiz insanlara
xidmət etməkdir. Bu gün güclənən Azərbaycan bir daha demək istəyirəm ki, bütün görülən işlərin məntiqi
nəticəsidir. Bir daha sizi salamlayıram və gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm.
XXX
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Xoşbəxt AĞAYEVA ölkənin bütün rayonları kimi,
Biləsuvarın da inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını
bildirərək dedi:
- Cənab Prezident, icazə verin Sizi bütün Biləsuvar ictimaiyyəti adından salamlayım. Doğma
Biləsuvarımıza xoş gəlmisiniz.
Bu gün biləsuvarlıların həyatında möhtəşəm bir gündür. Bu gün Siz biləsuvarlılara təmiz içməli su
verəcəksiniz. Su həyat, təmizlik, sağlamlıq deməkdir. Siz bununla minlərlə biləsuvarlılara həyat
verəcəksiniz, sağlamlıq verəcəksiniz.
İcazə verin, bu böyük problemi həll etdiyinizə görə, Sizə bütün biləsuvarlıların adından dərin
minnətdarlığımı bildirim.
Mən onu qeyd etməliyəm ki, artıq bu, bir ənənə halını almışdır, Siz bölgələrimizə, regionlarımıza
səfərlər edirsiniz. Bu cür açılışlarda vaxtınızın az olmağına baxmayaraq, şəxsən özünüz iştirak edirsiniz.
Bax bu gün olduğu kimi, insanların sevincinə şərik olursunuz, onlarla bu sevinci bölüşürsünüz. Bu da onu
göstərir ki, Siz xalqa nə qədər yaxınsınız və xalqın qayğısına nə qədər qalırsınız. Bu, bizim insanlarda
yüksək əhval-ruhiyyə yaradır.
Möhtərəm Prezidentimiz, bizə məlumdur ki, Biləsuvar son 10 ildə çox sürətlə inkişaf etmiş,
simasını olduqca dəyişmiş, füsunkar bir bölgəyə çevrilmişdir. Bu gün Biləsuvarda yeni-yeni yollar çəkilir,
abadlıq işləri gedir. Müasir üslubda salınan parklar, yaşayış məntəqələri insanlara xüsusi zövq, xüsusi
rahatlıq verir. Bu inkişaf, bu tərəqqi son 10 ildə təkcə Biləsuvarda deyil, bütün Azərbaycanımızda
getmişdir. Azərbaycan son 10 ildə simasını olduqca dəyişmiş, çox qüdrətli bir ölkəyə çevrilmişdir. Biz bu
qüdrətli ölkənin vətəndaşları olmağımızdan qürur duyuruq. Bütün bunlar isə Sizin gərgin əməyinizin,
yorulmaz fəaliyyətinizin nəticəsidir.
Cənab Prezident, bütün Azərbaycan xalqı kimi, biləsuvarlılar da bax bu əmin-amanlığın, bu
sabitliyin, bu inkişafın, bu tərəqqinin davamını istəyirlər. Bunu bizə yalnız Siz verə bilərsiniz və
verəcəksiniz də.
Mən isə biləsuvarlılar adından Sizi əmin edirəm ki, biz həmişə Sizinlə olmuşuq, bundan sonra da
Sizinlə olacağıq. Ulu Tanrı Sizi qorusun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Mən burada köhnə dostumu da görürəm. Gərək onunla
görüşəm. 2000-ci ildə parlament seçkiləri ərəfəsində, mən o vaxt seçki kampaniyasında Yeni Azərbaycan
Partiyasının rəhbəri kimi iştirak edirdim, bölgələri gəzirdim. Yadımdadır, maşınla keçib cənub zonasına
gedirdim. Bu yoldaş durmuşdu yolda, məni salamlayırdı və mən də maşını saxladım, tanış olduq. O vaxtdan
bu günə qədər, 10 ildən çoxdur ki, bizim dostluğumuz davam edir. Çoxdandır görməmişəm. Dəyərli,
sədaqətli insandır. Şadam ki, həmişə olduğu kimi, fəalların içərisindəsən.
XXX
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Sonra Prezident İlham Əliyev Biləsuvar şəhərinin su təchizatı sisteminin, Şirvan-Muğan qrup su
kəmərinin baş planları və texniki göstəricilərini əks etdirən stendlərə baxdı.
Layihə barədə məlumat verən “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov
bildirdi ki, Biləsuvar şəhəri içməli su ilə Araz çayından çəkilən “Cənub” kanalından təmin olunurdu.
Şəhərdə sutəmizləyici qurğu olmadığından kanal suyu çökdürülərək əhaliyə verilirdi. Şəhərin 21 min
sakininin təxminən 50 faizinə yerli Sukanal İdarəsi tərəfindən xidmət göstərilirdi. Əhalinin qalan hissəsi
isə tələbatını fərdi qaydada ödəyirdi. Şəhər əhalisinə içməli su həftənin 5 günü cədvəl üzrə 7-8 saat ərzində
verilirdi. İstismarda olan su xətləri isə yararsız vəziyyətdə idi. Kanalizasiya sistemi ümumiyyətlə
olmamışdır.
Sonra dövlətimizin başçısına “Biləsuvar şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması” layihəsi haqqında məlumat verildi. Qeyd olundu ki, layihə 2035-ci ilədək perspektiv
inkişaf nəzərə alınmaqla 26 min nəfərin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılmasına hesablanmışdır. Layihəyə əsasən Biləsuvar şəhərinə içməli su yeni mənbədən – ŞirvanMuğan qrup su kəmərindən verilir. Bu məqsədlə Salyan şəhəri yaxınlığındakı anbardan 57 kilometr
uzunluğunda özüaxımlı magistral su kəməri çəkilmişdir. Biləsuvar şəhərini fasiləsiz rejimdə içməli su ilə
təmin etmək üçün ümumi tutumu 10 min kubmetr olan iki su anbarı tikilmişdir. Yeni layihəyə əsasən şəhərə
saniyədə 158 litr su veriləcəkdir ki, bu da istehlakçıların tələbatını tam ödəyəcəkdir. Biləsuvar şəhərində
89 kilometrlik paylayıcı su şəbəkəsində işlər tam yekunlaşmış, 4430 ünvanın hamısı yeni şəbəkəyə
qoşulmuşdur. Layihəyə uyğun olaraq Biləsuvar şəhərində ilk dəfə kanalizasiya şəbəkəsi yaradılır. 88
kilometr kanalizasiya şəbəkəsinin 70 kilometrlik hissəsinin tikintisi başa çatmış, 3 kilometr uzunluğunda
mikrotunel tipli kanalizasiya kollektorunun tikintisi davam etdirilir. Tullantı suları şəhərin kənarında
tikiləcək çirkab sutəmizləyici qurğuya ötürüləcəkdir. İcrasına 2011-ci ilin oktyabrında başlanan və dövlət
büdcəsi vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən layihə 2014-cü ildə tam başa çatdırılacaqdır. Biləsuvar şəhərini
içməli su ilə təmin edən Şirvan-Muğan qrup su kəməri rayonun 24 kəndini də içməli su ilə təmin edəcəkdir.
Prezident İlham Əliyevə Şirvan-Muğan qrup su kəməri haqqında da məlumat verildi. Kəmərin
təməli 2012-ci il iyulun 16-da Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Kür və Bakı su kəmərləri
ilə nəql edilən suyun bir hissəsi Şirvan-Muğan qrup su kəməri vasitəsilə Hacıqabul, Şirvan, Salyan,
Neftçala və Biləsuvar şəhərlərinin, həmçinin həmin rayonların 121 kəndinin tələbatının ödənilməsinə
imkan verəcəkdir. Kəmərin istismara verilməsi ilə 470 min əhali fasiləsiz keyfiyyətli içməli su ilə təmin
olunacaqdır. Artıq 2013-cü ilin aprelindən Hacıqabul, iyulundan isə Şirvan şəhərinə bu kəmər vasitəsilə su
verilir.
Layihələrlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Biləsuvar şəhərinə içməli suyun verilməsini bildirən
düyməni basdı.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
4 sentyabr 2013-cü il
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Biləsuvarda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
(4 sentyabr 2013-cü il)
Sentyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Biləsuvarda Heydər Əliyev
Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, Mərkəzin 28 otaqdan ibarət üçmərtəbəli binası bütün zəruri avadanlıqla təchiz
edilmişdir. Girişdə Mərkəz barədə bütün məlumatların əks olunduğu elektron köşk quraşdırılmışdır. Birinci
mərtəbədə ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Buradakı Heydər Əliyev Muzeyində Ulu
Öndərin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər böyük maraq doğurur. Dahi şəxsiyyətin müxtəlif dövrlərə
aid fotoları 15 guşədə yerləşdirilmişdir. Birinci mərtəbədə Ümummilli Liderin uşaqlıq, gənclik, tələbəlik
illərinə, sovet dönəmi və müstəqillik illərində ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrlərə aid müxtəlif fotoları maraqla
qarşılanır. Onların arasında Ulu Öndərin hakimiyyətdə olduğu illərdə Biləsuvara səfərlərini əks etdirən
çoxlu sayda fotoşəkillər və çap materialları da sərgilənir. Birinci mərtəbədə, həmçinin psixoloji məsləhət
otağı, linqafon kabineti, rəqs studiyası fəaliyyət göstərir. Burada Ümummilli Liderin həyat və fəaliyyətinə
həsr edilmiş film fasiləsiz olaraq nümayiş etdiriləcəkdir. İkinci mərtəbədə rəsm studiyası, şahmat dərnəyi,
internet kafe, kompyuter otağı, treninq zalı, kitabxana, 3D kinozalı vardır. Mərkəzdə, həmçinin fotostudiya,
heykəltəraşlıq dərnəyi, poliqrafiya və dizayn studiyaları, virtual sinif, intellektual oyun otağı, xalçaçılıq
dərnəyi fəaliyyət göstərəcəkdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, Mərkəzin böyük akt zalında rayonun ictimai-siyasi həyatında baş verən
mühüm hadisələr və əlamətdar günlərlə bağlı tədbirləri yüksək səviyyədə keçirmək üçün hərtərəfli imkan
yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev Mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Prezident İlham Əliyev Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasında yaradılmış
şəraitlə tanış olmuşdur
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Biləsuvara səfəri
çərçivəsində rayon icra hakimiyyətinin yeni inzibati binasında yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, rayon icra hakimiyyətinin köhnə binası 1950-ci illərdə
istifadəyə verilmişdir. Əvvəllər bina müxtəlif təyinatlar üçün istifadə olunmuşdur. 1992-ci ildən isə icra
hakimiyyətinin binası kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Ötən illər ərzində binada əsaslı təmir
aparılmadığından iş şəraiti əlverişsiz olmuşdur.
Diqqətə çatdırıldı ki, yeni inzibati binanın tikintisinə 2012-ci ilin iyulunda başlanmış, bu
ilin iyulunda başa çatdırılmışdır. Binanın girişində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada
Ümummilli Liderin və Prezident İlham Əliyevin Biləsuvara səfərlərini əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev binada yaradılmış şəraitlə tanış oldu. Üç mərtəbədən ibarət bina bütün
lazımi avadanlıqla təchiz edilmişdir. Otaqların hamısı müasir tələblər səviyyəsində qurulmuşdur. Heydər
Əliyev prospektində inşa olunmuş və şəhərin gözəlliyini artıran binanın fasadı yerli tikinti materialları ilə
üzlənmişdir.
Qeyd edildi ki, binanın birinci mərtəbəsində 8 iş otağı və 40 nəfərlik yeməkxana vardır. İkinci
mərtəbədə müxtəlif toplantıların və “dəyirmi masa”ların keçirilməsi üçün konfrans zalı və 10 işçi otaq
yaradılmışdır. Üçüncü mərtəbədə isə böyük akt zalı və 13 iş otağı vardır. Ərazidə geniş yaşıllaşdırma işləri
aparılmış, müxtəlif bəzək elementləri, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. İnzibati binada
sakinlərlə və yerli icra nümayəndəlikləri ilə birbaşa əlaqə üçün videokonfrans zalı, operativ idarəetmə
mərkəzi yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev operativ idarəetmə mərkəzinə baxdı. Burada online videoqəbul da mümkün
olacaqdır. Sakinlər binaya gəlmədən kənd və qəsəbə icra nümayəndəliklərinə müraciət edərək onları
narahat edən problemlərlə əlaqədar rayon icra hakimiyyətinin başçısı və digər məsul şəxslərlə birbaşa
videoəlaqə yarada biləcəklər. Artıq şəhər icra nümayəndəliyi və yeddi kənd icra nümayəndəliyi şəbəkəyə
qoşulmuşdur. Müasir standartlara cavab verən səs, istilik, işıq sistemləri ilə təchiz edilən 150 nəfərlik
konfrans zalında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Göyçay
2010, 12 fevral
➢ Göyçay rayonunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Göyçay şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
➢ Prezident İlham Əliyev Göyçay şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması
layihəsi ilə tanış olmuşdur
➢ Dövlətimizin başçısı Göyçay Olimpiya-İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
➢ “Göyçay-1” Su Elektrik Stansiyasının təməli qoyulmuşdur
➢ Göyçay rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
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Göyçay rayonunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(12 fevral 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 12-də Göyçay rayonuna gəlmişdir.
Son illər respublikamızda aparılan uğurlu sosial-iqtisadi islahatlar nəticəsində Göyçay rayonunun
da siması tamamilə dəyişmişdir. Respublikamızın inkişafında mühüm rol oynayan Göyçay rayonu
Azərbaycanın sosial-iqtisadi tərəqqisinə layiqli töhfələr verir. Təsadüfi deyildir ki, 2009-cu ildə burada
138,7 milyon manatlıq ümumi məhsul istehsal edilmişdir. Bu, əvvəlki illə müqayisədə 11,8 faiz çoxdur.
Ötən il rayonda mövcud olan güclü sənaye potensialından daha səmərəli istifadə edilmiş, əhalinin güzəranı
yaxşılaşdırılmışdır. Son beş ildə Göyçayda 6 min 745 yeni iş yeri açılmışdır.
Rayonda aparılan genişmiqyaslı yenidənqurma və abadlıq işlərində Heydər Əliyev Fondu yaxından
iştirak edir.
Göyçayda aqrar sektorun inkişafına da xüsusi diqqət yetirilir. Keçən il 49 min 877 ton meyvə
tədarük edilmişdir. Rayonun enerji təminatının etibarlılığını artırmaq məqsədi ilə xüsusi tədbirlər
görülmüşdür. Şəhər əhalisinin təbii qazla təminatının yaxşılaşdırılması üçün yeni qaz xətti çəkilmişdir.
Cari ildə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nda Göyçay rayonu üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası davam etdiriləcəkdir.
“Ekologiya ili” çərçivəsində hər yerdə yaşıllaşdırma kampaniyası həyata keçirilir. Göyçayda cari ildə 50
min ağacın əkilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin Göyçay şəhərinin mərkəzində ucaldılmış
abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
AZƏRTAC
2010, 12 fevral
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Göyçay şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
(12 fevral 2010-cu il)
Fevralın 12-də Prezident İlham Əliyev Göyçay şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzinin açılış
mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin yerləşdiyi əraziyə baxdı. Burada yaşıllıqlar salınmış, dekorativ
kollar və ağaclar əkilmiş, fəvvarələr quraşdırılmışdır. Heydər Əliyev Mərkəzinin qarşısında isə uzunluğu
40 metr, hündürlüyü 6 metr olan şəlalə-fəvvarə kompleksi yaradılmışdır. Belə bir kompleks
respublikamızda hələlik yeganədir. Şəlalənin divarlarında yandırılmış keramik üzlükdə boya ilə dövlət
atributları, rayonun müxtəlif mənzərələri, artıq ənənəyə çevrilmiş Nar bayramının təsvirləri və Göyçayda
son 5 ildə inşa olunan tikililərin şəkilləri əks olunmuşdur. Şəlalənin ətrafında istirahət üçün hər cür şərait
yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi, mərkəzlə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, klassik memarlıq üslubunda tikilən və ümumi sahəsi şəlalə kompleksi ilə
birlikdə 1,5 hektar olan Heydər Əliyev Mərkəzinin inşasına 2009-cu ildə başlanılmışdır. Birinci mərtəbədə
ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini, ulu öndərin 1978-ci ildə Göyçaya səfəri zamanı rayon ictimaiyyəti
ilə keçirdiyi görüşləri əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. Burada quraşdırılmış monitorlar vasitəsilə
ümummilli liderin siyasi fəaliyyətindən bəhs edən videogörüntülər nümayiş olunur. Mərkəzdə xalqımızın
xilaskar oğlunun dünyanın bir sıra ölkələrində ucaldılan abidələrini əks etdirən fotoguşə də yaradılmışdır.
Burada 3 virtual sinif, 24 nəfərlik konfrans zalı, kompyuterlərlə təchiz olunan xarici dil dərnəyi, elektron
idarəetmə mərkəzi və ən müasir xidməti otaqlar fəaliyyət göstərir.
Binanın ikinci mərtəbəsində şagirdlərin Azərbaycanın ədəbiyyatını və zəngin tarixini dərindən
mənimsəmələrinə kömək məqsədi ilə xüsusi dərnəklər təşkil edilmişdir. Burada elektron idarəetmə otağı,
kitabxana, multimedia otağı, elektron kitabxana vardır. Mərkəzdə rəsm və şahmat dərnəkləri də fəaliyyət
göstərəcəkdir. 310 yerlik böyük iclas zalı respublika və rayon əhəmiyyətli mötəbər tədbirlərin keçirilməsi
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Zalda quraşdırılmış ən müasir avadanlıq vasitəsilə sinxron tərcümə və izahlı
beynəlxalq konfransların keçirilməsi mümkündür.
Prezident İlham Əliyev mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, burada görülmüş işləri yüksək
qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2010, 12 fevral
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Prezident İlham Əliyev Göyçay şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması
layihəsi ilə tanış olmuşdur
(12 fevral 2010-cu il)
Prezident İlham Əliyev fevralın 12-də Göyçay şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin
yenidən qurulması layihəsi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısını inşaatçılar hərarətlə qarşıladılar.
Bildirildi ki, Göyçay şəhərinin su təchizatı probleminin həlli Asiya İnkişaf Bankının “Azərbaycan
Respublikasında kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi”nə daxil edilmişdir. Layihənin həyata
keçirilməsi nəticəsində şəhər əhalisi keyfiyyətli içməli su ilə təmin ediləcək, bütün ərazi kanalizasiya
şəbəkəsi ilə əhatə olunacaqdır.
Prezident İlham Əliyev Göyçay şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması
layihəsinə, həmçinin su təchizatı sisteminin mənbəyinə və baş sxeminə baxdı.
“Azərsu” ASC-nin prezidenti Nizaməddin Rzayev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, Potu
kəndinin ərazisində 7 artezian quyusu qazılacaqdır. Çıxarılan içməli su bu ərazidə inşa edilən anbarlara
yığılaraq, nasos stansiyasından şəhər ərazisindən keçən iki xətlə yüksəkliklərdə tikilən və hər birinin 2 min
ton tutumu olan anbarlara vurulacaqdır. Sonra içməli su xlorlanaraq, öz axarı ilə şəhərin bütün ərazisinə
paylanacaqdır.
Layihəyə əsasən şəhər kanalizasiya şəbəkəsi də əsaslı surətdə yenidən qurulacaqdır. Kanalizasiya
şəbəkəsi olmayan ərazilərə yeni xətlər çəkiləcəkdir. Çirkab sularını təmizləmək üçün isə Şəhadət kəndinin
ərazisində qurğu inşa ediləcəkdir.
Bu günə qədər 3 artezian quyusu qazılmış, 4 min metr daşıyıcı su kəməri çəkilmiş, iki su anbarı,
istehsalat bazası, inzibati bina, nasos stansiyası, xlorlayıcı qurğu inşa edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev artezian quyulardan çıxarılaraq şəhərin şimal hissəsindəki yüksəkliklərdə
yerləşən anbara vurulacaq içməli su kəmərini işə saldı.
AZƏRTAC
2010, 12 fevral
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Dövlətimizin başçısı Göyçay Olimpiya-İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
(12 fevral 2010-cu il)
Prezident İlham Əliyev Göyçay Olimpiya-İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Azərbaycanda idman hərəkatının geniş vüsət aldığı bir vaxtda bölgələrdə Olimpiya-İdman
komplekslərinin inşası xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Son illər Göyçayda da inşa olunan infrastruktur obyektləri
sırasında Olimpiya-İdman Kompleksi vardır. Burada müxtəlif idman növləri ilə məşğul olmaq üçün hər cür
şərait yaradılmışdır. Kompleksdə ən yüksək səviyyəli yarışlar keçirmək mümkündür. Burada stolüstü tennis
və bilyard zalları, habelə konfrans zalı yerləşir. Üzgüçülük hovuzunun inzibati binası da müasir standartlara
cavab verir. Hovuzun uzunluğu 25, eni isə 15 metrdir. Burada sauna və digər yardımçı otaqlar da vardır.
İkinci mərtəbədə isə istirahət otağı, həkim və məşqçi otaqları yaradılmışdır. Kompleksdə tennis kortları,
mini futbol, voleybol və digər idman növləri üzrə meydançalar inşa edilmiş, futbol stadionu qurulmuşdur.
İdmançıların istirahəti üçün ən müasir standartlara cavab verən 55 nəfərlik ikimərtəbəli mehmanxana və iki
kottec tikilmişdir.
Göyçaylı idmançılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham ƏLİYEV rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, idmançıları təbrik edərək dedi:
- Təbrik edirəm. Yaxşı, səmərəli istifadə edin. Kompleksdə idmançılar üçün yaxşı şərait yaratmışıq.
Gərək idmançılar da öz gücünü göstərsinlər. Belə gözəl şəraitdə, gərək, gözəl nəticələr olsun. Siz, gərək
bunu təmin edəsiniz.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, kompleksin inşasına 2006-cı ildə başlanılmışdır. Foyedə
respublikamızda idmanın inkişafı sahəsində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin həyata
keçirdikləri genişmiqyaslı tədbirlərdən bəhs edən fotoguşə yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev müasir avadanlıqla təchiz edilmiş trenajor zallarında, 635 tamaşaçı yeri
olan böyük zalda yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Dövlətimizin başçısı idmançıların nümunəvi çıxışlarına baxdı.
Prezident İlham Əliyev daha sonra kompleksin ərazisi ilə tanış oldu. Ətrafda geniş abadlıq və
yaşıllaşdırma işləri görülmüşdür.
Dövlətimizin başçısına üzgüçülük hovuzu barədə də məlumat verildi. Burada üzgüçülük
yarışlarının gedişini 252 tamaşaçı izləyə biləcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti kompleksdə görülən işləri yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2010, 12 fevral
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“Göyçay-1” Su Elektrik Stansiyasının təməli qoyulmuşdur
(12 fevral 2010-cu il)
Prezident İlham Əliyev fevralın 12-də “Göyçay-1” Su Elektrik Stansiyasının təməlqoyma
mərasimində iştirak etmişdir.
Son illər ölkəmizin enerjiyə olan tələbatının tam şəkildə ödənilməsi istiqamətində atılan mühüm
addımlardan biri də bölgələrdə, rayon və kəndlərdə yeni elektrik stansiyalarının tikilməsidir. Bu baxımdan
rayon və kəndlərdə inşa olunan kiçik su elektrik stansiyaları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu stansiyalardan
biri də Göyçay rayonunun Bığır kəndinin ərazisindən keçən Yuxarı Şirvan kanalı üzərində tikiləcək müasir
tipli su elektrik stansiyasıdır.
Prezident İlham Əliyev Bığır kəndindəki “Göyçay-1” Su Elektrik Stansiyasının tikiləcəyi əraziyə
gəldi.
İnşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev məlumat verdi ki, inşa olunacaq “Göyçay-1”
Su Elektrik Stansiyasının ərazisi 4 hektardır. Üç meqavat/amper gücündə olacaq stansiyada birmərtəbəli
inzibati bina və üç turbindən ibarət maşın zalı inşa ediləcəkdir. Hər turbinin gücü 1 MVA yaxın olacaqdır.
Stansiyanın ərazisi abadlaşdırılmış, ətrafı hasarlanmış və burada 2 minə yaxın ağac əkilmişdir.
Ərazidə işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Stansiyanın tikintisində 50 nəfərə yaxın inşaatçı çalışacaqdır.
Müəssisənin bu ilin sonlarınadək istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.
Dövlətimizin başçısı stansiyanın prinsipial sxeminə və yaxın gələcəkdə tikilməsi planlaşdırılan
kiçik su elektrik stansiyalarının yerləşmə xəritəsinə baxdı.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ümumilikdə ölkə ərazisində 7 zona üzrə 235 kiçik su
elektrik stansiyasının inşası nəzərdə tutulmuşdur. Bu da ölkədə elektrik enerjisi ilə bağlı vəziyyətin daha
da yaxşılaşdırılmasına imkan verəcəkdir.
Prezident İlham Əliyev gilizi özülə buraxdı, beton qarışığını tökdü.
Bununla da dövlətimizin başçısının Göyçay rayonuna səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2010, 12 fevral
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Göyçay rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(12 fevral 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 12-də Göyçayda Heydər Əliyev
Mərkəzinin açılışından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Prezident İlham ƏLİYEV göyçaylıları təbrik edərək dedi:
- Gözəl mərkəzin açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Heydər Əliyev Mərkəzinin binası
doğrudan da çox gözəldir, çox möhtəşəm memarlıq abidəsidir. Göyçaya əlavə yaraşıq verən gözəl, yeni bir
memarlıq nümunəsidir. Həm xarici görünüşü gözəldir, həm də ki, daxili tərtibatı yüksək səviyyədədir. Bu
binada müxtəlif tədbirlər keçirmək mümkün olacaqdır. Həm rəsmi tədbirləri keçirmək, eyni zamanda,
müxtəlif sahələr üzrə dərnəklər təşkil etmək nəzərdə tutulubdur. Mən istəyirəm ki, bu mərkəzin fəaliyyəti
uğurlu olsun və Göyçay ictimaiyyəti bu gözəl imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə etsin.
Əlbəttə ki, mərkəzin bir hissəsi ulu öndərin həyat və fəaliyyətinə həsr edilibdir. Burada göstərilən
şəkillər, eksponatlar demək olar ki, müasir Azərbaycanın tarixini əks etdirir. Çünki bugünkü Azərbaycanın
uğurlu inkişafının təməli məhz 1970-ci illərin əvvəllərində qoyulubdur. O vaxta qədər Azərbaycan Sovet
İttifaqı tərkibində demək olar ki, ən geridə qalmış bir respublika idi. Azərbaycanı tanımırdılar.
Azərbaycanda demək olar ki, sənaye potensialı yox idi. Respublikanın perspektivləri də o qədər aydın
deyildi. 1970-ci illərdən başlayaraq Heydər Əliyevin zəhməti hesabına Azərbaycan dirçəldi, inkişaf etdi.
Demək olar ki, qısa müddət ərzində, yəni 13-14 il ərzində Azərbaycan o vaxt Sovet İttifaqının tərkibində
ən inkişaf etmiş respublikaya çevrildi. O vaxt cəmi iki respublika özünü təmin edə bilirdi. Onlardan biri də
Azərbaycan idi. Yəni, bu onu göstərir ki, ulu öndərin bütün dövrlərdəki fəaliyyəti xalqa xidmət etməkdən
ibarət olmuşdur.
Əfsuslar olsun ki, xalqımız üçün ən çətin anlarda, Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsində ölkəyə
rəhbərlik etmiş insanlar öz vəzifə borclarını lazımi səviyyədə yerinə yetirə bilmədilər. Azərbaycan çox ağır
vəziyyətlə üzləşmişdi. Demək olar ki, bütün iqtisadiyyat dağılmışdı, sənaye potensialı məhv edilmişdi,
ölkədə hərc-mərclik, xaos, anarxiya, vətəndaş müharibəsi. Bütün o hadisələri biz yaxşı xatırlayırıq. Yenə
də Azərbaycan xalqı öz rəhbərinə üz tutdu, Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etdi və 1993-cü ildən 2003cü ilə qədər Azərbaycan bütün çətin sınaqlardan uğurla çıxa bilmişdir. Həm vətəndaş müharibəsi dayandı,
həm iqtisadi tənəzzülün qarşısı alındı, həm də inkişaf yoluna qədəm qoyduq. On il ərzində demək olar ki,
ölkəmiz öz siyasi və iqtisadi potensialının gücləndirilməsi nəticəsində dünya miqyasında çox böyük
hörmətə malik olan bir ölkəyə çevrildi.
2003-cü ildən bu günə qədər Heydər Əliyev siyasəti davam etdirilir. Bu, bizim uğurlarımızın əsas
şərtidir, əsas amilidir. Son 6 il ərzində Azərbaycan böyük və uğurlu yol keçmişdir. Ancaq bu yol əlbəttə ki,
bu vaxta qədər qoyulmuş möhkəm təməl əsasında öz yerini tapmışdır. Bu gün Azərbaycan dünya
miqyasında sürətlə inkişaf edən ölkədir, öz problemlərini özü həll etməyə qadir olan ölkədir. Biz heç bir
xarici yardıma möhtac deyilik.
Baxmayaraq ki, bu gün dünyanın hətta aparıcı ölkələri beynəlxalq maliyyə yardımı olmadan öz
iqtisadi inkişafını təmin edə bilmirlər. Nəinki MDB məkanında, hətta Avropada elə ölkələr var ki, onlar
dərin böhran içindədirlər. Bu böhran hamımız üçün bir sınaq olmuşdur. Azərbaycan öz hesabına, öz
xalqının zəhməti ilə, aparılan düşünülmüş siyasətlə, islahatlarla bu sınaqdan şərəflə çıxdı. 2009-cu il gözəl
bir göstərici ili olmuşdur. Kim nəyə qadirdir, kim öz hesabına yaşaya bilər, kim uğurla inkişaf edə bilər,
kim ancaq xaricdən gələn yardımlar hesabına öz imkanlarını təmin edə bilər. Biz o nadir ölkələrdənik ki,
öz hesabımıza yaşayırıq və yaxşı da yaşayırıq.
2009-cu ildə nəzərdə tutulmuş bütün layihələr icra edildi - həm sosial, həm iqtisadi, həm sənaye
layihələri. Məktəblər, xəstəxanalar tikildi, yollar çəkildi, elektrik stansiyaları istifadəyə verildi. 2009-cu
ildə Azərbaycan vətəndaşları demək olar ki, bu böhranın acı nəticələrini görmədilər. Əminəm ki, heç vaxt
görməyəcəklər. Ölkəmiz üçün ağır illər arxada qaldı. Bizim qarşımızda bütün yollar açıqdır. Biz ancaq və
ancaq irəliyə getməliyik. Ancaq ölkəmizi daha da gücləndirməliyik və bunu da edirik. 2009-cu ildə dünya
miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkə Azərbaycan olmuşdur və bu, artıq reallıqdır. Bunu biz nə enerji
resurslarının hesabına etmişik, nə də ki, xarici yardımlar hesabına. Hamımız bilirik ki, 2009-cu ildə neftin
qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşdü. İqtisadiyyatımızın böyük hissəsi enerji resurslarının üzərində
qurulubdur. Ancaq buna baxmayaraq, biz başqa imkanları səfərbər etdik, bütün resursları cəmləşdirə bildik
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və bu vaxta qədər aparılan islahatlar öz bəhrəsini verdi. Regionların inkişafı davam etdi, bütün layihələrin
icrası davam etdirildi.
2009-cu ildə iqtisadiyyatımız, ən yüksək templərlə artıbdır. 2010-cu ilin birinci ayının yekunları
da çox ümidvericidir. Yenə də Azərbaycan dünya miqyasında birinci sıradadır. Bizim iqtisadiyyatımız bu
ilin birinci ayında 9 faizdən çox artıbdır. Bu iqtisadi rəqəmlər əlbəttə ki, bizi çox sevindirir. Bu, hər bir
ölkənin inkişafını təmin edən və göstərən vacib rəqəmlərdir. Amma məni daha çox sevindirən odur ki, bu
inkişafı biz gündəlik həyatda görürük. Yoxsulluğun azaldılması sahəsində böyük yol keçmişik. Artıq
Azərbaycanda yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı, haradasa 11 faizdir. Bu, dünyanın inkişaf etmiş
ölkələri üçün də məqbul bir rəqəmdir. Biz çalışmalıyıq ki, yoxsulluğu maksimum dərəcədə aşağı salaq,
işsizliyi aradan qaldıraq, bütün vətəndaşlar işlə təmin olunsunlar. Hər bir insanın normal yaşaması üçün
şərait yaradılmalıdır. Bu məqsədlə bütün layihələr plan üzrə gedir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramının ikinci mərhələsi uğurla icra edilir. Əminəm ki, biz 2013-cü ilə qədər bu proqramın
uğurlu icrasına nail olacağıq.
Bütün bölgələrdə abadlıq, quruculuq işləri aparılır, gözəl binalar tikilir. Biz Azərbaycanın son
illərdəki uğurlarını Göyçay rayonunun timsalında da bariz şəkildə görə bilərik. Göyçayın iqtisadi potensialı
2003-2008-ci illərdə 3 dəfədən çox artıbdır. Yəni bu da özlüyündə gözəl göstəricidir. Bu onu göstərir ki,
rayonda işlər yaxşı gedir, yaxşı nəticələr göz qabağındadır. Bu gün Göyçayın gələcək inkişafı üçün lazımi
tədbirlərin görülməsi davam edir. Bu gün biz Göyçayda yeni Olimpiya Kompleksinin açılışını qeyd
edəcəyik. Ondan əlavə rayonun su təchizatını təmin etmək üçün artıq konkret tədbirlər görülübdür və
görüləcəkdir. Göyçayı təmiz içməli su ilə təmin etmək üçün, kanalizasiya sisteminin yaradılması üçün
bütün lazımi tədbirlər görülür. Göyçayda bu gün kiçik su elektrik stansiyasının təməl daşı qoyulacaqdır. Bu
da ölkəmiz üçün çox vacib sahədir. Çünki bərpa olunan enerji növlərinin Azərbaycanda genişləndirilməsi
artıq prioritet məsələ kimi Prezident tərəfindən qoyulub və mən çox istəyirəm ki, qısa müddət ərzində bütün
mümkün olan yerlərdə, çaylarda kiçik su elektrik stansiyaları qurulsun. Biz həm yeni enerji mənbələrini işə
salacağıq, eyni zamanda, böyük iqtisadi qənaət əldə edəcəyik.
Göyçay rayonunun çox böyük potensialı vardır. Kənd təsərrüfatının, digər sahələrin, emal
sahələrinin inkişafı üçün lazımi tədbirlər görülür. Mən ümid edirəm ki, Göyçay həmişə olduğu kimi,
növbəti illərdə də Azərbaycanda iqtisadi inkişaf sahəsində ön sıralarda olacaqdır. Bütün bu işləri görmək
üçün əlbəttə ki, rayon ictimaiyyəti səfərbər olunmalıdır. Bu səfərbərlik vardır və mən ümid edirəm ki,
Göyçayın uğurlu inkişafı növbəti illərdə davam edəcəkdir. Bu işlərdə sizə yeni uğurlar arzulayıram. Arzu
edirəm ki, rayonda bütün işlər yüksək səviyyədə aparılsın. Bir daha gözəl, möhtəşəm, əzəmətli Heydər
Əliyev Mərkəzinin açılışı münasibətilə sizi təbrik edirəm.
XXX
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri adından çıxış edən Aqil MƏMMƏDOV Göyçayda aparılan
yenidənqurma və abadlıq işlərinə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirərək dedi:
- Çinarlı, narlı Göyçayımıza xoş gəlmisiniz, möhtərəm cənab Prezident. Biz bu gün Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin xatirəsinə göyçaylıların dərin məhəbbətlə,
hörmətlə ucaltdıqları möhtəşəm mərkəzin açılışında iştirak edirik. Siz Heydər Əliyev ideyalarının
davamçısısınız. Heydər Əliyev ideyalarını inkişaf etdirən, davam etdirən, ölkəmizi iqtisadi qüdrətə çatdıran
bir insansınız. Sizin bu gün bizimlə birlikdə olmağınız, sevincimizə şərik olmağınız bizi sevindirir, daha da
ruhlandırır. Minnətdarıq ki, Siz bu gün bizimləsiniz. Bütün göyçaylılar bundan qürur hissi duyur.
Hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilən Heydər Əliyev özünün müdrik siyasəti, qətiyyəti sayəsində
Azərbaycanın bugünkü inkişafının təməl daşını, bünövrəsini qoyub. Azərbaycanın bugünkü rifahının əsası
məhz ulu öndərimiz tərəfindən qoyulmuşdur. Siz isə onu inkişaf etdirirsiniz, daha yüksəklərə qaldırırsınız.
Sizə ürəkdən minnətdarıq.
Möhtərəm cənab Prezident, biz inanırıq ki, bu gün açılan bu mərkəz tez bir zamanda bütün
göyçaylıların mənəvi və mötəbər inanc yerinə, əsl məbədgaha çevriləcəkdir. Biz gənclərimizi burada ulu
öndərimizin zəngin həyat və fəaliyyətinin timsalında tərbiyə edəcəyik, onlara Vətənə, xalqa Heydər Əliyev
kimi xidmət etməyi öyrədəcəyik. Bizim bu mərkəzin ekspozisiyası, orada yaradılacaq dərnəklər, zəngin
kitabxana, keçiriləcək silsilə tədbirlər yeni-yeni nəsil yetişdirəcəkdir. O nəsil Sizin etibarlı köməkçiləriniz
olacaqdır, cənab Prezident.
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Bu gün Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Bu inkişafın əsas təməlini, bünövrəsini Heydər Əliyev
qoyubdur. Amma onu daha da inkişaf etdirən, irəli aparan Sizsiniz. Buna görə Sizə minnətdarıq.
Möhtərəm Prezident, Sizin televiziyada çıxışınız, “Avropa xəbərləri” televiziyasındakı çıxışınız
hər bir azərbaycanlının, o cümlədən göyçaylıların ürəyincə oldu. Siz orada çox yaxşı dediniz ki,
Azərbaycan inkişaf edir. Hər bir azərbaycanlı bu gün daha yaxşı yaşayır. Keçənilki böhran dövrünə
baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı durmadan artır. Valyuta ehtiyatlarımız artır. Müxalifət ancaq
tənqidlə məşğuldur. Biz isə buna etiraz etmirik. Cənab Prezident, elə biz də bunu görürük, elə biz də etiraz
etmirik.
Möhtərəm Prezident, bu gün bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Göyçayda da inkişaf göz
qabağındadır. Bu gün göyçaylıların üzü gülür, işsizlik sürətlə azalır. Bu gün xalqın rifah halı yüksəlir. Bax
elə bu gün Siz Göyçayda Olimpiya-İdman Kompleksini, içməli su şəbəkəsini istifadəyə verəcəksiniz,
onların açılışında iştirak edəcəksiniz. Bu gün elektrik stansiyasının bünövrəsinin qoyulmasında iştirak
edəcəksiniz. Elə bax bu günlərdə Sizin göstərişinizə əsasən rayonumuza ən müasir avadanlıqla təchiz
olunmuş iki yeni təcili yardım maşını verilmişdir. Bu, Sizin bizə olan qayğınızın, hörmətinizin, bütün
Azərbaycan xalqına olan məhəbbətinizin, hörmətinizin bariz nümunəsidir. Bütün bunlara görə Sizə
minnətdarıq.
Bu mötəbər, möhtəşəm mərkəzin açılışında biz Azərbaycan mədəniyyətinin, elminin, Azərbaycan
təhsilinin inkişafında misilsiz xidmətləri olan Heydər Əliyev Fondunun, Fondun prezidenti, millət vəkili,
möhtərəm Mehriban xanımın yorulmaz əməyini xüsusi qeyd edirik. Biz xahiş edirik ki, göyçaylılar adından
bizim hörmət və ehtiramımızı Mehriban xanıma çatdırasınız.
Hörmətli cənab Prezident, bu gün Sizin fəaliyyətiniz, bu gün ölkəmizdə gedən bütün quruculuq
işləri bizdə ümid yaradır ki, Azərbaycan öz inkişaf templərinə görə hələ uzun illər dünyanın ən qabaqcıl
ölkələri sırasında olacaqdır. Sizin adınıza Göyçayda çox abidələr ucaltmaq olar, amma onun ən
möhtəşəmini, hörmətli Prezident, Siz artıq bu gün göyçaylıların qəlbində ucaltmısınız. Sizə minnətdarıq.
Tanrı özünün sevimli bəndələrini həmişə pənahında saxlayır. Tanrı Sizi qorusun. Çox sağ olun,
Sizə minnətdarıq.
XXX
Sonra Göyçay ictimaiyyətinin nümayəndələri Prezident İlham Əliyev ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.

Xalq qəzeti.- 2010.- 13 fevral.- № 34.-S.4.
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Hacıqabul
➢
➢
➢
➢
➢

2009, 3 sentyabr
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Hacıqabul Rayonuna səfəri: Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
Heydər Əliyev Muzeyi ilə tanışlıq
Hacıqabul mədəniyyət evi yenidən qurulmuşdur
Hacıqabul rayon Uşaq Tibb Mərkəzi istifadəyə verilmişdir
Prezident İlham Əliyev Hacıqabulda kərpic zavodunun açılışında iştirak etmişdir

2010, 7 sentyabr
➢ Prezident İlham Əliyev Kür çayının daşması nəticəsində yaranan təbii fəlakət zamanı Hacıqabul
rayonunun Meyniman kəndi ərazisində evləri dağılan vətəndaşlar üçün yeni tikilən mənzillərin
açılışında iştirak etmişdir
2012, 16 iyul
➢ Hacıqabul rayonunda Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin təməli qoyulmuşdur: Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı
2013, 15 aprel
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Hacıqabul rayonuna səfəri
Hacıqabulda yenidən qurulan Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıq
Rəncbər-Qubalı Baloğlan-“Pir-Hüseyn” Xanəgahı avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir
Hacıqabulda seramik plitələr istehsalı zavodu istifadəyə verilmişdir
Prezident İlham Əliyev Şirvan-Muğan su kəmərindən Hacıqabul şəhərinə içməli suyun verilməsi
mərasimində iştirak etmişdir
➢ Daxili Qoşunların Hacıqabuldakı “N” saylı hərbi hissəsində yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanışlıq
➢
➢
➢
➢
➢
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Hacıqabul Rayonuna səfəri
Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
(3 sentyabr 2009-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 3-də Hacıqabul rayonuna
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon mərkəzindəki Heydər Əliyev parkında xalqımızın ümummilli
liderinin abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoymuşdur.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Əhməd Muxtarov dedi
ki, açılışı 2008-ci il mayın 10-na – ulu öndərin doğum gününə təsadüf edən parkın ümumi sahəsi 1,5
hektardır. Burada geniş abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, yaşıllıq zolağı salınmış, fəvvarələr
quraşdırılmışdır. Müasir formada işıqlandırılmış Heydər Əliyev parkında sakinlərin istirahəti üçün hər cür
şərait yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısı rayonda aparılan abadlıq və yaşıllaşdırma tədbirləri ilə bağlı tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2009, 3 sentyabr

95

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Heydər Əliyev Muzeyi ilə tanışlıq
(3 sentyabr 2009-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 3-də Hacıqabul şəhərində Heydər Əliyev muzeyi
ilə tanış olmuşdur.
Heydər Əliyev parkının ərazisində yerləşən muzey 2008-ci ildə inşa olunmuşdur. Ümumi sahəsi
204 kvadratmetr olan muzeydəki eksponatlar ulu öndərin müxtəlif dövrlərdə respublikamızın inkişafı ilə
bağlı həyata keçirdiyi tədbirlərin ayrı-ayrı məqamlarını, xarici səfərlərini əks etdirir.
Muzeydə ulu öndərin uşaqlıq və gənclik illərinə aid şəkillər, ötən əsrin 70-80-ci illərində və
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrləri əhatə edən eksponatlar ayrı-ayrı
bölmələrdə yerləşdirilmişdir. Muzeyə gələnlər burada quraşdırılan monitor vasitəsilə ümummilli liderin
həyat və fəaliyyətini əks etdirən videoxronikaya da baxa bilirlər.
Dövlətimizin başçısı muzeylə tanışlıqdan sonra xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
AZƏRTAC
2009, 3 sentyabr
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Hacıqabul mədəniyyət evi yenidən qurulmuşdur
(3 sentyabr 2009-cu il)
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 3-də əsaslı yenidənqurma və bərpa işlərindən sonra Hacıqabul
rayon mədəniyyət evi ilə tanış olmuşdur.
Ötən əsrin ortalarında inşa olunan Hacıqabul mədəniyyət evinin binası əvvəllər dəmiryolçular
klubu kimi fəaliyyət göstərmişdir. Uzun müddət baxımsızlıq üzündən yararsız vəziyyətə düşmüş
mədəniyyət evi 10 il idi ki, fəaliyyət göstərmirdi. Prezident İlham Əliyev 2007-ci ilin avqustunda Hacıqabul
rayonuna səfəri çərçivəsində bu mədəniyyət evinin yenidən qurulması layihəsi ilə tanış olandan sonra
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə bu binanın əsaslı şəkildə təmir edilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını vermişdir.
2008-ci ilin mayında başlanmış təmir-bərpa işləri qısa müddətdə başa çatdırılmışdır. İkimərtəbəli bina
müasir tələblərə uyğun yenidən qurulmuşdur. Mədəniyyət evində xanəndəlik, rəqs və digər dərnəklər
fəaliyyət göstərir. Binanın həyətyanı sahəsində yaşıllaşdırma işləri aparılmış, çoxlu ağac və dekorativ güllər
əkilmişdir.
Mədəniyyət evində yenidənqurma və konstruksiya dəyişikliyi nəticəsində müasir tələblərə cavab
verən 340 nəfərlik tamaşa zalı, qrim, rejissor və inzibati otaqlar tamamilə yeniləşmiş, müasir avadanlıqla
təchiz edilmişdir. Tamaşa zalının səhnəsində müasir işıqlandırma və səs sistemləri quraşdırılmışdır.
Avadanlıq Yaponiya, İtaliya, Almaniya və ABŞ-dan gətirilmişdir.
Prezident İlham Əliyev binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş guşəyə
baxdı. Foyedə Azərbaycan filmlərindən fraqmentləri əks etdirən fotoşəkillər asılmışdır.
Dövlətimizin başçısı mədəniyyət evindən səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2009, 3 sentyabr
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Hacıqabul rayon Uşaq Tibb Mərkəzi istifadəyə verilmişdir
(3 sentyabr 2009-cu il)
Sentyabrın 3-də Hacıqabul rayon Uşaq Tibb Mərkəzinin açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.
Mərasimə toplaşan səhiyyə işçiləri, ictimaiyyətin nümayəndələri dövlətimizin başçısını böyük
hörmət və ehtiramla, hərarətli alqışlarla qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev uşaq xəstəliklərinin qarşısının alınması, profilaktikası məqsədi ilə tikilən
mərkəzin açılışını bildirən lenti kəsdi və səhiyyə ocağı ilə yaxından tanış oldu.
Təməli 2007-ci ilin avqustunda Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulan Hacıqabul rayon Uşaq
Tibb Mərkəzinin ümumi sahəsi 5 min kvadratmetr, ikimərtəbəli binanın sahəsi isə 688 kvadratmetrdir.
Müasir standartlara uyğun inşa edilmiş səhiyyə ocağının ayrıca qazanxanası, su anbarı və elektrikpaylayıcı
generatoru vardır. Mərkəzin həyətyanı sahəsi abadlaşdırılmış, yaşıllıq zolağı salınmış, tibb müəssisəsinə
gələn yola asfalt döşənmiş, yeni işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır.
Mərkəzin tikintisində yerli və xarici ölkələrdən gətirilmiş inşaat materiallarından və avadanlıqdan
istifadə olunmuşdur. Ümumilikdə, 250 kvadratmetr əraziyə qranit, 150 kvadratmetr sahəyə isə mərmər
döşənmişdir.
Uşaq Tibb Mərkəzinin birinci mərtəbəsində poliklinika, stomatologiya, cərrahiyyə,
oftalmologiya, travmatologiya şöbələri, nevropatoloq, LOR həkim kabinetləri, manipulyasiya, peyvənd,
masaj, fizioterapiya və yeniyetmələr otaqları yerləşir. İkinci mərtəbədəki 15 çarpayılıq stasionar şöbədə isə
qəbul, prosedur otaqları, yeməkxana vardır.
Mərkəzdə uşaqlar üçün əyləncə otağı və bufet də fəaliyyət göstərir. \
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Uşaq Tibb Mərkəzində 17 həkim və 30 nəfərdən ibarət
orta tibb heyətinin işləyəcəyi nəzərdə tutulmuşdur. Mərkəz Hacıqabul rayonu ilə yanaşı qonşu rayonların
da əhalisinə xidmət göstərəcəkdir.
Mərkəzin fəaliyyəti ilə tanış olan dövlətimizin başçısı səhiyyə ocağının kollektivi ilə görüşdü.
Prezident İLHAM ƏLİYEV onları təbrik edərək dedi:
- Bu gözəl Uşaq Tibb Mərkəzinin açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizə uğurlar
arzulayıram. Bu gözəl mərkəz ən yüksək standartlara malikdir. Dünyada mövcud olan ən gözəl avadanlıq
burada vardır və quraşdırılıb. Mərkəz keyfiyyətlə tikilib və əminəm ki, uşaqlara burada çox gözəl tibbi
xidmət göstəriləcəkdir. Hacıqabul rayonunda səhiyyə məsələlərinin həlli uğurla gedir. Xəstəxana istifadəyə
verilibdir, indi isə Uşaq Tibb Mərkəzi. Elə etməliyik ki, bütün rayonlarda, bütün yaşayış məntəqələrində,
Azərbaycanda səhiyyənin səviyyəsi yüksək olsun və buna nail oluruq. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində,
müxtəlif bölgələrində ən müasir, gözəl xəstəxanalar tikilir, ən gözəl avadanlıqla təchiz edilir və insanlara
yaxşı tibbi xidmət göstərilir. Eyni zamanda, belə gözəl xəstəxananın həkimlərin iş şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün də öz rolu olacaqdır. Çünki həkimlər də gərək yaxşı şəraitdə işləsinlər, xəstələr yaxşı
tibbi xidmət almalıdırlar.
Azərbaycanda səhiyyə sistemində növbəti illərdə də vacib addımlar atılacaqdır. İldən-ilə
səhiyyəyə ayrılan xərclər artır, infrastruktur yeniləşir, Bakıda və bütün bölgələrdə çox böyük elmi
mərkəzlər yaradılır və bu proses davam edir. Biz elə etməliyik ki, növbəti bir neçə il ərzində Azərbaycanda
səhiyyə sisteminin bütün infrastrukturunu lazımi səviyyəyə gətirək. Son illər ərzində görülmüş işlər deməyə
əsas verir ki, biz buna nail olacağıq. Çünki görülən bütün işlər göz qabağındadır. Azərbaycanın ən ucqar
rayonlarında ən müasir, dünya səviyyəli tibb ocaqları yaradılır. Bu, hər bir ölkənin ümumi inkişaf
imkanlarını göstərir. Azərbaycanın səhiyyə sisteminə ayrılan vəsaitin və göstərilən diqqətin timsalında
hamı görür ki, güclü iqtisadiyyat güclü sosial siyasətin təməlidir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı çox güclüdür. Bu böhranlı aylara, - bütün dünyanı maliyyə böhranı
bürüyüb, - baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı irəliyə gedir. Bu ilin altı ayında təxminən 4 faiz iqtisadi
artım vardır. Bizim büdcə gəlirlərimiz də lazımi səviyyədədir, büdcə xərcləri də vaxtında icra olunur. Sosial
siyasətin uğurla davam etdirilməsi üçün əlbəttə ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar davam etdirilməlidir.
Son illər ərzində bütün bölgələrdə böyük quruculuq işləri aparılır. Bütün bölgələrdə müasir
infrastruktur – məktəblər, tibb ocaqları, elektrik stansiyaları yaradılır, yollar, qaz xətləri, su kəmərləri
çəkilir, yəni insanın yaşaması üçün hər şey edilir. Biz bu inkişafı Hacıqabul rayonunun timsalında da
görürük. Rayonda son beş il ərzində müxtəlif məhsulların buraxılışı üç dəfə artıb, ümumi iqtisadi artım
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vardır. Bəzən bizdə - Azərbaycanda iqtisadi uğurlarımızı enerji sektoru ilə bağlayırlar. Amma baxın,
Azərbaycanda qeyri-neft sektoru neft sektorundan daha böyük templərlə artır. Nə üçün?! Çünki biz öz
imkanlarımızdan səmərəli istifadə edə bilmişik, infrastruktur layihələrinə vəsait ayırmışıq. Kənd
təsərrüfatının, sahibkarlığın inkişafı üçün böyük vəsaitlər ayrılır, yardımlar edilir və beləliklə, Azərbaycan
iqtisadiyyatı hərtərəfli inkişaf edir. Bu, hər bir ölkənin uğurunun təməlində dayanan məsələdir.
O ki qaldı sosial siyasətə, bu, artıq ölkələrin prioritetlərindən asılıdır. Biz bazar iqtisadiyyatı
şəraitində yaşayırıq və bazar iqtisadiyyatının qanunları bəzən çox sərt olur. Ancaq biz bazar iqtisadiyyatının
bütün prinsiplərini Azərbaycanda tətbiq etməklə yanaşı, elə etməliyik ki, güclü sosial müdafiə, sosial
siyasət, insanlara qayğı olsun, belə gözəl tibb ocaqları tikilib istifadəyə verilsin. Bu da Azərbaycanda vardır
və mən heç şübhə etmirəm ki, növbəti illərdə ölkəmiz daha da inkişaf edəcək, daha da güclənəcəkdir.
Demək olar ki, dünyanı bürümüş maliyyə böhranı Azərbaycana çox az təsir göstərdi. Bunun da köklü
səbəbləri var - düzgün iqtisadi siyasət, siyasi sabitlik, xalqla iqtidar arasında olan birlik və ölkəmizdə
mövcud problemlərin vaxtında həlli.
Mən çox şadam ki, yenidən Hacıqabuldayam. Mən iki il bundan əvvəl sizinlə bərabər bu gözəl
uşaq mərkəzinin təməlini qoymuşam və çox şadam ki, iki ildən sonra bu mərkəzin açılışında sizinlə bərabər
iştirak edirəm. Sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm və sizə uğurlar
arzulayıram.
XXX
Həkim Aynur Qasımzadə dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedi:
- Cənab Prezident, icazə verin Sizi Hacıqabul sakinləri və tibb işçilərimiz adından salamlayım.
Cənab Prezident, xoş gəlmisiniz!
Bu gün rayonumuz sevinc içərisindədir. Xüsusilə biz tibb işçilərinin sevinci hədsizdir. Çünki bu
gün rayonumuzda müasir avadanlıqla təchiz olunmuş bu möhtəşəm Uşaq Tibb Mərkəzinin açılışıdır.
Əziz Prezident, iki il əvvəl Sizin xeyir-duanızla təməli qoyulan və bu gün açılışına toplaşdığımız
Uşaq Tibb Mərkəzinin bizlərə bəxş etdiyi sevinci heç vaxt unutmayacağıq. Mərkəzin “Uşaq ili” elan olunan
2009-cu ildə istifadəyə verilməsi bütün körpələr üçün ən böyük töhfədir. Bizlərə bəxş etdiyiniz sevincə
görə bütün həkim ordusu adından, eləcə də rayonumuzun sakinləri adından Sizə dərin minnətdarlığımızı
bildiririk.
Əziz Prezident, Sizin atdığınız hər bir addım, qəbul etdiyiniz hər bir qərar Azərbaycanın işıqlı
gələcəyinə yönəlmişdir. Biz “gələcək” deyəndə sağlam körpələrimizi nəzərdə tuturuq. Bu gün biz bir həkim
ordusu kimi söz veririk ki, bütün körpələrimizin sağlamlığı naminə hər bir çətinlikdən mərdliklə çıxacağıq.
Əziz Prezident, mənə verilən bu imkandan istifadə edərək, səhiyyəmizin, təhsilimizin və mədəniyyətimizin
inkişafına göstərdiyi misilsiz xidmətlərinə, nəcib əməllərinə görə bütün xalqın sevimlisi Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanıma öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Əziz Prezident, Sizin tapşırığınız və böyük köməyinizlə inşa olunan bu müasir sağlamlıq
ocağında müxtəlif uşaq xəstəliklərinin müalicəsi və diaqnostikası üçün hər cür imkan və şərait vardır. Biz
hacıqabullular Sizi daim dəstəkləyir, hər addımınızı bəyənirik və Sizi çox sevirik.
XXX
Sonda Prezident İlham Əliyev kollektivlə xatirə şəkli çəkdirdi.
AzərTAc
3 sentyabr 2009-cu il
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Prezident İlham Əliyev Hacıqabulda kərpic zavodunun açılışında iştirak etmişdir
(3 sentyabr 2009-cu il)
Sentyabrın 3-də Prezident İlham Əliyev Hacıqabulda kərpic zavodunun açılışında iştirak etmişdir.
Zavodun kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı.
Azərbaycan Prezidenti zavodu işə saldı, müəssisə ilə yaxından tanış oldu, istehsal prosesini izlədi.
Məlumat verildi ki, yeni zavodun inşasına “R–Turan” MMC-nin sifarişi ilə ötən ilin iyulunda
başlanmışdır. İnşaat işləri yerli şirkətlər tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirilmişdir. Müəssisənin
tikintisində ayda orta hesabla 220 işçi çalışmışdır. Zavodun ümumi sahəsi 5 hektardır. Buraya qapalı
istehsalat korpusu, inzibati bölmə və mehmanxananın yerləşdiyi bina, avtomobil dayanacağı və digər
yardımçı binalar daxildir.
Əraziyə asfalt döşənmiş, yaşıllıq zolaqları salınmış, 5 min ağac əkilmişdir. Yerli və xarici
müştərilərin istirahəti də diqqətdə saxlanılmışdır. Bunun üçün ərazidə ümumi sahəsi 600 kvadratmetr olan
28 yerlik mehmanxana inşa edilmişdir. Zavodun inzibati bölməsi də yüksək səviyyədə tərtib olunmuşdur.
Bölmənin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətləri barədə
fotostendlər yaradılmışdır.
Zavodun istehsal sahəsinin elektrik və təbii qazla təminatı tam həll olunmuşdur. Bu məqsədlə
ayrıca yarımstansiya tikilmiş, əraziyə 4,5 kilometrlik elektrik, 4 kilometrlik qaz xəttləri çəkilmişdir.
Müəssisəni fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün ayrıca generator quraşdırılmışdır. İstehsal zamanı
yaranan qazların ətraf mühitə zərər vurmaması üçün texniki tədbirlər görülmüşdür. Zavodda, ofisdə və
mehmanxanada mərkəzləşdirilmiş havalandırma sistemləri yaradılmışdır. Zavodda videomüşahidə sistemi
də vardır.
Müəssisənin fəaliyyətini Bakı ilə yanaşı, Çexiyadan da izləmək olar. Bu əməliyyatı mobil telefon
vasitəsilə də həyata keçirmək mümkündür.
Yeni zavodun inşasına 3,5 milyon, maşın və mexanizmlərin alınmasına 700 min manat vəsait
xərclənmişdir. Yaponiya, İtaliya, Almaniya, Polşa və Çexiya istehsalı olan müasir avadanlığın
quraşdırıldığı müəssisənin illik istehsal gücü 30 milyon şərti kərpicdir. Burada gündə 8 çeşiddə 300 ton
bişmiş kərpic istehsal edilir. Gələcəkdə istehsal gücünün artırılması nəzərdə tutulur. İstehsalatda 75 nəfər
daimi işlə təmin olunmuşdur. İkinövbəli iş rejimi tətbiq edildikdən sonra işçilərin sayını artırmaq nəzərdə
tutulur. Xammalın götürüldüyü ərazinin zavoda yaxın olması hazır məhsulun maya dəyərinin aşağı
olmasına imkan verir. Müxtəlif ölçülərdə kərpiclərin kəsilməsi və qəlibdən çıxan kərpiclərin qurğuya
yığılması proseslərini robotlar yerinə yetirir. Zavodun Almaniya istehsalı olan 4 yük avtomobili də vardır.
Bu maşınlar kərpici özüboşaldan kranlarla təchiz olunmuşdur.
Azərbaycanda ilk dəfə bu müəssisədə istehsal ediləcək böyük ölçülərdə və yeni növ kərpiclər həm
divar, həm də tavan üçün nəzərdə tutulur. Zavodun bütün fəaliyyəti mərkəzləşdirilmiş proqramla robotlar
vasitəsilə həyata keçirilir. Zavodda avtomatik aerodinamika sistemi quraşdırılmışdır.
Bundan əlavə, zavodda elektrik enerjisinə qənaət edən konvertor sistemi yaradılmışdır, müəssisə
tək kompyuterdən idarə olunur. İstehsal prosesində baş verə biləcək qüsur dərhal aşkar edilir və avtomatik
surətdə aradan qaldırılır. Bazar günlərində isə zavod xüsusi proqramlı avtopilotla çalışır. Zavodda yaradılan
şərait dünya standartları səviyyəsində məhsul istehsal etməyə imkan verir. Burada məhsulun keyfiyyətini
yoxlamaq üçün laboratoriyalar da yaradılmışdır.
Hazır məhsulun satışı ilə bağlı bir neçə yerli inşaat şirkəti ilə müqavilə imzalanmışdır. Məhsulun
xarici bazara da çıxarılması üçün konkret tədbirlər görülür. Bəzi ölkələrin şirkətləri ilə danışıqlar
aparılmışdır və artıq müəyyən nəticələr vardır.
Prezident İlham Əliyev istehsal sexinin idarəetmə mərkəzi ilə də tanış oldu. Bildirildi ki, sexdəki
bütün avadanlıq və robotların fəaliyyəti bu mərkəzdən idarə olunur.
Zavodun fəaliyyəti ilə tanış olan dövlətimizin başçısı kollektivlə görüşdü.
Prezident İLHAM ƏLİYEV müəssisənin işçilərini təbrik edərək dedi:
- Gözəl zavodun açılışı münasibətilə sizi təbrik edirəm. Azərbaycanda son illər ərzində bir neçə
kərpic zavodu tikilmişdir. Amma bu kərpic zavodu o biri zavodlardan fərqlənir. Burada tam
avtomatlaşdırma sistemi qurulub. Mən gəzdim, baxdım, gördüm ki, burada ən müasir texnologiya tətbiq
olunub, müəssisə yüksək keyfiyyətlə tikilib. Burada quraşdırılan robotlar, yeni avadanlıq, kompyuter
texnologiyaları müasirlikdir, yenilikdir, Azərbaycanın inkişafıdır, istehsal mədəniyyətidir.
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Azərbaycanda istehsal artır, sənaye istehsalı bu il də artıb. Baxmayaraq ki, dünyada əksər
ölkələrdə sənaye istehsalı aşağı düşür, Azərbaycanda artım vardır. Kərpic zavodunun tikintisi o deməkdir
ki, inşaat sektorunun inkişafı davam edir. Əgər belə olmasaydı, kərpic zavodunun tikintisinə ehtiyac
olmazdı. Çox şadam ki, belə gözəl zavod Hacıqabulda tikilib. Bölgələrin, regionların inkişafı sürətlə gedir
və belə yeni, gözəl müəssisələrin yaradılması bizim regional proqramın uğurla icrasını təmin edir.
Azərbaycanda son illər ərzində minlərlə yeni müəssisə yaradılıb, yerli istehsal artıb, idxal azalıb.
Biz özümüzü demək olar ki, kənd təsərrüfatı məhsulları ilə maksimum dərəcədə təmin edirik.
Azərbaycanda inşaat materialları istehsal olunur, yeni sənaye sahələri yaradılır. Çox sevindiricidir ki, bu
müddətdə, bu mərhələdə Azərbaycanda yaradılan yeni istehsal sahələri artıq dünyanın ən yüksək
standartlarına cavab verir. Əminəm ki, bu kərpic zavodu dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindəki
oxşarlarından fərqlənmir. Burada yüksək istehsal keyfiyyəti, istehsal mədəniyyəti mövcuddur. Böyük
investisiyalar qoyulub, bu maşınlar çox bahalı maşınlardır. Tikintiyə də böyük investisiyalar qoyulubdur.
Bu onu göstərir ki, yerli sahibkarlar tam əmindir, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf davam edəcək,
Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət həmişəki kimi çox yüksək səviyyədə olacaqdır. Siyasi sabitlik
iqtisadi inkişafın başlıca şərtidir. Ölkəmizin regionlarının inkişafı bizim bütün iqtisadi və siyasi
potensialımızı gücləndirir.
Mən bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm və sizə işinizdə
uğurlar arzulayıram.
XXX
Sonda Prezident İlham Əliyev zavodun kollektivi ilə xatirə şəkli çəkdirdi.
AzərTAc
3 sentyabr 2009-cu il
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Prezident İlham Əliyev Kür çayının daşması nəticəsində yaranan təbii fəlakət zamanı Hacıqabul
rayonunun Meyniman kəndi ərazisində evləri dağılan vətəndaşlar üçün yeni tikilən mənzillərin
açılışında iştirak etmişdir
(7 sentyabr 2010-cu il)
Kür çayının daşması nəticəsində yaranan təbii fəlakət zamanı Hacıqabul rayonunun Meyniman
kəndi ərazisində evləri dağılan vətəndaşlar üçün yeni mənzillər tikilib istifadəyə verilmişdir.
Sentyabrın 7-də yeni mənzillərin orderləri sahiblərinə təqdim olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.
Bu ilin mayında Kür çayında baş verən daşqın təbii fəlakətlə nəticələndi. Daşqından dərhal sonra
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə mayın 7-də keçirilən müşavirədə dövlətimizin başçısı fəlakətin
nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq orqanlara tapşırıqlar verdi. Minlərlə texnika və canlı
qüvvə təbii fəlakət zonasında xilasetmə və bərpa işlərinə cəlb olundu. Təbii fəlakətin miqyasının
genişlənməsinin qarşısı dövlət strukturlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində alındı. Dağılan
bəndlərin operativ bərpası, əhalinin daha təhlükəsiz yerlərə köçürülməsi nəticəsində insan tələfatına yol
verilmədi. Mayın 11-də Prezident İlham Əliyevin təbii fəlakət bölgəsinə getməsi və burada sakinlərlə
görüşməsi, onların problemləri ilə maraqlanması, dəyən ziyanın aradan qaldırılmasının dövlətimizin
başçısının daim diqqətində olduğunu göstərdi. Tədricən əhalinin yaşayış yerlərinə köçürülməsinə, evləri
dağılan insanların mənzil problemlərinin həllinə başlandı. Müvafiq strukturların cəlb olunduğu tikintiquraşdırma işləri zamanı əsas diqqət evlərin əvvəlki kimi çiy kərpicdən yox, daha keyfiyyətli materiallardan
istifadə olunaraq inşasına yönəldildi. Təbii fəlakətin baş verdiyi bölgədə işlər bu gün də davam edir.
Daşqınlar nəticəsində dağılmış evlərin əvəzinə yenilərinin tikilməsi, zədələnmiş binaların bərpası
istiqamətində görülən işlər uğurla həyata keçirilir.
Tikinti işlərinin artıq başa çatdığı ərazilərdən biri də Hacıqabul rayonunun Meyniman kəndidir. Bu
il mayın 23-də kəndin ərazisində Kür çayı öz məcrasından çıxaraq təxminən 85 metr uzunluğunda qoruyucu
bəndi dağıtmışdı. Nəticədə Meyniman kəndindəki 280 ev və 286 təsərrüfat, o cümlədən 1350 nəfər əhalisi
olan 1-ci Meyniman kəndindəki 150 həyət su altında qalmışdı. Daşqın zamanı Meyniman kəndində 35 ev
tamamilə uçmuş, 64 ev qəzalı vəziyyətə düşmüşdü.
Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq, digər kənd və qəsəbələrlə yanaşı,
meynimanlıların da problemləri diqqətdə saxlanıldı. Uçmuş evlərin yerində 22 ev tikildi. Bu evlərdə zəruri
infrastrukturun yaradılması, həyətyanı sahələrin normal vəziyyətə gətirilməsinə xüsusi diqqət yetirildi.
Müasir üslubda tikilən evlərdən 15-i ikiotaqlı, 3-ü üçotaqlı, 4-ü isə dördotaqlıdır. Dağılmış evlərin ümumi
sahəsi 1539 kvadratmetr olduğu halda, yeni evlər üzrə bu rəqəm 2150 kvadratmetrə bərabərdir. Hazırda
kənddə yeni evlərin inşası davam edir. Bununla yanaşı, kənddəki 21 evdə bərpa-gücləndirmə işləri aparılır.
43 evdə cari təmir işləri aparılması üçün ziyan çəkmiş sakinlərdən 110 nəfərinə 109 min manatdan çox
yardım verilmişdir. Həmçinin daşqın nəticəsində Meyniman kəndinin dağılmış infrastrukturunun yenidən
qurulması istiqamətində də iş gedir. Kəndə yeni yol çəkilir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə təbii fəlakət nəticəsində dağılan evlərin və yeni mənzillərin fotolarına
baxdı.
Prezident İlham Əliyev kənd sakini Mərhəmət Yaqubovun mənzilində oldu, burada yaradılan
şəraitlə maraqlandı. Dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq yeni evlər bütün zəruri avadanlıqla
təchiz edilmişdir.
Kənd sakinlərini yeni mənzillər və müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edən Prezident
İlham ƏLİYEV dedi:
-Əziz dostlar, ilk növbədə sizi qarşıdan gələn müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə ürəkdən
təbrik etmək istəyirəm. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Bu gözəl müqəddəs bayram ərəfəsində sizə
yeni evlər təqdim edilir. Bu evlər dövlət tərəfindən tikilmişdir. Çox gözəl evlərdir və əminəm ki, siz bu
evlərdə rahat yaşayacaqsınız.
Bildiyiniz kimi, bu il dünyanın hər bir yerində təbii fəlakətlər baş verdi, o cümlədən Azərbaycanda
da sellər, daşqınlar nəticəsində insanlarımız böyük çətinliklərlə üzləşmişlər. On minlərlə hektar torpaq
sahəsi su altında qalmışdır. Bir neçə min ev tamamilə dağılmışdır. O cümlədən sizin evləriniz də
dağılmışdır. Əlbəttə ki, belə olan halda Azərbaycan dövləti bütün imkanlarını səfərbər etdi. Qarşıya birinci
vəzifə qoyulmuşdu ki, xilasetmə işləri operativ şəkildə təşkil edilsin. Çox şadam ki, bizim xilasedicilər
böyük peşəkarlıqla işlədilər. Bir nəfər də itki, tələfat olmadı. Biz görürük ki, bu təbii hadisələr başqa
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ölkələrdə nə qədər böyük fəlakətlərə, insan itkisinə gətirib çıxarır. İkinci vəzifə ondan ibarət idi ki, biz sizi
bu çətin vəziyyətdən xilas etmək üçün müvəqqəti şəraitlə təmin edək. Bu işlər də təşkil olundu. Səhiyyə,
təhsil məsələləri həll edildi, bəzi yerlərdə müvəqqəti çadır şəhərcikləri quruldu. Yəni Azərbaycan dövləti
əlindən gələni edirdi ki, təbii fəlakətdən əziyyət çəkmiş insanların yaşayış səviyyəsini maksimum dərəcədə
yüngülləşdirək. Bu gün biz artıq görülən işlərin birinci mərhələsinə qədəm qoyuruq. Mən o vaxt məsələ ilə
məşğul olanda demişdim ki, qış gələnə qədər bütün evlər bərpa olunmalıdır. Bu, böyük bir işdir. Yəni 3-4
min evin bir neçə ay ərzində tikintisi bizim üçün, dövlətimiz üçün böyük bir sınaqdır. Ancaq mən bu
vəzifəni qarşıya qoydum. Çünki qış gələnə qədər insanlar normal evlərlə təmin olunmalıdır və birinci evlər
bax bu gün sizə təqdim edilir. Əlamətdar bir hadisədir, tarixi bir hadisədir.
Düzdür, biz böyük çətinliklərlə üzləşmişdik. Yəni çayların məcradan çıxması, göllərin, bəndlərin
dağılması bir gün deyil, iki gün deyil, bir neçə həftə davam edib. Sellər, yağışlar böyük bir təbii fəlakət idi.
Ancaq Azərbaycan xalqı həmişə olduğu kimi, yenə də həmrəylik göstərdi. Bütün dövlət qurumları çox
səmərəli və böyük peşəkarlıqla işlədi. Özəl qurumlar da öz təşəbbüsü ilə, təmənnasız bu işlərə cəlb
olundular. Yəni bu, əsl ümumxalq işimiz olub. Mən çox şadam ki, biz həm birinci mərhələdə insanları xilas
etmək üçün bütün tədbirləri lazımi səviyyədə gördük və bu gün evlərin tikintisinə nail olduq, həm də artıq
təbii fəlakətlə üzləşmiş bütün bölgələrdə ev tikintisi gedir. Biz yaxın zamanlarda başqa rayonlarda da belə
gözəl açılışları qeyd edəcəyik. Bugünkü mərasim birincidir və bu, çox vacibdir. Yəni bu onu göstərir ki,
Azərbaycan dövləti böyük işlərə qadirdir. Artıq güclü iqtisadiyyatımız, maliyyə imkanlarımız vardır və biz
bu maliyyə imkanlarını insanların rifah halının yaxşılaşdırılmasına yönəldirik. Əminəm ki, siz bu evlərdə
rahat və xoşbəxt yaşayacaqsınız.
XXX
Sonra Prezident İlham Əliyev mənzillərin orderlərini və açarlarını sahiblərinə təqdim etdi.
XXX
Kənd sakini Talıb HÜSEYNOV göstərilən diqqətə görə dövlətimizn başçısına təşəkkür edərək
dedi:
-Cənab Prezident, kəndimizə gəldiyinizə görə camaatımız adından Sizə təşəkkür edirik. Çox
minnətdarıq. Cənab Prezident, bizim durduğumuz ərazilər bir neçə ay bundan əvvəl tamamilə su altında
qalmışdı. Sizin sərəncamınızla görülən operativ tədbirlər nəticəsində bütün ərazi sel sularından
təmizlənmiş, işlərimiz qaydasına düşmüşdür. Hətta bizi gözəl evlərlə təmin etdiniz, çox sağ olun. Bu evlərin
içərisində bütün avadanlıq yerləşdirilmişdir, insanların rahat yaşaması üçün bütün şərait qurulmuşdur. Buna
görə bütün kənd camaatı adından, cənab Prezident, Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.
XXX
Kənd sakini Safuraxanım GÖZƏLOVA da minnətdarlığını bildirdi:
-Cənab Prezident, xoş gəlmisiniz kəndimizə, elimizə-obamıza. Sizə canımız qurban. Mənim yaşım
az deyildir. Mən 1945-ci ildə - Qələbə günündə anadan olmuşam. Mən çox çətinliklər görmüşəm, yetim
balalar saxlamışam. Çoxlu pambıq dərmişəm, əziyyətim olub. Əziyyətlə kərpicdən bir ev tikmişdim. O da
bu fəlakət nəticəsində uçuldu. Bizi balalarımızın yanında üzüqara qoymadınız, bizə yaxşı evlər tikdirdiniz,
içərisinə yaxşı əşyalar qoydurdunuz. Yaşımın bu çağında Siz başımızı övladlarımızın yanında uca elədiniz.
Allah Sizin başınızı həmişə uca etsin. Bizi dünyaya tanıdan, bizi etibarlı əllərdə qoyub gedən ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev ilə fəxr edirəm ki, Sizin kimi davamçısı vardır. O ulu Tanrıdan arzu edirəm ki,
Sizə 100 il ömür versin, Mehriban xanımla bir yerdə. Öpürəm səni bir ana kimi, sənə qurban olum.
Dördüncü dəfədir ki, Siz rayonumuza gəlirsiniz. Sizin gəlişinizlə əlaqədar rayonumuz o qədər
abadlaşıb, kəndimiz abadlaşıb. Kəndimizə qaz çəkilir, görmədiyimiz günə düşmüşük. Allah Sizdən
muğayat olsun. Cənab Prezident, əziz balamız, gün o gün olsun ki, belə üzaçıqlığı, alın açıqlığı ilə, bu cür
şərəflə, bayrağımız əlinizlə Qarabağ torpağımıza sancılsın. Amin!
XXX
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Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
-Çox sağ olun, xoş sözlərinizə görə minnətdaram. Mən doğrudan da Hacıqabul rayonuna bir neçə
dəfə gəlmişəm. Əvvəlki gəlişlərim hər hansısa açılışlarla bağlı idi. Rayonda böyük işlər görülür. Siz də
qeyd etdiniz – abadlıq, quruculuq işləri aparılır, tibb məntəqələri, məktəblər tikilir, qazlaşdırma gedir. Bu
səfərim də məhz bax bu evlərin sizə verilməsi ilə bağlıdır.
Həm yaxşı günlərdə, həm Allah eləməsin, pis günlərdə də hamımız birlikdəyik. Bu, mənim
borcumdur – sizə qulluq eləmək, Azərbaycan xalqına xidmət eləmək. İstənilən şəraitdə, yaxşı gündə, pis
gündə biz Azərbaycan vətəndaşlarının yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün işləməliyik, Azərbaycanın
qüdrətini artırmalıyıq. Bizim gücümüz, bax, xalqın gücüdür.
Düzdür biz güclü dövlət qurmuşuq. Dövlətçiliyin əsasları da çox möhkəmdir, iqtisadi inkişaf da
gedir. Yəni, əgər indi imkanlarımız olmasaydı, bu işləri görə bilməzdik. İndi dünyada o qədər belə fəlakətlər
baş verir. İnsanlar qalır başlı-başına, onlara kömək edən, arxa duran yox. Onlar öz problemləri ilə üz-üzə
qalırlar. Bilirsiniz, indi inkişaf etmiş başqa ölkələrdə bax belə fəlakətlər baş verdiyi zaman orada ziyanı
sığorta şirkətləri ödəyirlər. Çünki bütün evlər sığortalanır. Axı bizdə bu hələ ki, yoxdur. Bizdə hansı ev
sığortalanıb? Xüsusilə çiy kərpicdən tikilmiş ola. Ona görə belə olan halda dövlət insanlara öz dəstəyini
göstərməlidir, insanları təkbaşına buraxmamalıdır. Mənim də Prezident kimi borcum Azərbaycan xalqına
xidmət etməkdir.
Bütün dövlət qurumları, icra hakimiyyətinin əməkdaşları, bütün vətəndaşlar səfərbərlik içində
işləyib. Çünki qarşıya vəzifə qoyulmuşdu ki, birinci növbədə insanları qorumalıyıq, tezliklə onları fəlakət
zonasından çıxarmalıyıq və çalışmalıyıq ki, bu zərəri minimum səviyyəyə endirək. Ona görə də bütün
insanlar, texnika səfərbər olundu. Bakıdan nə qədər maşın karvanları, vertolyotlar gəldi. Sonra böyük
qayalar gətirildi. O bəndlərin bərkidilməsi üçün nə qədər böyük səylər göstərildi. Bir tərəfdən bəndi
bərkidirsən, digər tərəfdən çay vurub onu dağıdır. Göllər, çaylar çıxdı məcrasından. Yəni, böyük bir
fəlakətlə üzləşmişdik. Ancaq bu sınaqdan da şərəflə, üzüağ çıxdıq. Bir nəfər də olsun insan itirmədik. Bu
gün də artıq üç-dörd ay keçəndən sonra belə gözəl evlər tikdik. Belə də olmalıdır, belə də olacaqdır.
Azərbaycan qüdrətli dövlətdir, bizim güclü siyasi iradəmiz vardır. Bir daha demək istəyirəm ki, əsas vəzifə
Azərbaycan xalqını qorumaq, onlara kömək göstərmək, yaxşı şərait yaratmaq, işsizliyi, yoxsulluğu aradan
qaldırmaqdır. Bu istiqamətdə daha da böyük işlər görülür.
Allah etməsin ki, biz yenə belə bir fəlakətlə üzləşək. Ancaq biz artıq əlavə tədbirləri də görürük.
Yəni, bizim işimiz təkcə ev tikməklə, yaxud da ki, kompensasiya verməklə məhdudlaşmır. İndi böyük
məbləğdə vəsait ayrılır və ayrılacaq ki, bütün bəndbərkitmə işləri lazımi səviyyədə qurulsun. Bu işlərə ən
qabaqcıl xarici mütəxəssisləri cəlb eləmişik ki, suyu idarəetmə mexanizmləri Azərbaycanda ən müasir
səviyyədə təşkil olunsun. Çünki bu bəndlər əvvəlki dövrlərdə tikilibdir. Biz onların bəzilərinə yenidən
baxmalıyıq və elə etməliyik ki, gələcəkdə lap belə sellər, daşqınlar zamanı insanlarımızı maksimum
dərəcədə qoruyaq.
Sizi qarşıdan gələn müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Sizə
cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2010, 7 sentyabr
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Hacıqabul rayonunda Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin təməli qoyulmuşdur
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
(16 iyul 2012-ci il)
İyulun 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Hacıqabulda Şirvan-Muğan
qrup su kəmərinin təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin planını və texniki göstəricilərini əks etdirən
stendlərə baxdı.
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov Prezident İlham Əliyevə məlumat
verdi ki, Kür-Bakı su kəmərlərindən biri ilə nəql edilən su Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala və Biləsuvar
şəhərlərinin, həmçinin Salyanda 41, Neftçalada 44, Biləsuvarda 23, Sabirabadda 13 – ümumilikdə 121
kəndin tələbatının ödənilməsinə yönəldiləcəkdir. Ümumilikdə, Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin istismara
verilməsi ilə 470 min insan keyfiyyətli və fasiləsiz su ilə təmin olunacaqdır. Magistral kəmərin çəkilişi ilə
yanaşı, hər bir şəhərdə içməli su və kanalizasiya şəbəkəsi müasir standartlara uyğun yenidən qurulacaq,
çirkab sularını təmizləyən qurğu inşa ediləcəkdir. Layihəyə uyğun olaraq Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin
inşası 2013-cü ilin sonuna qədər yekunlaşacaqdır.
Bildirildi ki, hazırda Kür çayından götürülən içməli su SSRİ dövründə inşa olunmuş qurğuda
təmizlənərək Şirvan şəhərinə günün bütün saatlarında, Salyan şəhərinə sutka ərzində 5-7 saat, Neftçala
şəhərinə isə sutka ərzində 10 saat verilir. Biləsuvar şəhərinin sakinləri isə Əzizbəyov adına kanaldan
götürülən su ilə sutkada cəmi 6 saat təmin edilirlər. Hacıqabul şəhərinə içməli su Kür Sutəmizləyici
Qurğular Kompleksindən verilir və istehlakçılar sutkada 14 saat su ilə təchiz olunurlar.
Sonra Azərbaycan Prezidenti Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin təməlini qoydu.
Dövlətimizin başçısı su kəmərinin tikintisində istifadə olunacaq inşaat materiallarına və avadanlığa
baxdı.
Diqqətə çatdırıldı ki, bu layihə çərçivəsində 600-1200 millimetr diametrli borulardan 170 kilometr
uzunluğunda magistral xəttin inşası planlaşdırılır. Layihəyə uyğun olaraq, magistral kəmərin Salyan
şəhərinə qədər olan hissəsi polad borulardan, buradan Neftçala və Biləsuvara qədər olan hissəsi isə
polietilen borulardan çəkiləcəkdir. Həmin ərazilərin fasiləsiz su təchizatını təmin etmək üçün Şirvan və
Salyan şəhərlərinin yaxınlığında anbar komplekslərinin inşası da nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Prezidenti mərasimdə çıxış etdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
çıxışı
- Əziz dostlar! Bu gün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür. Bu gün biz yeni böyük su
layihəsinin təməl daşını qoyduq. Bu münasibətlə mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.
Bu layihənin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bildiyiniz kimi, son illər ərzində ölkəmizdə su və kanalizasiya
layihələri icra edilir, bu proses geniş vüsət almışdır. Vəzifə qoyulmuşdur ki, bir neçə ildən sonra
Azərbaycanın bütün su və kanalizasiya layihələri başa çatsın. Buna böyük ehtiyac var idi. Çünki bildiyiniz
kimi, bölgələrdə ümumiyyətlə su qıtlığı daim hökm sürürdü, kanalizasiya layihələri ümumiyyətlə yox idi.
Ancaq görülmüş tədbirlər nəticəsində və qəbul edilmiş proqramlar çərçivəsində bu layihələrin icrası
nəzərdə tutulur.
Şirvan-Muğan su kəməri də bu böyük proqramın tərkib hissəsidir. Bu gün təməl daşını
qoyduğumuz layihə əminəm ki, gələn ilin sonuna qədər başa çatacaq və beləliklə, altı rayonun su problemi
demək olar ki, həll olunacaqdır. Bu layihə Hacıqabul, Şirvan, Biləsuvar, Neftçala, Salyan və Sabirabad
rayonlarının 121 kəndini və beş şəhərini əhatə edəcəkdir. Beləliklə, bu layihənin və digər bölgələrdə su
layihələrinin icra edilməsi nəticəsində uzun illər problem olaraq qalan su məsələsi öz həllini tapacaqdır.
Beləliklə, Azərbaycan yeni mərhələyə qədəm qoyacaqdır. Çünki ölkəmizdə gedən geniş quruculuq, abadlıq
işləri bütün sahələri əhatə edir. Bu işlərin içərisində infrastruktur layihələri birinci yerdədir və son illərdə
bu istiqamətdə böyük işlər görülmüşdür. Demək olar ki, bizim indi enerji potensialımız xeyli dərəcədə
artmışdır və biz nəinki özümüzü təmin edirik, eyni zamanda, elektrik enerjisini ixrac edirik. Bizdə yaranan
enerji gücləri imkan verir ki, öz enerji təhlükəsizliyimizi tam şəkildə təmin edək və gələcəkdə daha böyük
həcmdə enerji ixrac edək. Hazırda Şirvan şəhərində tikilməkdə olan “Cənub” elektrik stansiyasının bu il
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işə düşməsindən sonra enerji potensialımızın artırılmasına yeni təkan veriləcəkdir. Biz indi yeni elektrik
xətlərinin çəkilişi ilə gələcəkdə elektrik enerjisini ixrac etmək üçün yeni imkanlara malik olacağıq.
Ölkəmizdə qazlaşdırma layihələri icra edilir. Vəzifə qoyulmuşdur ki, gələn ilin sonuna qədər
Azərbaycanda qazlaşdırma 95 faizə çatsın. Ucqar dağ kəndləri istisna olmaqla bütün qalan kəndlərə təbii
qazın verilməsi nəzərdə tutulur. Bu altı rayonda 100 faiz qazlaşdırma gələn ilin sonuna qədər başa
çatmalıdır. Kənd yollarının tikintisi ilə bağlı ciddi tədbirlər görülür. Prezidentin Ehtiyat Fondundan ən çox
ayrılan vəsait məhz kənd yollarının tikintisinə yönəldilir. Bu da təbiidir. Çünki kəndlərdə yollar, onların
vəziyyəti bizi qane edə bilməz və biz yeni müasir asfalt yolların tikilməsi ilə bu böyük problemi də həll
etmiş oluruq. Yenə də bu məsələnin həlli üçün konkret tapşırıqlar verilmişdir, müddət müəyyən edilmişdir
və əminəm ki, gələn ilin sonuna qədər əksər kəndlərdə yeni yollar çəkiləcək və bu proses bundan sonra da
davam edəcəkdir. Elə etməliyik ki, Azərbaycanda bütün kəndlərdə yaxşı yollar olsun. Yəni, bu böyük
layihələr əslində Azərbaycanda mövcud olan infrastrukturun yeniləşdirilməsi məqsədini daşıyır. Bunların
içində su və kanalizasiya problemləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki su həyat, inkişaf deməkdir, kənd
təsərrüfatının inkişafı, insanların sağlamlığı deməkdir.
Həm Bakıda, həm bölgələrdə müasir standartlara cavab verən yeni su xətləri insanların
sağlamlığına da böyük dəstək olacaqdır. Azərbaycan əhalisinə verilən və veriləcək su Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının standartlarına uyğun olmalıdır.
Bakını içməli su ilə təmin etmək üçün Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri artıq istismara verilmişdir və
bu kəmərin fəaliyyəti nəticəsində su ilə təchizat xeyli dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. Bakı qəsəbələrində bu
layihə icra edilir və bəzi qəsəbələrdə artıq 24 saat fasiləsiz su verilir. Eyni yanaşma bölgələrdə də tətbiq
edilir. Mən istəyirəm ki, hər bir yerdə, hər bir şəhərdə, hər bir kənddə 24 saat fasiləsiz su verilsin. Bu gün
başladığımız layihə bu bölgənin su ilə təminatını xeyli dərəcədə yaxşılaşdıracaqdır. Bu yeni imkanlardan
istifadə edəcək insanların sayı 470 mindir. Nəzərə alsaq ki, Kür-Araz boyu yerləşən çaylarda modul tipli
təmizləyici qurğular quraşdırılır və artıq 200-dən çox kənddə bu qurğular quraşdırılıbdır, 400 mindən artıq
əhali artıq təmiz, içməli su ilə təmin edilir, bu layihələrin nə qədər böyük əhəmiyyəti olduğunu görmək
mümkündür.
Mən şübhə etmirəm ki, qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr vaxtında və keyfiyyətlə icra
ediləcəkdir. Bunu demək üçün əsas vardır. Çünki ölkəmiz yeniləşir, müasirləşir. Ölkəmizdə dövlət xətti ilə
həyata keçirilən bütün layihələr ekspertizadan keçirilir. Onların müasir standartlara cavab verməsi üçün
lazımi tədbirlər görülür.
Bizim valyuta ehtiyatlarımız artır, maddi imkanlarımız genişlənir. Texniki imkanlar da genişlənir.
Bu da çox vacibdir. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda infrastruktur layihələrində iştirak edən şirkətlərin
mütləq əksəriyyəti yerli şirkətlərdir. Hələ bir neçə il bundan əvvəl biz daha çox xarici şirkətlərə müraciət
edirdik. Onların dəstəyinə ehtiyac var idi. Ancaq yeni kadrların hazırlanması, bu sahədə dövlət siyasətinin
aparılması nəticəsində yeni şirkətlər, yəni Azərbaycan şirkətləri artıq bu işləri görür. Bunun çox böyük
mənası vardır. Çünki birincisi, iş yerləri yaradılır, ikincisi, yerli şirkətlər böyüyür, daha çox vəsait əldə edir,
vergilər ödəyir. Dövlət xətti ilə icra edilən layihələrə Azərbaycan şirkətlərinin cəlb edilməsi bu prosesi daha
da stimullaşdırır. Dövlət tərəfindən özəl sektora göstərilən dəstək, eyni zamanda, maddi dəstək, yerli
şirkətlərin Azərbaycanda icra edilən layihələrə cəlb edilməsi prosesi bütün bu yeni reallıqları təmin edir.
Yəni, bizim texniki imkanlarımız, peşəkar kadrlarımız vardır. Dövlət şirkətlərində yeni, müasir standartlara
keçid mərhələsi də çox uğurla gedir. Çünki bu da çox vacibdir. Bizim şirkətlərimiz, xüsusilə dövlət
şirkətlərimiz dünya standartlarına cavab verməlidir. Hazırda biz bunu görürük və əminəm ki, bu layihənin
icrası da uğurlu olacaq və uzun illər bundan sonra bu altı rayon və digər rayonlar davamlı, dayanıqlı içməli
su ilə təmin ediləcəklər. Onu da qeyd etməliyəm ki, bu layihə ehtiyatla icra edilir. Çünki əhalinin artımı
nəzərə alınmaqla suyun verilmə həcmi 2035-ci ilə hesablanıbdır. Yeni xətlərin çəkilməsi, yeni texniki
tədbirlərin görülməsi nəticəsində 2035-ci ildən sonra da bütün bu bölgələr su ilə təmin ediləcəkdir.
Azərbaycanın inkişafı bu istiqamətdə uğurla gedir, hər bir istiqamətdə uğurla gedir. Bizim
gördüyümüz işlərin təməlində Azərbaycan vətəndaşının zəhməti dayanır və biz bütün bu uğurları öz
hesabımıza əldə edə bilmişik. Biz iqtisadi islahatlar, uğurlu enerji siyasəti aparmaqla müstəqil siyasətimizi
təmin edə bilmişik. İqtisadi sahədə müstəqillik siyasi sahədə müstəqilliyi şərtləndirir və bu gün
Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti çox müsbətdir.
Bizim valyuta ehtiyatlarımız artır, dövlət büdcəsindən maliyyələşən layihələr, o cümlədən
infrastruktur layihələri ölkəmizi irəliyə aparır. İqtisadi sahədə gördüyümüz işlər özəl sektorun inkişafına
səbəb olur və hazırda ölkə iqtisadiyyatının 83 faizi özəl sektorda formalaşır. Sosial siyasət çox fəal aparılır.
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Bu layihə, eyni zamanda, Azərbaycan dövləti tərəfindən aparılan sosial siyasətin təzahürüdür. Çünki bu
layihə böyük vəsait tələb edir və bu vəsait heç vaxt suyun tarifləri ilə tam şəkildə geri qayıtmayacaqdır.
Yəni bu layihənin iqtisadi səmərəsi çox aşağıdır. Biz buna bu prizmadan yanaşmırıq. Çünki bu layihə sırf
sosial məna, sosial xarakter daşıyır - insanları təmiz içməli su ilə təmin edək və beləliklə, bu ciddi problemi
həll edək.
Sosial siyasət bizim siyasətimizin ayrılmaz hissəsidir. Mən dəfələrlə demişəm ki, biz bazar
iqtisadiyyatı prinsiplərinə sadiqik və Azərbaycanın uğurları bunun əyani sübutudur. Ancaq bununla
bərabər, biz güclü sosial siyasət aparılmadan inkişaf edə bilmərik. Çünki bizim bütün işimizin mərkəzində,
təməlində Azərbaycan vətəndaşı dayanır və Azərbaycan vətəndaşının rahat, rifah içində yaşaması bizim
başlıca borcumuzdur. Ona görə sosial siyasətin aparılması müxtəlif istiqamətlərdə özünü büruzə verir – bu
layihələrin icra edilməsində, kənd yollarının tikintisində, qazlaşdırma layihələrinin həyata keçirilməsində,
sosial ödəmələrin, əmək haqqının, pensiyaların artırılmasında, sovet dövründən qalmış əmanətlərə
kompensasiya verilməsində, ünvanlı sosial proqramın icra edilməsində. Bu siyahını davam etdirmək olar.
Azərbaycan o nadir ölkələrdəndir ki, hətta böhranlı illərdə sosial proqramları ixtisar etməmiş, əksinə onları
artırmışdır.
İndi Avropada hökm sürən və hələ sonu çatmayan iqtisadi və maliyyə böhranı davam edir. Bu
böhranın ikinci dalğası başlanmışdır. Artıq böyük ölkələr də bu çətinliklərlə üzləşirlər - sosial ödəmələr, iş
yerləri, büdcə xərcləri ixtisar edilir. Ancaq biz Azərbaycanda bunun tam əksini görürük. Bu böhranlı illərdə
biz sovet dövründən qalan əmanətlərin kompensasiyasına başlamışıq. Yəni, bu, böyük layihədir, böyük
iqtisadi və maliyyə resursları tələb edən layihədir.
Bu böhranlı illərdə infrastruktur layihələrinə daha da böyük diqqət göstərilir. Dövlət büdcəsinin
xərcləri daha da artırılır. Bizim ümumi xərclərimiz artır. Yəni, bu gün Azərbaycan reallıqları bundan
ibarətdir. İndiki reallıqlarımızın başlıca səbəbi odur ki, biz öz hesabımıza yaşamışıq, borc almamışıq. Bizim
dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulda cəmi yeddi faiz təşkil edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu, hətta 100
faizi də keçir, 80 faiz olan yerlərdə hesab olunur ki, orada dövlət borcu yaxşı səviyyədədir. Bizdə isə yeddi
faizdir. Biz ayağımızı yorğana görə uzatmışıq və bu yanaşma hər yerdə olmalıdır – ailədə, siyasətdə, iqtisadi
islahatların aparılmasında. Ona görə biz özümüzü tam əmin və rahat hiss edirik.
Valyuta ehtiyatlarımız ildən-ilə artır, enerji layihələrimiz bizə imkan verir ki, bundan onilliklər
sonra da Azərbaycanı inkişaf yolu ilə irəliyə aparaq. Güclü sosial layihələrin icrası imkan verir ki, insanları
ən çox narahat edən məsələlər həllini tapsın. Onların içərisində su layihəsi birinci yerdədir. Odur ki, bu gün
toplaşdığımız mərasimdə başlanan layihəyə çox böyük önəm verilir və ona görə də biz bu gün təməl daşını
böyük təntənə ilə qoyuruq. Çünki bu layihə doğrudan da ölkəmizdə gedən proseslərin əyani təzahürüdür.
İnkişaf, sosial siyasətin aparılması, iqtisadi islahatların davam etdirilməsi və öz hesabımıza yaşamağımız
bu gün Azərbaycan reallıqlarıdır. Mən tam əminəm ki, qarşıda duran bütün vəzifələr uğurla icra ediləcəkdir.
Bu yaxınlarda bu ilin birinci altı ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları müzakirə edildi. Bütün statistik
göstəricilər yüksək səviyyədədir. İlin sonuna qədər bütün proqramlar və infrastruktur layihələri həllini
tapacaqdır. Beləliklə, biz bundan sonra da yalnız və yalnız inkişaf yolu ilə gedəcəyik.
2004-cü ildə bizim tərəfimizdən irəli sürülmüş, bu gün uğurla icra edilən regionların sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramının uğurlu icrası Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün əsas alət idi və
bölgələrin inkişafı, bölgələrdə yeni iş yerlərinin, yeni müəssisələrin yaradılması artıq bir ənənəyə
çevrilibdir. Elə həftə keçmir ki, hansısa yeni müəssisə, yeni istehsal sahələri yaradılmasın, yeni iş yeri
açılmasın. Budur, Azərbaycan reallıqları. Bir daha demək istəyirəm ki, bu reallıqları biz təmin etmişik,
Azərbaycan xalqı öz zəhməti ilə və Azərbaycan dövləti öz müstəqil siyasəti ilə.
Mən bu gün sizi bir daha ürəkdən salamlamaq istəyirəm. Bu gün burada altı rayonun nümayəndələri
toplaşmışlar. Xahiş edirəm, mənim səmimi salamlarımı yaşadığınız rayonların sakinlərinə çatdırasınız.
Əminəm ki, gələn ilin sonuna qədər bütün altı rayonda gözəl mərasimlər keçiriləcəkdir və bu altı rayona
təmiz içməli suyun verilməsi mərasimində sizinlə birlikdə iştirak edəcəyik.
Bir daha sizi təbrik edirəm.
XXX
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz HÜSEYNOV təməli ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulan sosial-iqtisadi inkişaf proqramının bu gün uğurla davam etdirildiyini bildirdi. O, ümummilli lider
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Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycanda içməli su məsələsini daim diqqətdə
saxladığını və su təchizatı sektoruna əvəzsiz töhfələr verdiyini vurğulayaraq dedi:
- Bu gün təməlini qoyduğunuz Şirvan-Muğan layihəsinin su mənbəyi olan Kür su kəmərləri
sisteminin tikintisi məhz ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, Azərbaycana rəhbər təyin
olunandan sonra ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Kür su kəmərləri sisteminin inşası “xalq tikintisi”nə
çevrilmiş və işlər qısa müddətdə başa çatdırılmışdır. Su kəmərləri sisteminin birinci növbəsinin açılışı ulu
öndərin iştirakı ilə 1970-ci il sentyabrın 27-də olmuşdur. Onun ikinci növbəsi isə 1984-cü ildə işə
salınmışdır.
Cənab Prezident, ulu öndər müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə də içməli su sektoruna
daim diqqət və qayğı göstərmişdir. Köhnəlmiş Kür və Ceyranbatan Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi
onun bilavasitə rəhbərliyi ilə 1998-2002-ci illərdə yenidən qurulmuşdur. Azərbaycanda icra olunmuş ən
böyük infrastruktur layihəsi – Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin ideya müəllifi də ümummilli lider Heydər
Əliyev olmuşdur.
Qorxmaz Hüseynov bildirdi ki, Kürətrafı ərazilərdə içməli su probleminin həllinə xüsusi diqqətlə
yanaşan Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən qısa müddətdə bu zonada su təchizatının vəziyyəti,
perspektiv inkişaf və əhalinin sayı təhlil edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, Kürətrafı şəhərlərin bəzilərində
sovet dövründə sutəmizləyici qurğular tikilsə də onlar müasir tələblərə cavab vermir. Əksər kəndlərin
sakinləri isə Kür çayının və kanalların suyunu durultmaqla istifadə edirlər. Məsələnin kompleks həlli üçün
içməli su mənbələrinin imkanlarının bir daha araşdırıldığını bildirən Q.Hüseynov dedi:
- Ötən il sentyabrın 8-də təməlini qoyduğunuz Ceyranbatan ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğu
istismara veriləndən sonra Abşerona saniyədə altı kubmetr içməli su veriləcəkdir. Nəzərə alsaq ki, hazırda
Oğuz-Qəbələ-Bakı kəməri ilə saniyədə beş kubmetr su alırıq, onda Abşeron yarımadasında saniyədə əlavə
11 kubmetr su ehtiyatı yaranacaqdır. Bunları əsas götürərək Bakını təmin edən Kür Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksinin imkanlarından istifadə etməklə Kürətrafı şəhər və kəndlərin su təchizatının aparılması qərara
alınmışdır. Beləliklə, Sizin tapşırığınızın icrası olaraq regionlarda həyata keçirdiyimiz ən böyük layihənin
- Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin tikintisinə başlayırıq.
Şirvan-Muğan qrup su kəməri layihəsi çərçivəsində 170 kilometr uzunluğunda magistral xəttin
inşası nəzərdə tutulur. Yeni kəmər istismara veriləndən sonra Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala və
Biləsuvar şəhərləri, Salyan rayonunun 41, Neftçalanın 44, Biləsuvarın 23 və Sabirabadın 13 kəndi su ilə
təchiz ediləcəkdir.
Ümumilikdə, Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin istismara verilməsi ilə 470 min insan, o cümlədən
beş şəhərin 240 min, 121 kəndin 230 min əhalisi keyfiyyətli su ilə təmin olunacaqdır. Layihəyə uyğun
olaraq, Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin inşası 2013-cü ilin sonuna qədər yekunlaşacaqdır. Magistral
kəmərin çəkilişi ilə yanaşı, hər bir şəhərdə içməli su və kanalizasiya şəbəkəsi yenidən qurulacaq, çirkab
sutəmizləyici qurğular tikiləcəkdir.
“Azərsu” ASC-nin sədri əhalinin keyfiyyətli və fasiləsiz içməli su ilə təmin olunması istiqamətində
görülən digər işlərdən də danışdı. O, “2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosialiqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq 62 qəsəbənin su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin müasir standartlar səviyyəsində yenidən qurulduğunu vurğuladı. Qeyd etdi ki, regionların
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq hazırda 35 şəhər və rayon mərkəzinin, onların
ətrafında yerləşən 182 kəndin içməli su təchizatı layihələri uğurla icra olunur. Q.Hüseynov ilin sonuna
qədər daha 15 rayonda işlərə başlanmasının nəzərdə tutulduğunu diqqətə çatdıraraq bildirdi:
- Cənab Prezident!
Məruzə etmək istəyirəm ki, təkcə son bir ildə həyata keçirilən layihələr çərçivəsində paytaxtın və
ətraf qəsəbələrin 600 min sakininin fasiləsiz su təchizatına nail olunmuşdur. Su təchizatı yaxşılaşdırılmış
əhalinin sayı isə 690 min nəfərdir. İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılmasının əsas mənbəyi Sizin
rəhbərliyinizlə reallaşdırılmış Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri olmuşdur.
Möhtərəm cənab Prezident!
Azərbaycan əhalisinin fasiləsiz və keyfiyyətli su ilə təmin olunması barədə “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti qarşısında həlli vacib tapşırıqlar qoymusunuz. Verdiyiniz tapşırıqlara və təsdiq etdiyiniz Dövlət
proqramlarına uyğun olaraq, bütün ölkə ərazisində su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin müasir
standartlar səviyyəsində yenidən qurulması, əhalinin fasiləsiz içməli su ilə təminatına nail olunması üçün
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bütün qüvvələrini səfərbər edəcək, etimadınızı doğrultmaq üçün
kollektivimiz daha səylə çalışacaqdır.
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XXX
Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhməd MUXTAROV bu kəmərin çəkilməsinin
bütün bölgə üçün əlamətdar hadisə olduğunu qeyd etdi. O, layihənin insanların həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addım olduğunu vurğulayaraq dedi:
- Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin əhatə edəcəyi bölgənin sakinləri illər boyu içməli sudan korluq
çəkmiş, Kür çayının fiziki, kimyəvi və bioloji cəhətdən çirklənmiş suyundan istifadə etməyə məcbur
olmuşlar. Təkcə Hacıqabul rayonunun 68 min əhalisindən ancaq 31 min nəfəri, yəni, 45 faizi təmiz içməli
su ilə təmin olunub. Qalan sakinlər isə hələ də çirkli və zərərli kanal sularından istifadə edirlər.
Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin çəkilişi başa çatdıqdan sonra bölgəmizin yüzdən artıq yaşayış
məntəqəsinə ekoloji cəhətdən təmiz içməli su veriləcək, 450 mindən çox sakinin illərlə davam edən içməli
su probleminə birdəfəlik son qoyulacaqdır. Hər bir sakinin evinə yeni su xətti çəkiləcəkdir və onlar insan
həyatı və sağlamlığı üçün əvəzsiz olan içməli su ilə təmin ediləcəklər. Bu da gələcəkdə Azərbaycan xalqının
genofondunun sağlam saxlanılmasına xidmət edəcəkdir.
Əhməd Muxtarov 2010-cu ilin mayında Kür çayının daşması nəticəsində baş verən təbii fəlakətin
nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında görülən təxirəsalınmaz
tədbirlərdən danışdı, ziyan çəkən bütün insanların dövlət qayğısı ilə əhatə olunduğunu bildirərək dedi:
- Sadə insanlar o çətin günlərdə dövlətin gücünü, onun rəhbərinin qayğısını gördülər. Belə təbii
fəlakətlərdən sığortalanmaq mümkün deyildir. Dünyanın bir çox ölkələrində bu cür hadisələr baş verir.
Lakin heç də bütün dövlətlər insanların üzləşdiyi fəlakətlərdən qurtula bilmirlər.
Sizin tapşırığınızla bütün dövlət orqanları səfərbər olunaraq fəaliyyətlərini təbii fəlakətin
fəsadlarının aradan qaldırılmasına yönəltdilər. Görülən tədbirlər nəticəsində qısa müddətdə təbii fəlakətə
məruz qalmış ərazilərdə yüzlərlə yeni ev inşa edildi. Zərər çəkmiş insanlara maddi kömək göstərildi. Təkcə
rayonumuzun Meyniman kəndində bütün sosial şəraiti olan 63 ev tikilərək sakinlərin istifadəsinə
verilmişdir. İnsanlarımız bir daha gördülər ki, Azərbaycan dövləti, onun rəhbəri insanların həyatına, onların
təhlükəsizliyinə necə böyük önəm verir.
Artıq rayonumuzun bütün əhalisi üçün vacib olan digər problemlər həllini tapmaqdadır. Sizin
tapşırığınızla əhalinin elektrik enerjisi, təbii qaz və içməli su ilə təminatı, yol infrastrukturunun yenidən
qurulması istiqamətində də böyük layihələr həyata keçirilir. Şəhər və kəndlərimizdə elektrik təsərrüfatının
tam yeniləşməsinə başlanmışdır. İlin sonuna kimi Hacıqabulun bütün yaşayış məntəqələrinə, o cümlədən
heç vaxt qaz olmayan kəndlərinə də təbii qazın verilməsi ilə bağlı müvafiq işlər görülür. Hacıqabul
şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tikintisi uğurla icra edilir. Əhalinin ekoloji cəhətdən
təmiz içməli suya olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə Kür çayı boyu kəndlərimizdə sutəmizləyici qurğular
quraşdırılır.
XXX
Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin çəkilməsi ilə yüz minlərlə insanın, o cümlədən Şirvan şəhərinin
sakinlərinin təmiz içməli su ilə təmin olunacağını bildirən Şirvan şəhər sakini Aynurə RZAYEVA dedi:
- Bildirmək istəyirəm ki, Şirvan şəhərinin əhalisi yarandığı gündən indiyədək üç dəfə artmışdır.
Suyun fasilələrlə verilməsi, bəzi məhəllələrə maşınlarla daşınması, çoxmərtəbəli binaların yuxarı
mərtəbələrinə çatdırılmaması həmişə problem olaraq qalırdı və böyüməkdə olan şəhərin əhalisini narahat
edirdi. Bu problem yay aylarında özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verirdi. İnanırıq ki, bu layihə başa
çatdırıldıqdan sonra sakinlərimizin həmin sahədəki problemləri də həllini tapacaqdır.
Möhtərəm cənab Prezident, Sizin diqqət və qayğınızla Şirvan şəhərində mövcud olan problemlər
son səkkiz il ərzində ardıcıllıqla aradan qaldırılmışdır. Bu gün şəhər həyatı üçün vacib olan dayanıqlı
elektrik enerjisi ilə təmin olunuruq. Şəhər və qəsəbələrimizin təbii qazla təminatının yaxşılaşdırılması üçün
əsaslı işlər görülür. Eyni zamanda, şəhərimiz də gündən-günə gözəlləşir, inkişaf edir. Küçə və
meydanlarımız abadlaşır, parklar və xiyabanlar, nümunəvi məhəllələr salınır, avtomobil yolları yenidən
qurulur. Bir sözlə, şəhərimizin görünüşü ağlasığmaz dərəcədə dəyişir. Sakinlərimizin rahatlığı, istirahəti
üçün hər cür şərait yaradılır.
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Aynurə Rzayeva son illərdə ölkədə gedən inkişaf proseslərinin Şirvanı da əhatə etdiyini vurğuladı.
O, son vaxtlarda Şirvanda istifadəyə verilən sosial infrastruktur layihələrinin şəhərin simasını dəyişdirdiyini
və bu prosesin indi də davam etdiyini bildirdi.
XXX
Salyan rayon Qızılağac bələdiyyəsinin sədri Bünyad YOLÇUYEV bildirdi ki, bu gün təməli
qoyulan bu layihə Salyan sakinləri üçün də vacib əhəmiyyət daşıyır. Bu layihənin həyata keçirilməsi
nəticəsində Salyanın bütün yaşayış məntəqələrində içməli su probleminin birdəfəlik həll olunacağını qeyd
edən Bünyad Yolçuyev dedi:
- Bələdiyyə sədri kimi deyə bilərəm ki, rayonumuzun bələdiyyələri əhalini narahat edən
problemləri müəyyən edir, onların sosial sifarişlərini öyrənir və həlli istiqamətində tədbirlər görməyə
çalışırlar. Son illərdə bələdiyyələrimiz ərazilərin abadlaşdırılması və yaşıllaşdırılması, yerli əhəmiyyətli
yolların və su xətlərinin, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət müəssisələrinin binalarının saxlanması, idman
meydançalarının inşası, məişət tullantılarının yığılması və daşınması kimi digər yerli əhəmiyyətli
məsələlərin həlli ilə məşğul olurlar. Bununla belə rayonumuzda əhalinin içməli su ilə təmin olunması əsas
problemlərdən biri olaraq qalmışdır. Problemin həlli bələdiyyələrimizin imkanları xaricində olduğu üçün
biz bu barədə aidiyyəti orqanlara müraciət etmişik.
Bildirmək istəyirəm ki, respublikamızın ən böyük çayı olan Kür çayının 60 kilometrdən çox hissəsi
Salyan rayonunun ərazisindən keçir. Salyan rayonunun bir çox yaşayış məntəqələri, o cümlədən Qızılağac
bələdiyyəsi ərazisinə daxil olan dörd kəndin əhalisi bu günədək içməli su kimi Kür çayının suyundan
istifadə edir. Su isə ilin çox vaxtı bulanıq axdığına və digər tullantılarla çirkləndiyinə görə ondan içməli su
kimi lazımınca istifadə etmək mümkün olmur. Bu da əhalinin həyat şəraitinə, sağlamlığına mənfi təsir
göstərir.
Möhtərəm cənab Prezident, Siz bir neçə il öncə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramının həyata keçirilməsinə həsr olunmuş iclasların birində demişdiniz: “Ölkənin bütün əhalisi yaxın
vaxtlarda içməli su ilə təmin olunacaqdır”. Bu istiqamətdə həyata keçirdiyiniz tədbirlər nəticəsində
respublikanın, o cümlədən Salyan rayonu əhalisinin bir hissəsi keyfiyyətli içməli su ilə təmin edilmişdir.
Sizin tapşırığınızla rayonumuzun Kür çayı boyunca yerləşən 22 kəndində quraşdırılmış modul tipli içməli
su qurğuları bu problemi qismən də olsa aradan qaldırmışdır.
Bildirmək istəyirəm ki, biz yerli özünüidarəetmə orqanlarının nümayəndələri kimi insanlarla daim
bir yerdəyik. Onların Sizə olan inamını və etibarını çox yaxşı görürük. Sakinlərimiz Salyan-Muğan su
kəməri layihəsinin həyata keçirilməsini böyük sevinclə qarşılayır, əsrlər boyu həllini tapmamış içməli su
probleminin aradan qaldırılmasını Sizin onlara göstərdiyiniz yüksək diqqət və qayğı kimi qəbul edirlər.
İcazə verin, insanlarımızın həyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən belə bir nəhəng layihəni
reallaşdırdığınıza görə Sizə rayon sakinlərinin minnətdarlığını çatdırım.
XXX
Mərasimin sonunda Prezident İlham Əliyev Şirvan-Muğan qrup su kəməri layihəsinin əhatə etdiyi
6 rayonun sakinlərini bir daha təbrik etdi və ən xoş arzularını çatdırdı.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Hacıqabul rayonuna səfəri
(15 aprel 2013-cü il)
Aprelin 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Hacıqabul rayonunda səfərdə
olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Hacıqabul şəhərində ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül
dəstəsi qoydu.
XXX
Sonra Prezident İlham Əliyev yenidən qurulan Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış oldu. Bildirildi ki,
burada Ulu Öndərin müxtəlif vaxtlarda Hacıqabula səfərlərini, rayon sakinləri ilə görüşlərini əks etdirən
maraqlı fotolar toplanmışdır. Bundan başqa, Mərkəzdə gənclərin ilkin sənət vərdişlərinə yiyələnmələri üçün
müxtəlif dərnəklər fəaliyyət göstərəcəkdir.
XXX
Sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Hacıqabulun mərkəzindəki Heydər Əliyev parkını gəzdi.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhməd Muxtarov Azərbaycan Prezidentinə məlumat verdi ki, 2011-ci
ilin sentyabrından parkda yenidənqurma işlərinə başlanılmışdır.
XXX
Hacıqabula səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev rayonun Rəncbər-Qubalı Baloğlan–“Pir
Hüseyn” Xanəgahı avtomobil yolunun açılış mərasimində iştirak etdi.
Dövlətimizin başçısına yolun parametrləri, respublika əhəmiyyətli digər yollarda aparılan işlər,
Hacıqabul-Paşalı-Tağılı avtomobil yolu barədə məlumat verildi.
Prezident İlham Əliyev kənd sakinləri ilə görüşdü. Təzə çəkilən yolun əhəmiyyətindən danışan
dövlətimizin başçısı yolların hər bir yaşayış məntəqəsi üçün önəmini vurğuladı.
Kənd sakini Qənimə İsrafilova göstərdiyi diqqət və qayğıya görə sakinlər adından dövlətimizin
başçısına minnətdarlığını bildirdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Sonra Prezident İlham Əliyev Kür-Bakı su kəmərindən Hacıqabul şəhərinə içməli suyun gətirilməsi
mərasimində iştirak etdi.
Dövlətimizin başçısı Hacıqabul şəhərinin su təchizatı planı və Şirvan-Muğan su kəmərinin texniki
göstəricilərini əks etdirən stendlərə baxdı.
Prezident İlham Əliyev şəhərə içməli suyun verilməsini bildirən düyməni basdı.
Dövlətimizin başçısı Hacıqabul rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Hacıqabula səfəri çərçivəsində Daxili Qoşunların “N” saylı
hərbi hissəsində aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış oldu.
Dövlətimizin başçısı hərbi şəhərciyin ərazisini gəzdi, yenidən qurulan 70 mənzilli zabit
yataqxanasına baxdı.
XXX
Daha sonra Prezident İlham Əliyev Hacıqabulda Gilan Seramik Parkında seramik plitələr istehsalı
zavodunun açılışında da iştirak etdi.
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Müəssisə ilə tanış olan dövlətimizin başçısına Gilan Seramik Parkında inşa ediləcək daha bir
istehsal sahəsi - yeni keramaqranit zavodu barədə məlumat verildi.
Dövlətimizin başçısı gilizi zavodun təməlinə buraxdı, beton qarışığı tökən qurğunu işə saldı.
Prezident İlham Əliyev daha sonra müəssisədə yaradılmış sərgi salonu ilə tanış oldu. Salonda
zavodda istehsal olunan və olunacaq məmulatların nümunələri nümayiş etdirilir.
AZƏRTAC
2013, 15 aprel

112

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Hacıqabulda yenidən qurulan Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıq
(15 aprel 2013-cü il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 15-də
Hacıqabul rayonunda səfərdə olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Hacıqabul şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Sonra Azərbaycan Prezidenti parkın ərazisində yenidən qurulan Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış
oldu.
Məlumat verildi ki, Mərkəz 2008-ci ilin mayından fəaliyyət göstərir. Ötən ilin fevralından burada
aparılan yenidənqurma işlərindən sonra bina genişləndirilmiş, ümumi sahəsi 260 kvadratmetrdən 1172
kvadratmetrə çatdırılmışdır. Mərkəzdə əlavə olaraq ekspozisiya zalı, foto, xalq yaradıcılığı və rəsm
studiyaları, elektron kitabxana, xarici dil mərkəzi, konfrans və kino zalları yaradılmışdır. Bu, rayon
gənclərinin ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi irsinin öyrənilməsi, eləcə də bilik və bacarıqlarının
artırılması, xarici dillərə yiyələnməsi, elektron kitabxanalardan geniş istifadə etməsi üçün geniş imkan açır.
Mərkəzdə ulu öndər Heydər Əliyevin sovet hakimiyyəti illərində və ölkəmizin müstəqilliyi
dövründə Hacıqabula səfərlərini, rayon ictimaiyyəti ilə görüşlərini əks etdirən maraqlı fotolar toplanmışdır.
Xalq yaradıcılıq studiyasında gənclər qədim və müasir xalçaçılıq, toxuculuq, naxışvurma sənətinin sirlərinə
yiyələnəcəklər. Mərkəzdə fəaliyyət göstərəcək rəsm studiyası rayon gənclərinin rəssamlıq sənəti ilə məşğul
olmalarına imkan yaratmaqla yanaşı, həm də onların istedadlarını nümayiş etdirmələri üçün geniş imkanlar
açır. Heydər Əliyev Mərkəzinin xarici dil bölməsində gənclər ingilis, fransız, rus, alman dillərini öyrənə
biləcəklər. Bunun üçün onlar bölmədə quraşdırılan müasir texniki vasitələrdən istifadə edəcəklər. Burada
yaradılan avtomatlaşdırılmış kitabxanada informasiya sistemindən istifadə edilir. Kitabxanada xüsusi
sistemin köməyi ilə elektron kataloq yaradılmışdır. Bu sistemdə hazırda on baza fəaliyyət göstərir.
Kitabxananın bütün elektron resursları sistemin veb modulu vasitəsilə dünya informasiya məkanına
çıxarılır.
Mərkəzlə tanışlıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev parkını gəzdi.
Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhməd Muxtarov Prezident İlham Əliyevə
məlumat verdi ki, parkda 2011-ci ilin sentyabrından yenidənqurma işlərinə başlanmışdır. Ümumi sahəsi
1,5 hektar olan parkda rayon sakinlərinin istirahətinin təmin edilməsi üçün geniş imkanlar yaradılmışdır.
Burada uşaq əyləncə və istirahət mərkəzi, 320 yerlik yay teatrı və kafe inşa edilmişdir. Parkda müasir
işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, yaşıllıq zolaqları salınmışdır.
AZƏRTAC
2013, 16 aprel
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Rəncbər-Qubalı Baloğlan-“Pir-Hüseyn” Xanəgahı avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir
(15 aprel 2013-cü il)
Hacıqabul rayonuna səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev aprelin 15-də Rəncbər-Qubalı
Baloğlan-“Pir-Hüseyn” Xanəgahı avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir.
Prezident İlham Əliyev yeni yolun, eləcə də hazırda genişləndirilən və perspektivdə
genişləndirilməsi nəzərdə tutulan respublika əhəmiyyətli yolların, həmçinin Hacıqabul-Paşalı-Tağılı
avtomobil yolunun texniki-iqtisadi göstəricilərini əks etdirən stendlərə baxdı.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, yeni magistralın
istismara verilməsi yerli əhali ilə yanaşı, “Pir-Hüseyn” Xanəgahı Tarix-Memarlıq Qoruğuna gələn
qonaqların rahatlığını tam təmin edəcəkdir. Əvvəllər sakinlər bu ərazidə torpaq və çınqıl yoldan istifadə
etmişlər. Yolun inşasına “Azəryolservis” ASC tərəfindən bir ay əvvəl başlanılmış və işlərin keyfiyyətlə,
eyni zamanda, qısa müddətdə görülməsi üçün bütün qüvvələr səfərbər olunmuşdur. Nəticədə rayonun
mühüm yaşayış məntəqələrini birləşdirən rahat bir yol ərsəyə gəlmişdir.
Qeyd edildi ki, ümumi uzunluğu 18 kilometr, eni 6 metr olan yol dördüncü dərəcəlidir. Yeni yolun
salınması zamanı bütün zəruri yol nişanları qoyulmuş, dayanacaqlar inşa edilmişdir. Yolun Bakı-Tbilisi
əsas magistralından Rəncbər kəndinədək olan hissəsi 6,5 kilometr, Rəncbər kəndindən Qubalı Baloğlan
kəndinə olan hissəsi 5,5 kilometr, Qubalı Baloğlan kəndindən “Pir-Hüseyn” Xanəgahı Tarix-Memarlıq
Qoruğuna olan hissəsi isə 6 kilometrdir. Yeni yol Rəncbər-Qubalı Baloğlan kəndlərinin 6500-dən çox
sakininə xidmət edəcəkdir.
Prezident İlham Əliyevə respublika əhəmiyyətli digər yollarda aparılan işlər, həmçinin
genişləndirilən və perspektivdə genişləndirilməsi nəzərdə tutulan yollar barədə də məlumat verildi.
Sonra rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhməd Muxtarov dövlətimizin başçısına HacıqabulPaşalı-Tağılı avtomobil yolu barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, dördüncü dərəcəli bu yolun ümumi
uzunluğu 37 kilometrdir. Burada əsaslı təmir işlərinə ötən ilin avqustunda başlanılmışdır. Yolun 10
kilometri artıq istismara hazırdır. Azərbaycan Prezidentinin 2012-ci il dekabrın 5-də imzaladığı Sərəncamla
yolun inşasına 5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Yolboyu müxtəlif diametrli 28 suötürücüsü qoyulmuşdur.
Bu ilin avqustunda istifadəyə veriləcək və 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirəcək yoldan 6 min sakin istifadə
edəcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Sonra Prezident İlham Əliyev Rəncbər və Qubalı Baloğlan kəndlərinin sakinləri ilə görüşdü.
Sakinləri salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Gözəl yoldur, təzə çəkilibdir. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Kənd yollarının çəkilişi ölkə üzrə sürətlə gedir. O cümlədən Hacıqabul rayonunda da bu işlər
aparılır. İndicə mənə məruzə edildi, bir bu kənd yoludur, bir də ki, digər istiqamətdə kənd yolları bərpa
edilibdir. Əslində yenidən tikilir. Çünki bu yollar torpaq yolları olmuşdur. Bilirəm ki, kənd camaatı uzun
illər əziyyət çəkirdi. Ancaq indi bu gözəl yol çəkiləndən sonra rahat gedib-gəlmək mümkün olacaqdır.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı arzulayıram. Çünki yol hər
bir yaşayış məntəqəsi üçün çox önəmlidir. Yaxşı yol olmayanda istər-istəməz problem də yaranır, xüsusilə
qış və payız aylarında. Gözəl asfalt yoldur, rahatdır, bir neçə kəndi birləşdirir. Digər istiqamətdə yeddi
yaşayış məntəqəsini birləşdirən yol çəkilir. Gələcək illərdə hələ bu işlər davam etdiriləcəkdir. Çünki buna
hələ ehtiyac vardır. Çalışmalıyıq ki, bütün kəndlərimizdə gözəl yollar olsun.
Göstərdiyi diqqət və qayğıya görə kəndlərin əhalisi adından Prezident İlham Əliyevə
minnətdarlığını bildirən Qənimə İSRAFİLOVA dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident. İcazə verin Sizi Rəncbər-Qubalı Baloğlan kəndlərinin sakinləri
adından salamlayım. Kəndimizə “Xoş gəlmisiniz” deyim. Rəncbər və Qubalı Baloğlan kəndlərindən
keçərək “Pir-Hüseyn” Xanəgahı Tarix-Memarlıq Qoruğuna qədər uzanan bu 18 kilometrlik gözəl asfalt
yolu biz sakinlərə bəxş etdiyinizə görə Sizə hər iki kəndin sakinləri adından dərin minnətdarlığımızı
bildirək, ürəkdən təşəkkür edək. Allah Sizə cansağlığı versin, ömrünüz uzun olsun. Allah Sizə yar olsun.
Çox razıyıq. Sizin diqqətinizi hər dəfə görürük, hiss edirik. Kənd sakinləri adından bir təklifimiz də vardır.
Hər iki kəndin əhalisinin Sizdən bir xahişi vardır. Kəndin girəcəyində dəmir yolu keçidi darısqaldır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mən də gördüm. Bir az ensizdir.
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Qənimə İSRAFİLOVA: Oradan iri tutumlu maşınlar keçəndə problem yaranır, uzaq məsafə qət
edərək gəlirlər. Bu işdə bizə kömək göstərməyinizi xahiş edirik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Kömək göstərərik, nəqliyyat naziri də buradadır. Göstəriş verirəm ki,
bu məsələ də həll olunsun. Mən də fikir verdim ki, çox ensizdir. Yəqin ki, əvvəlki illərdə tikilmişdir. Onu
da genişləndirmək lazımdır ki, rahat gediş-gəliş olsun.
Qənimə İSRAFİLOVA: Təşəkkür edirik. Səmimi təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sevindirici
haldır. Rəncbər kəndinin tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaqdır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu yolun çəkilişi vətəndaşların müraciəti əsasında baş vermişdir. Siz
bilirsiniz ki, biz ilk növbədə, magistral yolların təmiri ilə məşğul idik. İndi Hacıqabuldan Bakıya və digər
istiqamətə getmək üçün gözəl imkanlar vardır. Ondan sonrakı mərhələdə şəhərlərarası yolların tikilməsi ilə
məşğul olduq. Bu layihə də demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Ardıcıllıqla kənd yollarının təmiri və
qurulması məsələsi diqqət mərkəzində oldu. Bu layihələrdə, əlbəttə, ilk növbədə daha çox yaşayış
məntəqəsi olan yollara üstünlük verildi. Bu istiqamət üzrə cəmi iki kənd vardır. Ancaq vətəndaşların
xahişini nəzərə alaraq, burada xüsusilə tarixi abidə olan “Pir-Hüseyn” Xanəgahının mövcudluğunu nəzərə
alaraq bu yol da proqrama salındı.
Əminəm ki, bundan sonra da Hacıqabul rayonunda bütün digər məsələlər uğurla həll olunacaqdır.
Burada digər infrastruktur layihələri, içməli su layihəsi icra edilir. Əlbəttə, içməli su, ilk növbədə, rayon
mərkəzinə veriləcəkdir, ondan sonra kəndlərə. Qazlaşdırma gedir. İndi bütün kəndlərdə qaz xətləri ya
çəkilibdir, ya da ki, çəkilir. Sizin kəndinizdə var, daimidir?
SAKİNLƏR: Bəli, bütün evlərdə var, daimidir. Çox sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Belə də olmalıdır.
Qənimə İSRAFİLOVA: Sizin diqqətiniz və göstərişləriniz sayəsində. İnsan amilinə çox böyük
önəm göstərirsiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əlbəttə, əsas məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaşları
rahat yaşasınlar. Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm.
SAKİNLƏR: Sağ olun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2013, 16 aprel
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Hacıqabulda seramik plitələr istehsalı zavodu istifadəyə verilmişdir
(15 aprel 2013-cü il)
Hacıqabula səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev aprelin 15-də Gilan Seramik Parkında
seramik plitələr istehsalı zavodunun açılışında da iştirak etmişdir.
Məlumat verildi ki, bu zavod Cənubi və Şimali Qafqaz, həmçinin Mərkəzi Asiya ölkələri arasında
yalnız Azərbaycandadır. Sahəsi 27 hektar olan müəssisənin inşasına 2009-cu ilin sonlarında başlanılmışdır.
Zavodda bu sahədə dünyanın ən aparıcı şirkəti olan İtaliyanın “Sacmi” müəssisəsinin avadanlığı
quraşdırılmışdır. Bu avadanlıq vasitəsilə beynəlxalq standartlar səviyyəsində məhsul əldə etmək
mümkündür. Müəssisənin fəaliyyətə başlaması daxili bazarın həmin materiallara tələbatının ödənilməsində
həlledici rol oynayacaqdır. Bununla yanaşı, gələcəkdə məhsulların xaricə ixracı da planlaşdırılır.
Yeni müəssisələrin yaradılması əhalinin məşğulluğunun artırılmasında da mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Zavodda çalışanlara 100 və 150 yerlik iki yeməkxana xidmət göstərəcəkdir. Müəssisənin
ərazisində inşa olunmuş dördmərtəbəli 80 yerlik müasir qonaq evində qonaqların və zavodda çalışanların
istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Müəssisənin inzibati bölməsində də işçilər üçün hərtərəfli şərait
vardır. Bölmənin konfrans və toplantı zalları müasir səviyyədə qurulmuşdur. Burada müxtəlif tədbirlərin
keçirilməsi mümkün olacaqdır. İkimərtəbəli sərgi salonunda zavodda istehsal olunan məhsullar nümayiş
etdirilir. Bundan başqa, müəssisənin ərazisində hazır məhsullar və avadanlığın ehtiyat hissələri anbarları
inşa olunmuş, nasosxana, qazanxana və transformator quraşdırılmışdır. Zavodun həyətində geniş abadlıqquruculuq işləri görülmüş, yaşıllıqlar salınmış, idman meydançası yaradılmışdır.
Məlumat verildi ki, zavod 19,7 min kvadratmetr qapalı sahədən ibarətdir. Burada quraşdırılan
müasir avadanlıqla rəqabətədavamlı məhsul istehsal ediləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev müəssisəni işə saldı.
Bildirildi ki, ümumilikdə müəssisənin yaradılmasına 40,2 milyon manat investisiya qoyulmuşdur.
Avadanlığın alınması və tikintinin həyata keçirilməsi məqsədilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondundan beş milyon manat güzəştli kredit ayrılmışdır. İstehsal avadanlığı italiyalı
mütəxəssislər tərəfindən quraşdırılmışdır. Müəssisənin illik xammal tələbatı 80 min ton təşkil edir. Bu
tələbatın əsas hissəsi yerli xammal hesabına ödəniləcək, bəzi qatqı maddələr isə Türkiyə və Ukraynadan
gətiriləcəkdir.
Zavodun xammal bazasının yaradılması məqsədi ilə aparılmış geoloji tədqiqatlar nəticəsində
Abşeron və Gəncə-Qazax iqtisadi rayonları ərazisində kifayət qədər xammal yataqlarının mövcudluğu və
həmin yataqlardan alınacaq xammal-materialların yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik olduğu müəyyən
edilmişdir. Zavodda il ərzində 1 milyon 815 min kvadratmetr döşəmə plitə, 1 milyon 798 min kvadratmetr
üzlük plitə və 165 min paqonmetr dekorativ plitə hazırlanacaqdır. Müəssisədə yaxın gələcəkdə tələbata
uyğun olaraq bütün ölçülərdə plitə buraxılacaqdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, müəssisənin işi tam avtomatlaşdırılmışdır. Zavodda 500-dən çox adam
daimi iş yeri ilə təmin olunmuşdur. Müəssisədə üçnövbəli iş rejimi tətbiq edilməklə hər növbədə 94 nəfər
işləyəcəkdir. Zavodun fəaliyyətinin genişləndirilməsi ilə əlaqədar gələcəkdə iş yerlərinin sayı daha da
artırılacaqdır.
Müəssisə ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə Gilan Seramik Parkında inşa ediləcək daha bir
istehsal sahəsi - yeni keramaqranit zavodu barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, müəssisənin inşasından
məqsəd istehsal olunan məhsulların çeşidinin və həcminin artırılmasıdır.
Prezident İlham Əliyev yeni zavodun təməlini qoydu.
Məlumat verildi ki, zavodun cənub hissəsində 15 hektar sahədə müxtəlif duş kabinələri, vannalar
və digər sanitariya qovşağı avadanlığı istehsal edən müəssisənin tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Bu
layihələrin həyata keçirilməsi rayonun sosial-iqtisadi inkişafında və əhalinin məşğulluğunun artırılmasında
mühüm rol oynayacaqdır.
Dövlətimizin başçısı daha sonra müəssisədə yaradılmış sərgi salonu ilə tanış oldu. Burada
zavodda hazırda istehsal olunan və olunacaq məmulatların nümunələri sərgilənir. Bildirildi ki, bu məhsullar
keyfiyyətinə görə dünya bazarında rəqabətə davamlılığı ilə seçiləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev müəssisənin inzibati bölməsində də oldu. Burada işçilər üçün hərtərəfli
şərait yaradılmışdır. Bölmənin konfrans və toplantı zalları müasir səviyyədə qurulmuşdur. İnzibati bölmədə
ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına
verdikləri töhfələri əks etdirən fotolardan ibarət guşə yaradılmışdır.
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Görülmüş işləri yüksək qiymətləndirən Azərbaycan Prezidenti tapşırıqlarını verdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2013, 16 aprel
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Prezident İlham Əliyev Şirvan-Muğan su kəmərindən Hacıqabul şəhərinə
içməli suyun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir
(16 aprel 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 15-də Şirvan-Muğan su kəmərindən
Hacıqabul şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Hacıqabul şəhərinin su təchizatının planını və Şirvan-Muğan su kəmərinin
texniki göstəricilərini əks etdirən stendlərə baxdı.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov bildirdi ki, Hacıqabul şəhərinin günlük orta su sərfi
248 min litrdir. Ümumi su anbarının ehtiyatı 10 min kubmetrdir. Şirvan-Muğan su kəmərinin uzunluğu 170
kilometrdir. Bu kəmərdən istifadə edən əhalinin sayı isə 470 min nəfərdir. Layihəyə əsasən kəmər 121
kəndi, o cümlədən Sabirabadın 13 kəndini əhatə edəcəkdir. Sabirabad-Saatlı qrup su kəmərinin uzunluğu
isə 40 kilometrdir. Layihəyə əsasən 37 kəndin 160 mindən çox sakini təmiz içməli sudan istifadə edəcəkdir.
Məlumat verildi ki, “Hacıqabul şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
layihəsi” əhali artımının 2035-ci ilə qədər inkişaf perspektivi nəzərə alınmaqla 30,4 min nəfər üçün
hesablanmışdır və dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. Hacıqabul şəhərinin sakinləri içməli su
ilə - təməli 2012-ci il iyulun 16-da Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuş Şirvan-Muğan qrup kəməri
vasitəsilə təmin olunacaqdır.
Hacıqabul şəhərində mərkəzləşdirilmiş içməli su sistemi 1970-ci illərdə yaradılmışdır. Hazırda
şəbəkə istismara yararsızdır. Şəhərin su şəbəkəsinin uzunluğu 25,5 kilometr təşkil etmiş, kanalizasiya
şəbəkəsi isə ümumiyyətlə olmamışdır. Rəsmi statistikaya əsasən, hazırda Hacıqabul şəhərinin əhalisinin
sayı 24,8 min nəfərdir və onların 50 faizə yaxını mərkəzləşdirilmiş içməli su şəbəkəsi ilə təmin
olunmamışdır. Əhali orta hesabla sutkada qrafiklə 8 saat su alır. Qalan əhali isə öz tələbatını fərdi qaydada
ödəyir.
Yeni “Hacıqabul şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi”
çərçivəsində şəhərin su təchizatının özüaxımlı rejimdə aparılması üçün 2,4 kilometr uzunluğunda magistral
kəmər çəkilmişdir, relyef baxımından yüksək nöqtədə tutumu 5 min kubmetr olan anbar inşa edilir. Şəhərdə
uzunluğu 115 kilometr olan müxtəlif diametrli paylayıcı su şəbəkəsi və ümumi uzunluğu 105 kilometr olan
kanalizasiya şəbəkəsi yaradılacaqdır. İndiyədək 30 kilometr su xətti, 20 kilometr kanalizasiya xətti
çəkilmişdir. 8,7 kilometr uzunluğunda layihələndirilmiş kanalizasiya kollektorunun 6,7 kilometrində işlər
tamamlanmışdır. Ümumiyyətlə, 2014-cü ildə layihənin icrası başa çatdıqdan sonra bütün şəhər əhalisi
fasiləsiz və keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunacaqdır. Layihəyə uyğun olaraq, Hacıqabul şəhərinin şərq
hissəsində, relyef baxımından çökək ərazidə kanalizasiya-nasos stansiyasının tikintisi planlaşdırılır. Çirkab
suları toplanaraq Şirvan-Kürdəmir avtomobil yolunun kənarında tikiləcək çirkab sutəmizləyici qurğuya
ötürüləcəkdir və təmizləndikdən sonra yaxınlıqdan keçən Baş Şirvan kollektoruna axıdılacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti suyun şəhərə rəmzi olaraq verilməsini təmin edən qurğunu işə salan
düyməni basdı.
Sonra Hacıqabul rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşən Prezident İlham
ƏLİYEV dedi:
- Əziz dostlar, hörmətli hacıqabullular.
Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gün Hacıqabul rayonunun inkişafında çox əlamətdar bir
gündür. Bu gün biz Hacıqabula içməli suyun verilməsini qeyd edirik. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi
ürəkdən təbrik edirəm.
Son illər ərzində ölkəmizdə görülən işlər arasında içməli su layihələri xüsusi yer tutur. Çünki
bütün dövrlərdə vətəndaşlarımız içməli su ilə lazımi səviyyədə təmin olunmamışdılar. Ulu öndər Heydər
Əliyevin rəhbərliyi altında 1970-ci illərdə su problemlərinin böyük hissəsi öz həllini tapmışdır. Ancaq həyat
davam edir, ölkəmiz inkişaf edir, əhali artır və əlbəttə, su təminatı ilə əlaqədar əlavə tədbirlər görülməli idi
və görülür.
Hazırda demək olar ki, ölkəmizin bütün yerlərində içməli su və kanalizasiya layihələri icra edilir.
Bu proses geniş vüsət almışdır. Əminəm ki, gələn illərdə Azərbaycanda hər bir yerdə təmiz içməli su
olacaqdır.
Hacıqabul rayonunun içməli su ilə təmin edilməsi üçün praktiki tədbirlər görülmüşdür. Keçən il
biz Hacıqabulda Şirvan-Muğan su kəmərinin təməlini qoyduq. Bu kəmərin fəaliyyəti nəticəsində artıq
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Hacıqabula içməli su gəlir. Ondan sonrakı dövrdə yeni şəbəkələr qurulacaqdır. Artıq bu işlərə
başlanılmışdır və biz hər bir evə içməli suyun verilməsinə nail olacağıq. Bu, doğrudan da böyük layihədir,
deyə bilərəm ki, tarixi layihədir. Bu, onu göstərir ki, siyasi iradə olduğu zaman hər bir iş görülə bilər.
Azərbaycanda hər bir rayonda böyük infrastruktur layihələri icra edilir. İlk növbədə, əlbəttə ki,
biz elektrik enerjisinin təchizatını yüksək səviyyəyə qaldırmalı idik. Artıq bu proses demək olar ki, başa
çatır. Qazlaşdırma prosesi də uğurla gedir. Hacıqabul rayonunun bütün kəndlərində qazlaşdırma işləri
aparılır, kəndlərin böyük əksəriyyətində artıq bu işlər başa çatmışdır. Yəqin ki, yaxın aylarda bütün yaşayış
məntəqələrində 24 saat keyfiyyətli qazın verilməsi mümkün olacaqdır.
Biz kənd yollarının çəkilişi ilə ciddi məşğuluq. Bu gün biz Hacıqabulda kənd yollarının açılışını
da qeyd etmişik. İki layihə icra edilir, biri artıq başa çatmışdır. İndi ikinci layihə davam etdirilir və əminəm
ki, yaxın zamanlarda bütün kəndlərə gedən yollar yenidən tikilib istifadəyə veriləcəkdir.
Beləliklə, hər bir rayon üçün lazım olan infrastruktur layihələri ardıcıllıqla və uğurla öz həllini
tapır. Beləliklə, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının ikinci hissəsi də artıq uğurla icra
edilir və ilin sonuna qədər başa çatdırılacaqdır. Ondan sonra 2014-2018-ci illəri əhatə edəcək yeni proqram
qəbul ediləcəkdir. Ancaq bu ilin sonuna qədər hər bir yerdə əsas infrastruktur layihələri başa çatmalıdır.
Bu layihələrin içində əlbəttə ki, içməli su layihəsi xüsusi yer tutur. Çünki su həyat deməkdir,
təmiz içməli su isə sağlam həyat deməkdir. Bizim bütün siyasətimizin mərkəzində insan amili, Azərbaycan
vətəndaşı dayanır. Mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm. Bir daha demək istəyirəm, görülən bütün işlər,
ölkəmizdə gedən quruculuq, abadlıq, müasirləşmə işləri bir məqsədi güdür ki, Azərbaycan vətəndaşı rahat
yaşasın, işlə təmin olunsun, yaxşı maaş alsın və bütün infrastruktur layihələri ən yüksək standartlara cavab
versin. Biz bunu edirik, buna nail oluruq. Azərbaycanda infrastruktur sahəsində görülən bütün işlər ən
yüksək dünya standartlarına cavab verir, o cümlədən içməli su layihəsi. Veriləcək suyun keyfiyyəti də
yüksək olacaqdır. Bu işlər Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun şəkildə görülür. Beləliklə,
insan sağlamlığına çox böyük töhfə veriləcəkdir. Çünki təmiz içməli su bir daha demək istəyirəm ki, insan
üçün ən vacib şərtdir.
Mən əminəm ki, biz bütün başqa istiqamətlər üzrə də uğurlu siyasətimizi davam etdirəcəyik.
Regionların inkişafı uğurla gedir, sosial siyasət uğurla aparılır. Bizim iqtisadi imkanlarımız da genişlənir
və birinci rübün sosial-iqtisadi yekunları artıq müzakirə edilmişdir və bir daha görürük ki, hər bir istiqamət
üzrə Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı bizim üçün prioritetdir və bu
sahədə birinci rübdə 11 faizdən çox artım müşahidə olunub. Hesab edirəm ki, bu da dünya miqyasında ən
yüksək göstəricidir. Dünyanın bir çox yerlərində hələ də maliyyə və iqtisadi böhranın hökm sürdüyünü
nəzərə alsaq, Azərbaycanın uğurlu inkişafı bir daha onu göstərir ki, seçdiyimiz yol düzgün yoldur. Hər bir
addım düzgün istiqamətdə atılır. Ölkəmiz böyük inkişaf yolu keçmişdir. Əminəm ki, bu inkişaf, görülmüş
işlər gələcək inkişaf üçün də gözəl şərait yaradacaqdır. Çünki biz bundan sonra da inkişaf yolu ilə
getməliyik.
Biz Azərbaycanda bütün işləri ardıcıllıqla görürük. Həm iqtisadi, həm siyasi sahədə, xarici siyasət
məsələlərinin həllində, sosial sahədə. Yəni, ölkə hərtərəfli inkişaf edir. Bir daha demək istəyirəm, ən gözəl
göstərici ondan ibarətdir ki, biz görülən bütün işlərin nəticələrini görürük. Bir neçə il bundan əvvəl biz
içməli su layihələrinin başlanmasını qeyd etmişik, ancaq artıq bu gün bunun gözəl nəticələrini görürük.
Uğurlarımızın təməlində ilk növbədə, bizim islahatlarımızdır və ilk növbədə, Azərbaycanda Heydər Əliyev
siyasətinin davam etdirilməsidir. Gələn ay biz Ulu Öndərin 90 illik yubileyini qeyd edəcəyik. Bu ərəfədə
bir daha görülən bütün işlərə nəzər saldıqda görürük ki, son 10 il ərzində Azərbaycan Heydər Əliyev
siyasətinə öz sadiqliyini göstərərək böyük uğurlara nail olmuşdur. On il bundan əvvəl mən bəyan etmişdim
ki, əgər Azərbaycan xalqı mənə etimad göstərərsə, mən Heydər Əliyev siyasətini davam etdirəcəyəm. Çox
şadam ki, bu gün, 10 il keçəndən sonra görülən bütün işlər, əldə edilmiş nəticələr, bu inkişaf, bu quruculuq
bir daha Heydər Əliyev siyasətinin nə qədər düzgün olmasını təsdiqləyir.
Bu gün Hacıqabulda içməli su layihəsinin başa çatması, doğrudan da, əlamətdar və unudulmaz
bir hadisədir. Əminəm ki, gələcəkdə belə gözəl açılışlar çox olacaqdır. Hacıqabulda gözəl abadlıqquruculuq işləri aparılır, parklar salınır, yeni sənaye müəssisələri yaradılır, küçələr abadlaşır. Bir sözlə,
rayonun inkişafı əminəm ki, bundan sonra yalnız və yalnız sürətlə davam edəcəkdir. Beləliklə, ölkə
iqtisadiyyatına hacıqabullular da öz dəyərli töhfələrini bundan sonra da verəcəklər. Əziz dostlar, bu gözəl
hadisə münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun.
XXX
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Bu xeyirxah təşəbbüsün reallaşmasına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına
hacıqabullular adından minnətdarlığını çatdıran rayon sakini Hafiz BƏŞİROV dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, Sizi bütün Hacıqabul ictimaiyyəti adından salamlayım, rayonumuza “Xoş
gəlmisiniz!” deyim. Bu gün rayonumuzun həyatında əlamətdar bir gündür. Şəhərimizə içməli su verilir.
Məncə, cənab Prezident, insan həyatında suyun əhəmiyyəti haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Atalarımız
“su həyatdır” deyiblər. Su həmişə elimizə, obamıza bolluq, paklıq, sağlamlıq gətiribdir.
Keçən əsrin 70-ci illərində ulu öndərimiz Heydər Əliyev Kür çayından Bakı şəhərinə və ətraf
yaşayış məntəqələrinə kəmər çəkdirərək milyonlarla insanı sevindirdi. İndi bu nəcib missiyanı Siz davam
etdirirsiniz, cənab Prezident.
Keçən ilin iyulunda Hacıqabul rayonunda yeni su kəmərinin təməlqoyma mərasimində Siz
demişdiniz: “Əminəm ki, gələn ilin sonuna qədər bütün 6 rayonda gözəl mərasimlər keçiriləcəkdir. Bu
rayonlara təmiz içməli suyun verilməsi tədbirlərində sizinlə birlikdə iştirak edəcəyik”. Sizin iştirakınız və
xeyir-duanızla bu gün şəhərimizə təmiz içməli su verildi. Hər bir sakinimiz insan həyatı və sağlamlığı üçün
əvəzsiz olan içməli su ilə təmin olunacaqdır. Bu, Sizin təkcə hacıqabullulara deyil, ölkəmizdə
insanlarımıza, ölkə vətəndaşlarına necə yüksək önəm verməyinizin bariz nümunəsidir.
İcazə verin, bizə həyatımız üçün əvəzsiz bir nemət olan təmiz su bəxş etdiyinizə görə bütün
hacıqabulluların dərin minnətdarlığını və səmimi təşəkkürlərini Sizə çatdırım.
Möhtərəm cənab Prezident!
Biz çox yaxşı bilirik ki, Sizin fəaliyyətinizin təməlində həmişə Azərbaycan vətəndaşı dayanır.
Sizin həyata keçirdiyiniz bütün tədbirlər insanların yaxşı yaşamasına, onların həyatının, təhlükəsizliyinin,
hüquqlarının qorunmasına yönəlibdir. 2010-cu ildə baş vermiş təbii fəlakət, sel daşqınları zamanı biz bunun
bir daha şahidi olduq. Sadə insanlar o çətin günlərdə dövlətin gücünü, onun rəhbərinin qayğısını bir daha
hiss etdilər. Həmin günlərdə məhz Sizin rəhbərliyinizlə görülmüş tədbirlər nəticəsində insan tələfatına yol
verilmədi. İnsanlar böyük çətinliklə üz-üzə qalmadı. Doğrudan da, bir neçə ay keçmədi ki, bütün fəlakət
bölgəsində olduğu kimi, Hacıqabulda da sel suları basmış kəndlərimizdə zərərçəkmiş ailələr üçün yüzlərlə
yeni evlər tikildi. İnsanlara maddi kömək göstərildi. Hacıqabullular bütün bunlara görə bir daha Sizə öz
dərin minnətdarlığını bildirirlər.
Möhtərəm cənab Prezident!
Bu gün hər birimiz ölkəmizin uğurlarına görə böyük qurur hissi keçiririk. Çünki Azərbaycan son
illər ərzində iqtisadİ inkişaf baxımından, sözün əsl mənasında, dünyanın ən sürətlə inkişaf edən
ölkələrindən birinə çevrilmişdir. Bəli, cənab Prezident, bu, əsl həqiqətdir. Rayonumuzda vaxtilə mövcud
olan problemlər bu gün Sizin yüksək diqqətiniz sayəsində ardıcıllıqla aradan qaldırılır. Rayonumuzda öz
məhsulu ilə bütün ölkəni təmin etmək gücündə olan yüzlərlə hacıqabullunun işləyəcəyi tikinti materialları
zavodu istifadəyə verilib. Bu müəssisə sakinlərimizin, xüsusən də gənclərimizin məşğulluq probleminin
həllinə böyük töhfə olacaqdır. Böyük məmnunluq və razılıq hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, bu gün hər bir
hacıqabullunun evinə mavi yanacaq verilir. Hər bir ev dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin edilir. İndi
rayonumuzun vaxtilə gediş-gəlişi həddindən artıq çətin olan ən ucqar kəndlərinə belə yeni yollar çəkilir.
Bütün bunlarla yanaşı, ümumtəhsil məktəblərimizin hamısı yenidən qurulmuş, onların maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilmiş, rayonda uşaq tibb mərkəzi, 50 çarpayılıq xəstəxana-poliklinika tikilib istifadəyə
verilmişdir.
Sizin qayğınız sayəsində şəhərimiz də öz görkəmini tanınmaz dərəcədə dəyişib. Şəhərimizdə yeni
xiyaban və parklar salınır. Müasir işıqlandırma sistemi qurulub. Bir sözlə, sakinlərimizin rahat yaşayışı
üçün hər cür şərait yaradılır. Bütün bunlara görə, bizim firavan yaşamağımız üçün gördüyünüz həyatı
əhəmiyyətli işlərə görə, cənab Prezident, Sizə və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, hörmətli Mehriban
xanım Əliyevaya hacıqabulluların dərin minnətdarlığını çatdırıram.
Möhtərəm cənab Prezident!
Xalqımızın Sizə olan inamı, etibarı möhkəm və tükənməzdir. Çünki Siz insanlarımızın kiçikdən
böyüyə kimi hamısına dərin rəğbət və hörmətlə yanaşırsınız. Daim bizim sağlamlığımızın,
təhlükəsizliyimizin qayğısına qalırsınız. Biz əziz Prezidentimizlə fəxr edir və qürur duyuruq. Biz
hacıqabullular həmişə Sizinləyik.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
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Daxili Qoşunların Hacıqabuldakı “N” saylı hərbi hissəsində yenidənqurma işlərinin gedişi ilə
tanışlıq
(15 aprel 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 15-də Daxili Qoşunların
Hacıqabuldakı “N” saylı hərbi hissəsində yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur.
Daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubov Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı,
Prezident İlham Əliyevə raport verdi.
Məlumat verildi ki, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən nizami ordu quruculuğu siyasəti Azərbaycanı regionda ən güclü
orduya malik dövlətə çevirmişdir. Son on il Daxili Qoşunların fəaliyyətinin təşkili, idarə olunması və şəxsi
heyətin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması da diqqət mərkəzindədir. Cəmiyyətin və dövlətin mənafeyinin,
habelə ictimai asayişin mühafizəsində daim sayıq dayanan Daxili Qoşunların əsgər və zabitləri ötən illər
ərzində öz üzərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlmişdir. Daxili Qoşunlarda aparılan islahatlar,
döyüş hazırlığı, maddi-texniki təminat, hərbi qulluqçuların sosial vəziyyəti və digər proseslər baxımından
son illər bu qurum üçün də yeni inkişaf dövrü kimi xarakterizə olunur. Qarşıya qoyulan xidməti vəzifələrini
şərəflə yerinə yetirməyə qadir olan Daxili Qoşunların şəxsi heyəti Azərbaycanın milli mənafelərinin
keşiyində ayıq-sayıq dayanmışdır və ölkədə daxili sabitliyin qorunmasında əsas qüvvələrdən biridir. Daxili
Qoşunlar artıq yüksək peşəkarlığa malik, mənəvi-psixoloji hazırlığı mükəmməl olan bir quruma
çevrilmişdir.
Dövlətimizin başçısı hərbi hissənin yenidən qurulması layihəsi və maketi ilə tanış oldu. Bildirildi
ki, hazırda Daxili Qoşunların maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər həyata
keçirilir. Hərbi hissədə yaradılan şərait də bunun əyani nümunəsidir. 19 hektar ərazidə salınan hərbi
şəhərcikdə yenidənqurma işləri mərhələli şəkildə davam etdiriləcəkdir. Birinci mərhələdə inşasına ötən ilin
martında başlanan beşmərtəbəli qərargah, əsgər yataqxanası və yeməkxana, nəzarət-buraxılış məntəqəsi
tikilmişdir. Ərazi hasarlanaraq, geniş sıra meydanı yaradılmış, daxili kommunikasiya xətləri çəkilmişdir.
Şəhərciyin ərazisində yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. Binalar bütün zəruri mühəndis-kommunikasiya
sistemləri ilə təchiz olunmuşdur. Birinci mərhələdə tikilən bina və qurğuların ümumi sahəsi 7 min 674
kvadratmetrdir. Növbəti mərhələdə isə şəhərcik ərazisində 400 nəfərlik beşmərtəbəli əsgər yataqxanası, 60
mənzilli altımərtəbəli yaşayış binası, silah-sursat anbarı, 100 avtomaşınlıq avtopark tikiləcəkdir. Həmçinin,
burada qarovul məntəqəsi, hamam və camaşırxana, qazanxana, transformator yarımstansiyası, nasosxana
və gözətçi qüllələrinin tikintisi nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Prezidentinin diqqətinə çatdırıldı ki, şəhərciyin ərazisindəki binaların inşasında milli
memarlıq elementlərindən istifadə edilmişdir.
Sonra Prezident İlham Əliyev hərbi hissənin qərargahında yaradılan şəraitlə tanış oldu.
Qərargahın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Silahlı Qüvvələrin inkişafına
göstərdikləri diqqət və qayğını, Daxili Qoşunların fəaliyyətini əks etdirən fotostendlər və dövlət
atributlarının əks olunduğu lövhələr qurulmuşdur. Müxtəlif inzibati otaqların yerləşdiyi birinci mərtəbədə,
eyni zamanda, döyüş fəaliyyətinin gücləndirilməsi ilə bağlı təlimatlar da əksini tapmışdır. Yeni inşa olunan
qərargah da bütün zəruri kommunikasiya sistemləri, mebel və inventarla təmin olunmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti hərbi şəhərciyin ərazisini gəzdi, yenidən qurulan 70 mənzilli zabit
yataqxanasına baxdı, zabit ailələrinin yaşayış şəraiti ilə maraqlandı.
Dövlətimizin başçısı hərbçilərin ailə üzvləri ilə xatirə şəkli çəkdirdi.
Hərbi şəhərciyin fəaliyyəti ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini
verdi.
AZƏRTAC
2013, 16 aprel
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İmişli
2010, 1 noyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində təbii fəlakətdən
ziyan çəkmiş Salyan, Sabirabad, Saatlı və İmişli rayonlarına səfəri: İmişli rayonunda da yeni tikilmiş
evlərin açılışı olmuşdur
➢ İmişli rayonunda da yeni tikilmiş evlərin açılışı olmuşdur
2011, 5 may
➢ İmişlidə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Prezident İlham Əliyev İmişli-Qaravəlili-Mirili avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra
açılışında iştirak etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev İmişlidə “Azərsun Holdinq” şirkətinin müəssisələri ilə tanış olmuş, yem
fabrikinin açılışında, kəllə qənd zavodunun təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir
➢ İmişlidə Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev İmişlidə Araz çayının yeni qolunun üzərində tikilmiş körpünün açılış
mərasimində iştirak etmişdir
➢ İmişli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
2012, 28 oktyabr
İmişlidə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
Prezident İlham Əliyev İmişlidə Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
İmişlidə Heydər Əliyev Parkı yenidən qurulmuşdur
İmişli Şahmat Məktəbi istifadəyə verilmişdir
İmişlidə “Araz” damazlıq quşçuluq fabriki ən müasir standartlar səviyyəsində qurulmuşdur
“Kraun KO” anbar kompleksi bölgədə taxılçılığın inkişafına təkan verəcəkdir
Prezident İlham Əliyev İmişli şəhər su anbarları kompleksinin istifadəyə verilməsi mərasimində
iştirak etmişdir
➢ İmişli Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında aparılan əsaslı təmir işləri ilə tanışlıq
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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İmişli rayonunda da yeni tikilmiş evlərin açılışı olmuşdur
(1 noyabr 2010-cu il)
Bu ilin aprel-may aylarında Kür və Araz çaylarının daşması İmişli rayonunun bir sıra kəndlərində
evləri uçurmuşdur. Zərər çəkmiş vətəndaşlar üçün qısa müddətdə təzə evlər tikilmişdir.
Noyabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İmişli rayonunun
Allahmədətli kəndində yeni evlərin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov məlumat verdi ki, Allahmədətli kəndində 104 ev
inşa edilmişdir. Onlardan 28-i ikiotaqlı, 58-i üçotaqlı, 18-i isə dördotaqlıdır. Evlərdə hər bir ailənin normal
yaşayışı üçün yaxşı şərait yaradılmışdır. Daşqın nəticəsində İmişlinin Allahmədətli, Telişli və
Hacımustafalı kəndlərində yararsız hala düşmüş evlərin sahibləri yeni tikilmiş evlərdə yaşayacaqlar.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə yaradılan yeni kənddə 104 ailə, ümumilikdə 629 nəfər
məskunlaşacaqdır. Kəndin ümumi ərazisi 40 hektardır. Hər bir ailəyə 12 sot həyətyanı torpaq sahəsi
ayrılmışdır. Kənddə yeni məktəb binası, mədəniyyət evi inşa olunmuş, modul tipli sutəmizləyici qurğu
quraşdırılmış, abadlıq işləri aparılmışdır.
Evlərin elektrik enerjisi və su ilə təminatı da diqqətdə saxlanılmış, su hovuzları inşa olunmuş, hər
bir evə ayrıca su xətti çəkilmiş, kənddaxili yollar abadlaşdırılmışdır. Gələcəkdə evlərin təbii qazla təminatı
da həll olunacaqdır.
Prezident İlham ƏLİYEV sakinlərlə görüşdü, onları təbrik edərək dedi:
- Xoş gördük. Bu gözəl qəsəbənin salınması ilə əlaqədar sizi ürəkdən təbrik edirəm. Gözəl şərait
vardır. Geniş, rahat, böyük, daş evlərdir. Gözəl park salınıb. Mən çox şadam ki, bütün işlər belə yüksək
səviyyədə görülüb və burada yaşamaq üçün bütün şərait vardır. Hər halda əvvəlki şəraitdən qat-qat
üstündür. Əvvəlki evlər çiy kərpicdən tikilmişdi, kiçik idi, şərait o qədər də yaxşı deyildi. Amma indiki
dördotaqlı ev 137, üçotaqlı ev 75, ikiotaqlı ev isə 70 kvadratmetrdir. Tibb məntəqəsi, məktəb vardır. Mən
çox şadam ki, qısa müddət ərzində belə gözəl qəsəbələr salınıbdır. Təkcə İmişli rayonunda deyil, təbii
fəlakətdən əziyyət çəkmiş bütün bölgələrdə belə gözəl qəsəbələr salınır, evlər tikilir. 70 min hektar torpaq
su altında qalmışdı. Böyük fəlakət idi, 3500 ev dağılmışdı, yaxud da ki, qəzalı vəziyyətə düşmüşdü, 70-dən
yuxarı sosial obyekt uçmuşdur. İndi onların hamısı bərpa olunur. Artıq 1500 ev tikilibdir, 800 evin inşası
davam edir. Əgər lazım olarsa, əlavə evlər də tikiləcəkdir.
Ümumiyyətlə, 27 məktəb binasında təmir işləri gedir. Bir çoxunda işlər artıq başa çatıbdır. Bax, bu
gözəl məktəb artıq hazırdır. 15 məscid, 12 xəstəxana, tibb məntəqəsi, 6 uşaq bağçası təmir olunur. Yəni,
bu, böyük bir layihədir. Biz bütün bu işləri qısa müddət ərzində görmüşük, cəmi 4-5 ay ərzində, bəlkə də
ondan da az müddətdə. Evlərin də hamısı gözəl, yaraşıqlı, keyfiyyətli. Memarlıq və şəhərsalma qaydalarına
uyğun qəsəbə salınıb, yollar, həyətyanı sahələr abadlaşdırılıbdır. Burada ancaq gözəl yaşamaq, işləmək,
dincəlmək lazımdır. Təbrik edirəm bir daha, cansağlığı arzulayıram.
XXX
Kənd sakini Qələndar QARAYEV inşa edilən yeni evlərə görə Prezident İlham Əliyevə sakinlər
adından minnətdarlığını bildirərək dedi:
- Bizim - bu camaatın hamısının ürəyi böyük sevinc hissi ilə döyünür. Çünki bu cür gözəl, firavan
həyata başlayırıq. Bu firavan həyatı bizə Siz bəxş etdiniz. Ona görə mən Allahmədətli kəndinin camaatı
adından Sizi salamlayıram və bu təzə evlərimizə “xoş gəlmisiniz” deyirəm.
Bu ilin yazı bir az yaxşı gəlmədi, sel, su hər tərəfi basdı. Bizi həyat sınağa çəkdi. Amma biz bu
sınaqdan üzüağ çıxdıq. Ona görə ki, bizim arxamızda qüdrətli bir dövlət, xalqının qayğısına qalan, xalqını
sevən gözəl bir Prezidentimiz vardır.
Cənab Prezident, Siz özünüz fəlakət bölgəsinə gəldiniz, adamları xilas etmək üçün bütün
Azərbaycanı ayağa qaldırdınız. Onun nəticəsi idi ki, bir nəfərimizin belə burnu qanamadı. Buna görə
ömrümüz boyu Sizə borcluyuq.
Cənab Prezident, bu cür gözəl, yaraşıqlı evlər, məktəb, mədəniyyət evi tikilib istifadəyə verilmişdir.
Bu gün daşdan tikilmiş bu evləri bizə Siz bağışlayırsınız. Ona görə də Allah Sizin arxanızda dursun, necə
ki, ən çətin anlarda Siz bizə arxa durdunuz.
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Cənab Prezident, təbii fəlakətin təsirini azaltmaq üçün İmişli rayonunda Arazın bir qolunun
açılması barədə göstəriş verdiniz. Çox adam fikirləşirdi ki, bunu etmək mümkün olmayacaqdır. Ancaq bu
iş qısa bir müddətdə görüldü. Həmin vaxt Azərbaycanın hər yerindən köməyə gəlmişdilər, böyük sayda
texnika, canlı qüvvə işləyirdi.
Qələndar QARAYEV dövlətimizin başçısının qayğı və diqqəti sayəsində qısa zamanda görülən
nəhəng işləri möcüzə kimi dəyərləndirərək dedi:
- Çox qısa müddətdə tam bu möcüzə reallaşdı. Cənab Prezident, buna görə Sizə minnətdarıq.
Cənab Prezident, Sizin qayğınızı həmişə hiss etmişik. Bu ilin mart ayında Sizin Sərəncamınızla
bizim rayon mərkəzi xəstəxanası tam bərpa edildi. Digər Sərəncamınızla fəlakət zonasında yerləşən
kəndlərimizi rayon mərkəzi ilə birləşdirən avtomobil yolu təmir olunur. Bu yoldan 40 mindən çox əhali
istifadə edəcəkdir. Bu yol Saatlı rayonu ilə İmişli rayonu arasında olan məsafəni iki dəfədən çox
azaldacaqdır.
Cənab Prezident, biz qəzetləri oxuyur, televizora baxırıq, görürük ki, bütün rayonlarda, ucqar
kəndlərdə xalqın qayğısına qalırsınız. Ona görə də mən bütün xalqımız adından Sizə öz minnətdarlığımı
bildirirəm.
İmişli əhalisinin adından dövlətimizin başçısını əmin edən Qələndar Qarayev dedi:
-Rayonumuzun bütün sakinləri ölkənin ümumi inkişafı naminə həyata keçirilən tədbirlərdə bundan
sonra da yaxından iştirak edəcəklər. Allah Sizə yar olsun. Cənab Prezident, Allah Sizi qorusun.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Bu, əslində nümunəvi bir qəsəbədir. Yəni, bəlkə də
Azərbaycanın bölgələrində belə gözəl qəsəbəyə nadir hallarda rast gəlmək olar. Bizim, əlbəttə, tarixi, gözəl
kəndlərimiz, yaşayış yerlərimiz kifayət qədər çoxdur. Amma bu qəsəbə müasir üslubda plan üzrə tikilib,
bütün evlər gözəldir, rahatdır, genişdir, yaxşı şərait vardır. Bu, bir də onu göstərir ki, istənilən fəlakətin
qarşısında Azərbaycan xalqı öz birliyini nümayiş etdirə bilər. O çətin anlar, günlər, aylar, fəlakət bizi sarsıda
bilmədi. Yəni, fəlakətlə əlaqədar bütün xalq səfərbər olunmuşdu, lazımi səviyyədə yardımlar göstərilmişdi.
Xilasedicilər, bütün qurumlar, yerli icra orqanları, vətəndaşlar gecə-gündüz çalışdılar ki, biz bu vəziyyətdən
çıxa bilək və çıxdıq da. Bu gün, bir neçə ay keçəndən sonra artıq biz belə gözəl qəsəbələr görürük.
Bu onu göstərir ki, Azərbaycan güclü dövlətdir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda xalq və iqtidar
bir yerdədir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda güclü sosial siyasət aparılır. Bir daha onu göstərir ki, geniş
maliyyə və texniki imkanlarımız vardır. Bir neçə ay ərzində belə qəsəbələri salmaq asan məsələ deyildir.
Təkcə İmişlidə deyil, selə, daşqına məruz qalmış bütün bölgələrdə bu işlər görülür və gələcəkdə də
görüləcəkdir. Bununla bərabər, siz qeyd etdiyiniz kimi, başqa işlər də görülür. Deyirsiniz ki, tikiləcək o
yeni yol 40 min əhaliyə xidmət göstərəcəkdir. Xəstəxana, sosial infrastruktur, məktəblər, mədəniyyət
mərkəzləri - bütün bunlar Azərbaycanı gücləndirir, hər bir bölgədə yaşamaq üçün yaxşı şərait yaradır.
Mənim də məqsədim bundan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaşı yaxşı yaşasın, maddi rifah içində
yaşasın. İşsizlik, yoxsulluq olmasın. Sülh, əmin-amanlıq olsun. İnsanlar rahat, təhlükəsizlik şəraitində
yaşasınlar.
Azərbaycanda son illər ərzində görülən işlər öz əksini bu qəsəbədə tapır. Sizi bir daha təbrik edirəm
və cansağlığı arzulayıram.
Sakinlər dövlətimizin başçısına dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər.
Prezident İlham Əliyev Allahmədətli kəndinin baş planı ilə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, İmişlidə daşqınlar zamanı 14 min 770 hektar ərazini su basmış, 528 ev qəzalı
vəziyyətə düşmüş və ya dağılmışdı. İndi onların əvəzinə 500 yeni ev tikilmişdir. Digərlərinin inşası davam
edir.
Diqqətə çatdırıldı ki, Zərdabda da 51 ailəlik qəsəbə salınmışdır. Qəsəbədə 34 ikiotaqlı, 16 üçotaqlı
və 1 dördotaqlı ev inşa olunmuşdur. Evlərin hamısı lazımi infrastrukturla təmin edilmişdir. Zərdabda 1664
tikiliyə ziyan dəymiş, onlardan 1525-i ev, 1-i təhsil, 1-i məktəbəqədər uşaq müəssisəsi, 8-i məsciddir.
Kürdəmirdə də daşqınlar 266 tikiliyə ziyan vurmuşdur.
Prezident İlham Əliyev yeni məktəb binası ilə tanış oldu. Məktəbin foyesindəki fotoguşədə
ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin təhsilə diqqət və qayğısı əksini tapmışdır.
Məktəb lazımi avadanlıq və tədris vəsaitləri ilə təchiz edilmişdir. Kompyuter otağında 8 müasir kompyuter
quraşdırılmışdır. Yaxın gələcəkdə onlar sürətli internet xəttinə qoşulacaqdır. Məktəbin kitabxanasında 1400
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nüsxə ədəbiyyat vardır. Bu kitablar Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi
nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq məktəbin kitabxanasına dövlət tərəfindən
hədiyyə edilmişdir. Şagirdlərin idmanla məşğul olmaları üçün meydança da inşa olunmuşdur.
AZƏRTAC
2010, 1 noyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində təbii
fəlakətdən ziyan çəkmiş Salyan, Sabirabad, Saatlı və İmişli rayonlarına səfəri
İmişli rayonunda da yeni tikilmiş evlərin açılışı olmuşdur
(1 noyabr 2010-cu il)
Bu ilin aprel-may aylarında Kür və Araz çaylarının daşması İmişli rayonunun bir sıra kəndlərində
evləri uçurmuşdur. Zərər çəkmiş vətəndaşlar üçün qısa müddətdə təzə evlər tikilmişdir.
Noyabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İmişli rayonunun Allahmədətli
kəndində yeni evlərin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov məlumat verdi ki, Allahmədətli kəndində 104 ev inşa
edilmişdir. Onlardan 28-i ikiotaqlı, 58-i üçotaqlı, 18-i isə dördotaqlıdır. Evlərdə hər bir ailənin normal
yaşayışı üçün yaxşı şərait yaradılmışdır. Daşqın nəticəsində İmişlinin Allahmədətli, Telişli və
Hacımustafalı kəndlərində yararsız hala düşmüş evlərin sahibləri yeni tikilmiş evlərdə yaşayacaqlar.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə yaradılan yeni kənddə 104 ailə, ümumilikdə 629 nəfər
məskunlaşacaqdır. Kəndin ümumi ərazisi 40 hektardır. Hər bir ailəyə 12 sot həyətyanı torpaq sahəsi
ayrılmışdır. Kənddə yeni məktəb binası, mədəniyyət evi inşa olunmuş, modul tipli sutəmizləyici qurğu
quraşdırılmış, abadlıq işləri aparılmışdır.
Evlərin elektrik enerjisi və su ilə təminatı da diqqətdə saxlanılmış, su hovuzları inşa olunmuş, hər bir
evə ayrıca su xətti çəkilmiş, kənddaxili yollar abadlaşdırılmışdır. Gələcəkdə evlərin təbii qazla təminatı da
həll olunacaqdır.
Prezident İlham ƏLİYEV sakinlərlə görüşdü, onları təbrik edərək dedi:
- Xoş gördük. Bu gözəl qəsəbənin salınması ilə əlaqədar sizi ürəkdən təbrik edirəm. Gözəl şərait
vardır. Geniş, rahat, böyük, daş evlərdir. Gözəl park salınıb. Mən çox şadam ki, bütün işlər belə yüksək
səviyyədə görülüb və burada yaşamaq üçün bütün şərait vardır. Hər halda əvvəlki şəraitdən qat-qat
üstündür. Əvvəlki evlər çiy kərpicdən tikilmişdi, kiçik idi, şərait o qədər də yaxşı deyildi. Amma indiki
dördotaqlı ev 137, üçotaqlı ev 75, ikiotaqlı ev isə 70 kvadratmetrdir. Tibb məntəqəsi, məktəb vardır. Mən
çox şadam ki, qısa müddət ərzində belə gözəl qəsəbələr salınıbdır. Təkcə İmişli rayonunda deyil, təbii
fəlakətdən əziyyət çəkmiş bütün bölgələrdə belə gözəl qəsəbələr salınır, evlər tikilir. 70 min hektar torpaq
su altında qalmışdı. Böyük fəlakət idi, 3500 ev dağılmışdı, yaxud da ki, qəzalı vəziyyətə düşmüşdü, 70-dən
yuxarı sosial obyekt uçmuşdur. İndi onların hamısı bərpa olunur. Artıq 1500 ev tikilibdir, 800 evin inşası
davam edir. Əgər lazım olarsa, əlavə evlər də tikiləcəkdir.
Ümumiyyətlə, 27 məktəb binasında təmir işləri gedir. Bir çoxunda işlər artıq başa çatıbdır. Bax, bu
gözəl məktəb artıq hazırdır. 15 məscid, 12 xəstəxana, tibb məntəqəsi, 6 uşaq bağçası təmir olunur. Yəni,
bu, böyük bir layihədir. Biz bütün bu işləri qısa müddət ərzində görmüşük, cəmi 4-5 ay ərzində, bəlkə də
ondan da az müddətdə. Evlərin də hamısı gözəl, yaraşıqlı, keyfiyyətli. Memarlıq və şəhərsalma qaydalarına
uyğun qəsəbə salınıb, yollar, həyətyanı sahələr abadlaşdırılıbdır. Burada ancaq gözəl yaşamaq, işləmək,
dincəlmək lazımdır. Təbrik edirəm bir daha, cansağlığı arzulayıram.
XXX
Kənd sakini Qələndar QARAYEV inşa edilən yeni evlərə görə Prezident İlham Əliyevə sakinlər
adından minnətdarlığını bildirərək dedi:
- Bizim - bu camaatın hamısının ürəyi böyük sevinc hissi ilə döyünür. Çünki bu cür gözəl, firavan
həyata başlayırıq. Bu firavan həyatı bizə Siz bəxş etdiniz. Ona görə mən Allahmədətli kəndinin camaatı
adından Sizi salamlayıram və bu təzə evlərimizə “xoş gəlmisiniz” deyirəm.
Bu ilin yazı bir az yaxşı gəlmədi, sel, su hər tərəfi basdı. Bizi həyat sınağa çəkdi. Amma biz bu
sınaqdan üzüağ çıxdıq. Ona görə ki, bizim arxamızda qüdrətli bir dövlət, xalqının qayğısına qalan, xalqını
sevən gözəl bir Prezidentimiz vardır.
Cənab Prezident, Siz özünüz fəlakət bölgəsinə gəldiniz, adamları xilas etmək üçün bütün
Azərbaycanı ayağa qaldırdınız. Onun nəticəsi idi ki, bir nəfərimizin belə burnu qanamadı. Buna görə
ömrümüz boyu Sizə borcluyuq.
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Cənab Prezident, bu cür gözəl, yaraşıqlı evlər, məktəb, mədəniyyət evi tikilib istifadəyə verilmişdir.
Bu gün daşdan tikilmiş bu evləri bizə Siz bağışlayırsınız. Ona görə də Allah Sizin arxanızda dursun, necə
ki, ən çətin anlarda Siz bizə arxa durdunuz.
Cənab Prezident, təbii fəlakətin təsirini azaltmaq üçün İmişli rayonunda Arazın bir qolunun açılması
barədə göstəriş verdiniz. Çox adam fikirləşirdi ki, bunu etmək mümkün olmayacaqdır. Ancaq bu iş qısa bir
müddətdə görüldü. Həmin vaxt Azərbaycanın hər yerindən köməyə gəlmişdilər, böyük sayda texnika, canlı
qüvvə işləyirdi.
Qələndar QARAYEV dövlətimizin başçısının qayğı və diqqəti sayəsində qısa zamanda görülən
nəhəng işləri möcüzə kimi dəyərləndirərək dedi:
- Çox qısa müddətdə tam bu möcüzə reallaşdı. Cənab Prezident, buna görə Sizə minnətdarıq.
Cənab Prezident, Sizin qayğınızı həmişə hiss etmişik. Bu ilin mart ayında Sizin Sərəncamınızla bizim rayon
mərkəzi xəstəxanası tam bərpa edildi. Digər Sərəncamınızla fəlakət zonasında yerləşən kəndlərimizi rayon
mərkəzi ilə birləşdirən avtomobil yolu təmir olunur. Bu yoldan 40 mindən çox əhali istifadə edəcəkdir. Bu
yol Saatlı rayonu ilə İmişli rayonu arasında olan məsafəni iki dəfədən çox azaldacaqdır.
Cənab Prezident, biz qəzetləri oxuyur, televizora baxırıq, görürük ki, bütün rayonlarda, ucqar
kəndlərdə xalqın qayğısına qalırsınız. Ona görə də mən bütün xalqımız adından Sizə öz minnətdarlığımı
bildirirəm.
İmişli əhalisinin adından dövlətimizin başçısını əmin edən Qələndar Qarayev dedi:
-Rayonumuzun bütün sakinləri ölkənin ümumi inkişafı naminə həyata keçirilən tədbirlərdə bundan
sonra da yaxından iştirak edəcəklər. Allah Sizə yar olsun. Cənab Prezident, Allah Sizi qorusun.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Bu, əslində nümunəvi bir qəsəbədir. Yəni, bəlkə də
Azərbaycanın bölgələrində belə gözəl qəsəbəyə nadir hallarda rast gəlmək olar. Bizim, əlbəttə, tarixi, gözəl
kəndlərimiz, yaşayış yerlərimiz kifayət qədər çoxdur. Amma bu qəsəbə müasir üslubda plan üzrə tikilib,
bütün evlər gözəldir, rahatdır, genişdir, yaxşı şərait vardır. Bu, bir də onu göstərir ki, istənilən fəlakətin
qarşısında Azərbaycan xalqı öz birliyini nümayiş etdirə bilər. O çətin anlar, günlər, aylar, fəlakət bizi sarsıda
bilmədi. Yəni, fəlakətlə əlaqədar bütün xalq səfərbər olunmuşdu, lazımi səviyyədə yardımlar göstərilmişdi.
Xilasedicilər, bütün qurumlar, yerli icra orqanları, vətəndaşlar gecə-gündüz çalışdılar ki, biz bu vəziyyətdən
çıxa bilək və çıxdıq da. Bu gün, bir neçə ay keçəndən sonra artıq biz belə gözəl qəsəbələr görürük.
Bu onu göstərir ki, Azərbaycan güclü dövlətdir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda xalq və iqtidar bir
yerdədir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda güclü sosial siyasət aparılır. Bir daha onu göstərir ki, geniş
maliyyə və texniki imkanlarımız vardır. Bir neçə ay ərzində belə qəsəbələri salmaq asan məsələ deyildir.
Təkcə İmişlidə deyil, selə, daşqına məruz qalmış bütün bölgələrdə bu işlər görülür və gələcəkdə də
görüləcəkdir. Bununla bərabər, siz qeyd etdiyiniz kimi, başqa işlər də görülür. Deyirsiniz ki, tikiləcək o
yeni yol 40 min əhaliyə xidmət göstərəcəkdir. Xəstəxana, sosial infrastruktur, məktəblər, mədəniyyət
mərkəzləri - bütün bunlar Azərbaycanı gücləndirir, hər bir bölgədə yaşamaq üçün yaxşı şərait yaradır.
Mənim də məqsədim bundan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaşı yaxşı yaşasın, maddi rifah içində
yaşasın. İşsizlik, yoxsulluq olmasın. Sülh, əmin-amanlıq olsun. İnsanlar rahat, təhlükəsizlik şəraitində
yaşasınlar.
Azərbaycanda son illər ərzində görülən işlər öz əksini bu qəsəbədə tapır. Sizi bir daha təbrik edirəm və
cansağlığı arzulayıram.
Sakinlər dövlətimizin başçısına dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər.
Prezident İlham Əliyev Allahmədətli kəndinin baş planı ilə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, İmişlidə daşqınlar zamanı 14 min 770 hektar ərazini su basmış, 528 ev qəzalı
vəziyyətə düşmüş və ya dağılmışdı. İndi onların əvəzinə 500 yeni ev tikilmişdir. Digərlərinin inşası davam
edir.
Diqqətə çatdırıldı ki, Zərdabda da 51 ailəlik qəsəbə salınmışdır. Qəsəbədə 34 ikiotaqlı, 16 üçotaqlı və 1
dördotaqlı ev inşa olunmuşdur. Evlərin hamısı lazımi infrastrukturla təmin edilmişdir. Zərdabda 1664
tikiliyə ziyan dəymiş, onlardan 1525-i ev, 1-i təhsil, 1-i məktəbəqədər uşaq müəssisəsi, 8-i məsciddir.
Kürdəmirdə də daşqınlar 266 tikiliyə ziyan vurmuşdur.
Prezident İlham Əliyev yeni məktəb binası ilə tanış oldu. Məktəbin foyesindəki fotoguşədə
ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin təhsilə diqqət və qayğısı əksini tapmışdır.
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Məktəb lazımi avadanlıq və tədris vəsaitləri ilə təchiz edilmişdir. Kompyuter otağında 8 müasir kompyuter
quraşdırılmışdır. Yaxın gələcəkdə onlar sürətli internet xəttinə qoşulacaqdır. Məktəbin kitabxanasında 1400
nüsxə ədəbiyyat vardır. Bu kitablar Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi
nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq məktəbin kitabxanasına dövlət tərəfindən
hədiyyə edilmişdir. Şagirdlərin idmanla məşğul olmaları üçün meydança da inşa olunmuşdur.
AzərTAc
1 noyabr 2010-cu il
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İmişlidə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(5 may 2011-ci il)
Mayın 5-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Saatlıya səfərini başa çatdıraraq İmişli rayonuna
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin İmişli şəhərinin mərkəzindəki
mədəniyyət və istirahət parkında ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə abidənin yerləşdiyi Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında
görülmüş işlər barədə məlumat verildi. Qeyd edildi ki, şəhərin mərkəzi olan bu ərazidə geniş abadlıq işləri
aparılmış və park salınmışdır. Burada rayon sakinlərinin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 6 may
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Prezident İlham Əliyev İmişli-Qaravəlili-Mirili avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra
açılışında iştirak etmişdir
(5 may 2011-ci il)
Prezident İlham Əliyev mayın 5-də İmişli-Qaravəlili-Mirili avtomobil yolunun yenidənqurmadan
sonra açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə yolun əvvəlki və indiki vəziyyətini əks etdirən foto şəkillərə baxdı.
Prezident İlham Əliyevə yolun texniki-iqtisadi göstəriciləri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki,
uzunluğu 12 kilometr olan bu yol əvvəllər istifadəyə yararsız halda olmuşdur. Prezident İlham Əliyevin
Sərəncamına əsasən, 42 minə yaxın əhalisi olan yeddi yaşayış məntəqəsini əhatə edən İmişli-QaravəliliMirili avtomobil yolunun əsaslı təmir işlərinə ötən ilin sonlarında başlanmışdır. Həmin avtomobil yolu
müasir tələblərə uyğun olaraq yenidən qurulmuş, yol boyu abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır.
Yolun istifadəyə verilməsi, həmçinin İmişli və Saatlı rayonları arasındakı gediş-gəliş məsafəsini iki dəfə
azaltmışdır.
Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 6 may
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Prezident İlham Əliyev İmişlidə “Azərsun Holdinq” şirkətinin müəssisələri ilə tanış olmuş, yem
fabrikinin açılışında, kəllə qənd zavodunun təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir
(5 may 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də İmişli rayonuna səfəri çərçivəsində “Azərsun
Holdinq” şirkətinin müəssisələri ilə tanış olmuş, yem fabrikinin açılışında, kəllə qənd zavodunun
təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə “Green Land” yem fabrikinin açılışında iştirak etdi.
Bildirildi ki, Prezident İlham Əliyevin sahibkarlığın inkişafına dəstək siyasətinə uyğun olaraq,
“Green Land” yem fabriki dövlətin güzəştli krediti və “Azərsun Holdinq”in vəsaiti hesabına inşa
olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısı fabrikdə istehsal olunan hazır yem məhsullarına baxdı. Qeyd edildi ki,
təqribən bir hektar ərazisi olan fabrikdə qaramal və davar, eləcə də broyler və yumurtalıq quş yemləri
istehsal olunacaqdır.
Prezident İlham Əliyev fabrikin idarəetmə mərkəzindən istehsal prosesini izlədi.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, fabrik mərkəzləşdirilmiş kompyuter sistemi ilə idarə
olunur. Bir sözlə, prosesə insan müdaxiləsi yoxdur. Hazırda fabrikdə idarə olunan sistem dövlət
standartlarına uyğundur.
Fabriklə tanış olan Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, 80 nəfərin işlə təmin olunduğu
müəssisənin illik istehsal gücü 150 min tondur. Burada altı xam maddə, bir hazır məhsul anbarı da vardır.
Dövlətimizin başçısı şirkətin bitki yağları fabriki ilə də tanış oldu.
Bildirildi ki, müəssisə 1,2 hektar ərazini əhatə edir.
Prezident İlham Əliyev fabrikdə istehsal prosesini izlədi. Qeyd olundu ki, müəssisədə quraşdırılmış
avadanlıqlar ən müasir standartlara cavab verir.
Dövlətimizin başçısı fabrikdə istehsal olunan məhsulların nümunələrinə də baxdı. Məlumat verildi
ki, müəssisədə həm xam bitki yağları, həm də günəbaxan cecəsi və soya jımıxı hazırlanacaqdır. İllik istehsal
gücü 60 min ton olan fabrikdə 80 nəfər işlə təmin edilmişdir. Müəssisədə Azərbaycanda ən böyük üç
saxlama anbarı yaradılmışdır. Anbarın quraşdırılmasında Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna müraciət
olunmuş və dövlətin güzəştli kreditlərindən istifadə edilmişdir.
Sonra Prezident İlham Əliyev müəssisədə yağın alınması prosesinin son mərhələsini izlədi.
Dövlətimizin başçısı xam şəkər saxlanılacaq anbar ilə də tanış oldu. Bildirildi ki, anbarda 40 min
ton xammal saxlamaq mümkündür.
Prezident İlham Əliyev küspə qurutma sexi ilə tanış oldu.
Qeyd olundu ki, burada yüksək keyfiyyətli həm peletli, həm də peletsiz çuğundur cecəsi
hazırlanacaqdır. Bu yemlər ətlik, südlük mal-qara və qoyunlara verilən samanın və otun keyfiyyətini artırır.
Müəssisədə, həmçinin melas qarışıqlı heyvan yeminin də hazırlanması nəzərdə tutulur. Sexin illik istehsal
gücü 15 min tondur. Burada 30 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Avadanlıqlar isə hazırda bu sahədə inkişaf
etmiş ölkələrdə istifadə olunan avadanlıqlardır.
Dövlətimizin başçısı kəllə qənd zavodunun təməlqoyma mərasimində də iştirak etdi.
Zavodun sxemi ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, müəssisənin tikintisi
üçün 7,5 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. İllik istehsal gücü 60 min ton olan müəssisədə müxtəlif çeşiddə
kəllə qənd hazırlanacaqdır. Zavod işə düşdükdən sonra 220 nəfər işlə təmin olunacaqdır.
Prezident İlham Əliyevə Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyinin sənaye spirti zavodu barədə
məlumat verildi. Burada 96 dərəcə sənaye etil spirti hazırlanır.
Qeyd edildi ki, ərazidə Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyinin bütün əməkdaşları üçün 700 nəfərlik
yeməkxana binası inşa olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısı gilizi təmələ buraxdı və beton qarışığı tökdü.
Prezident İlham Əliyev zavodun tikintisi ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
Azərbaycan Prezident İlham ƏLİYEV müəssisənin kollektivi ilə görüşərək dedi:
- Sizi təbrik edirəm. Bura artıq böyük bir sənaye mərkəzinə çevrilib. Vaxtilə şəkər zavodunun
tikintisi nəticəsində bu ərazi abadlaşıb. Artıq burada bir neçə gözəl, müasir müəssisə yaranıbdır. Bu
müəssisələrdə həm iş yerləri yaranır, həm yerli istehsal təmin edilir, idxaldan asılılığımız azalır. Bir sözlə,
burada bütün bu işlər Azərbaycan dövlətinin iqtisadiyyatla bağlı olan inkişaf proqramına uyğun şəkildə
təmin olunub. Bu, məni çox sevindirir, çünki Azərbaycanın inkişafı hərtərəfli olmalıdır. Biz kənd
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təsərrüfatını, emal sənayesini inkişaf etdirməliyik. Belə gözəl müəssisələrin yaradılması məqsədimizə tam
uyğundur. Həm iş yerləri, yerli istehsal, gözəl müasir avadanlıq və daxili tələbata hesablanmış, eyni
zamanda, ixracyönümlü məhsulların istehsalı təmin edilir.
Təməl daşını qoyduğumuz kəllə qənd zavodu da əminəm ki, yaxın zamanlarda tikiləcək və gözəl,
keyfiyyətli məhsul istehsal edəcəkdir.
Sizi təbrik edirəm. Sizə yeni uğurlar arzulayıram.
AZƏRTAC
2011, 6 may
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İmişlidə Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
(5 may 2011-ci il)
Prezident İlham Əliyev mayın 5-də İmişli Olimpiya İdman kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı kompleksin açılışını bildirən lenti kəsdi.
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov Prezident İlham Əliyevə bildirdi ki, bu, ölkədə istifadəyə
verilən sayca 31-ci Olimpiya İdman Kompleksidir. İmişli şəhərinin mərkəzində yerləşən kompleksin
tikintisinə 2007-ci ilin oktyabrından başlanmışdır. Bu nəhəng idman qurğusunun inşası üçün 5 hektar torpaq
sahəsi ayrılmışdır. Tikinti işləri ən yüksək səviyyədə aparılmış və mayın əvvəlində başa çatdırılmışdır.
İkimərtəbəli kompleksin binasında universal idman zalı, üzgüçülük hovuzu, boks, güləş, trenajor, şahmat
və konfrans zalları, eləcə də yeməkxana və mehmanxana fəaliyyət göstərir.
Bildirildi ki, kompleks İmişlidə idmanın müxtəlif sahələrinin müasir tələblər səviyyəsində inkişaf
etdirilməsi üçün lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Kompleksin həyətindəki futbol, basketbol və
voleybol meydançaları da idmançıların ixtiyarına verilmişdir. Olimpiya İdman Kompleksinin ərazisində 11
min kvadratmetrlik sahədə abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmış, ağac və gül kolları əkilmişdir. İdman
qurğusu qazanxana, transformator yarımstansiyası, su anbarı, artezian quyuları ilə təmin olunmuş, mühafizə
və yanğınsöndürmə sistemi quraşdırılmışdır.
Bildirildi ki, tikinti sahəsi 12 min kvadratmetr olan əsas bina 5 hissədən ibarətdir.
Dövlətimizin başçısı birinci mərtəbədə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham
Əliyevin respublikamızda bədən tərbiyəsinin və idmanın inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını,
idmançılarımızın müxtəlif beynəlxalq yarışlarda uğurlarını əks etdirən fotostendlərə baxdı.
Prezident İlham Əliyev kompleksin birinci mərtəbəsində boks və güləş zalları ilə tanış oldu.
Bildirildi ki, zallar bütün lazımi idman avadanlıqları ilə təchiz olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev burada idmançıların məşq prosesini izlədi və idmançılarla söhbət etdi.
Dövlətimizin başçısı dedi: Yaxşı nəticələr olmalıdır. Medallar, qələbələr. İdmanla məşğul olmaq
üçün gözəl şərait yaradılıb. Bu, bölgənin gözəl idman komplekslərindən biridir. Sağ olun.
İdmançılar: Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev üzgüçülük hovuzuna baxdı. Hovuzun uzunluğu 25, eni isə 12,5 metrdir.
Burada xüsusi nəmalma qurğusu quraşdırılmışdır. Hovuzdakı yarışları isə 120 nəfər izləyə biləcəkdir.
Binanın ikinci mərtəbəsində trenajor zalı, şahmat otağı və inzibati otaqlar yerləşir. Bu otaqlarda da
hər cür şərait yaradılmışdır.
Kompleksin yeməkxanasından eyni vaxtda 100 nəfər istifadə edə biləcəkdir. 60 nəfərlik konfrans
zalı da ikinci mərtəbədədir.
Prezident İlham Əliyev kompleksin mehmanxanası ilə də yaxından tanış oldu. Bildirildi ki, 15
otaqdan ibarət mehmanxana 32 yerlikdir. Burada həm idmançılar, həm də qonaqların istirahəti üçün hər cür
şərait yaradılmışdır.
Açıq havada quraşdırılan idman qurğuları ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi
ki, burada inşa edilmiş futbol, basketbol və voleybol meydançalarında həm rayon, həm də respublika
səviyyəli yarışlar keçirmək mümkündür.
Universal idman zalı ilə tanışlıq zamanı Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, idmanın
müxtəlif növləri üzrə beynəlxalq səviyyəli yarışların da keçiriləcəyi zalın uzunluğu 48, eni 36 metrdir.
Burada yarışları izləyəcək tamaşaçılar üçün 845 oturacaq quraşdırılmışdır. Zalda həm mini futbol,
basketbol, voleybol, həm də gimnastika, boks, güləş üzrə beynəlxalq səviyyəli yarışlar keçirmək üçün hər
cür şərait yaradılmışdır. Kompleksdə mini kafe də fəaliyyət göstərəcəkdir.
Dövlətimizin başçısı görülən işlərdən razılığını bildirdi.
Prezident İlham Əliyev burada İmişli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
AZƏRTAC
2011, 6 may

134

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Prezident İlham Əliyev İmişlidə Araz çayının yeni qolunun üzərində tikilmiş körpünün açılış
mərasimində iştirak etmişdir
(5 may 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İmişli rayonuna səfəri çərçivəsində Araz çayının yeni qolunun
üzərində tikilmiş körpünün açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı körpünün texniki göstəricilərini və Araz çayının yeni qolunun inşasını əks
etdirən sxemə baxdı.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, körpünün tikintisinə ötən ilin oktyabrında
başlanmışdır. Bəhrəmtəpə-Biləsuvar avtomobil yolunun 4-cü kilometrliyində inşa edilən körpünün
uzunluğu 230 metr, eni isə 12,5 metrdir. Körpünün istifadəyə verilməsi Bəhrəmtəpə-Biləsuvar
istiqamətində avtomobillərin hərəkətini asanlaşdıracaqdır.
Prezident İlham Əliyevə Araz çayının yeni qolunun üzərində aparılan işlər barədə ətraflı məlumat
verildi.
Sonra dövlətimizin başçısı körpünün açılışını bildirən lenti kəsdi.
AZƏRTAC
2011, 6 may
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İmişli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(5 may 2011-ci il)
Mayın 5-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İmişli Olimpiya İdman kompleksinin açılışından
sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
İctimaiyyətin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham ƏLİYEV çıxış edərək dedi:
- Əziz dostlar, mən Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. İmişli Olimpiya kompleksinin açılışı
münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, bu gözəl idman qurğusu İmişli idmançılarına gözəl
xidmət göstərəcəkdir. Burada idmanla məşğul olmaq üçün bütün şərait var və deyə bilərəm ki, ölkəmizdə
istifadəyə verilmiş olimpiya komplekslərinin arasında bu, ən gözəl komplekslərdən biridir. Böyük idman
zalları, açıq meydançalar, qapalı idman zalları, üzgüçülük hovuzu, kiçik mehmanxana. Eyni zamanda,
kompleksin çox gözəl xarici görünüşü də vardır. Mən çox şadam ki, İmişlidə də gözəl olimpiya idman
kompleksi tikilmişdir. Bu, Azərbaycanda son illər ərzində tikilmiş komplekslərin arasında yenə də demək
istəyirəm ki, öz gözəlliyi və funksional tərəfi ilə seçilən komplekslərdəndir. Sayca 31-cidir. Azərbaycanda
qısa müddət ərzində 31 Olimpiya İdman Kompleksi tikilmişdir və bu proses davam edir. Hazırda 9 rayonda
yeni komplekslər tikilir.
Beləliklə, Azərbaycanda idmanın və olimpiya hərəkatının inkişafı üçün çox böyük addımlar atılır.
İdmançılarımız da öz növbəsində bizi qələbələrlə sevindirirlər. Beynəlxalq yarışlarda, dünya, Avropa
çempionatlarında, Olimpiya oyunlarında idmançılarımız Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edirlər. Eyni
zamanda, Azərbaycanda beynəlxalq yarışların keçirilməsi artıq gözəl ənənəyə çevrilmişdir. Bu beynəlxalq
yarışlar nəinki Bakıda, eyni zamanda, bölgələrdə də keçirilir.
Əgər vaxtilə bizim tərəfimizdən irəli sürülmüş təşəbbüs reallaşmasaydı, belə tədbirlərin keçirilməsi
üçün şərait olmayacaqdı. Bu gün həm yerli idmançıların məşq prosesinin təşkili, həm də ölkədaxili və
beynəlxalq yarışların keçirilməsi üçün bütün şərait vardır. Qarşıya məqsəd qoyulub ki, Azərbaycanın hər
bir rayonunda idmanla məşğul olmaq üçün gözəl, müasir şərait yaradılsın.
İdmançılarımız bizi sevindirirlər. Bizim Olimpiya, dünya və Avropa çempionlarımız vardır. Ancaq
bununla bərabər, idmanın kütləviliyini təmin etmək üçün biz öz siyasətimizi aparırıq. Bax, belə
komplekslərdə uşaqlar, gənclər, yeniyetmələr məşq edəcəklər, öz peşəkarlığını artıracaqlar, fiziki cəhətdən
sağlam olacaqlar.
Bizə həm fiziki cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən sağlam yeni nəsil lazımdır. Mən çox şadam ki
idman bölmələrinə axın güclənir, uşaqlar, gənclər, yeniyetmələr idmanla məşğul olmaq üçün bölmələrə
gəlirlər, məşğul olurlar, fiziki sağlamlıqlarını möhkəmləndirirlər. Eyni zamanda, uşaqların, yeniyetmələrin,
gənclərin idmana cəlb olunmasını biz beynəlxalq yarışlarda əldə edilmiş uğurlarda da görürük. Xüsusilə
yeniyetmələrin birinci Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan gənclərinin əldə etdikləri uğurlar bizi hədsiz
dərəcədə sevindirir. İlk dəfədir ki, beynəlxalq miqyasda yeniyetmələrin Olimpiya Oyunları keçirilmişdir.
Azərbaycan milli komandası bu yarışlarda dünya miqyasında 11-ci yerə layiq görülmüşdür. Bu, böyük
qələbədir. Bu, həm də onu göstərir ki, Azərbaycan sözün əsl mənasında idman dövlətidir. Onu da göstərir
ki, burada idman prosesi çox düzgün təşkil edilib, gənclər, yeniyetmələr, uşaqlar idmanla məşğul olurlar və
ölkəmizi beynəlxalq arenalarda ləyaqətlə təmsil edirlər.
Biz elə etməliyik ki, Azərbaycan gəncləri fiziki cəhətdən sağlam, mənəvi cəhətdən möhkəm,
dövlətə, dövlətçiliyə sadiq olsunlar, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alsınlar. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda
çox güclü gənclər siyasəti aparılır. Bu yaxınlarda Azərbaycan gəncliyi Dövlət Proqramı qəbul ediləcəkdir.
Bu proqramda gənclərlə bağlı bütün məsələlər öz əksini tapacaqdır. Gənclərin məşğulluğu, sağlam
yaşaması, iş yerlərinin açılması, idmanla məşğul olması üçün orada xüsusi məsələlər öz həllini tapacaqdır.
Gənc alimlərin fəaliyyəti üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Gənclər Fondu yaradılacaqdır. Bakıda və
rayonlarda gənclər mərkəzləri tikiləcəkdir. Bütün bunlar proqramlarımızda var və biz elə etməliyik ki,
Azərbaycanda idmanın inkişafı bundan sonra da sürətlə getsin. Eyni zamanda, gənclər siyasəti də
Azərbaycanda yüksək səviyyədə aparılır və aparılmalıdır.
Mən çox şadam ki, Azərbaycan bu gün özünü beynəlxalq idman aləmində idman dövləti kimi
göstərə bilmişdir. Görəndə ki, idmançılarımız çempion olurlar, bayrağımız qaldırılır, dövlət himnimiz
səslənir, hər bir Azərbaycan vətəndaşı haqlı olaraq qürur hissi keçirir. Bu, ölkəmizin qüdrətini göstərir.
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Ölkəmiz müstəqil ölkə kimi gəncdir. Amma ölkəmiz çox dinamik şəkildə inkişaf edir. Ölkəmizdə
bütün istiqamətlər üzrə konkret proqramlar icra olunur və layihələr reallaşır. O cümlədən, bölgələrin
inkişafı ilə bağlı Dövlət Proqramının ikinci hissəsi icra edilir. Bu proqram bütün bölgələri əhatə edir. Hər
bir rayon üzrə xüsusi tədbirlər planı var və bu planlar icra edilir. O cümlədən, İmişli rayonunun sosialiqtisadi inkişafı proqramı icra edilir. Burada bütün istiqamətlər üzrə işlər gedir, sosial infrastruktur yaradılır.
Gözəl olimpiya mərkəzi, məktəblər tikilir və təmir edilir. Rayon xəstəxanasının əsaslı təmiri başlanmışdır.
Xəstəxana ən müasir avadanlıqla təchiz ediləcəkdir. Böyük qazlaşdırma proqramı reallaşacaqdır. Gələn ilin
sonuna qədər İmişlinin bütün kəndləri qazlaşdırılmalıdır. Qarşıya belə vəzifə qoyulub. Əminəm ki, bu
vəzifə icra ediləcəkdir. Meliorasiya, içməli su, kanalizasiya xətlərinin çəkilişi ilə bağlı müvafiq göstərişlər
verilmişdir və onlar yaxın zamanlarda icra edilməyə başlanacaqdır.
Digər sosialyönümlü təşəbbüslər irəli sürülür. İş yerlərinin açılması ilə bağlı konkret və çox dəqiq
proqram icra edilir. Bu gün mən İmişli rayonunda bir neçə yeni müəssisənin açılışında iştirak etmişəm.
Mən yeni müəssisənin təməl daşının qoyulmasında iştirak etmişəm. Bir neçə il əvvəl burada böyük şəkər
zavodunun tikintisi demək olar ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna qoyulan ən böyük sərmayələrindən
biri idi. Böyük vəsait qoyulmuşdur və ən müasir tələblərə cavab verən zavod yaradılmışdır. İndi o zavodun
ətrafında yeni zavodlar tikilir. İmişlidə yeni müasir emal sənayesi ilə bağlı təşəbbüslər irəli sürülür və həll
olunur.
Bu zavodlarda minlərlə yeni iş yerləri açılmışdır. Gələcəkdə görüləcək tədbirlər nəticəsində bu
zavodlar böyüyəcək, onların iş funksiyaları artacaq və beləliklə, yerli istehsalın artırılmasına nail olacağıq,
idxaldan asılılığımızı azaldacağıq, yeni iş yerləri də açacağıq. Yəni, Azərbaycanda bu proses aparılır və son
7 il ərzində ölkədə 900 mindən artıq yeni yeri açılmışdır ki, onların tam əksəriyyəti daimi iş yerləridir.
Ancaq biz yenə də işsizliklə bağlı olan bütün problemləri bilirik, onları həll edirik və edəcəyik.
Yoxsulluğun azaldılması, yeni iş yerlərinin açılması, sənaye potensialımızın möhkəmlənməsi,
qeyri-neft sektorunun inkişafı, regional inkişaf proqramının icrası – bütün bunlar bizim üçün əsas
istiqamətlərdir və hər bir istiqamət üzrə konkret nəticələr vardır. Bu gün bu gözəl, möhtəşəm Olimpiya
idman mərkəzinin açılışı özlüyündə Azərbaycanın güclü dövlət olduğunu göstərir. Biz iqtisadiyyatı inkişaf
etdirməklə sosial proqramların həllinə də nail olmuşuq. Sosial problemlərin həlli və imkansız təbəqənin
yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məsələləri daim diqqət mərkəzindədir. Bildiyiniz kimi, əhalinin
qaza, suya olan borcları silindi. Nə üçün? Ona görə ki, kimin ki, imkanı yoxdur, o borc yükünü onların
çiyinlərindən götürək. Digər sosial proqramlar – ünvanlı sosial yardım icra edilir. İndi pensiyaların,
minimum əməkhaqqının artırılması ilə bağlı konkret təkliflər verilmişdir. Biz yaxın zamanlarda bu
təşəbbüslərin nəticələrini də görəcəyik. \
Bir sözlə, Azərbaycanda güclü iqtisadi və sosial siyasət aparılır. Bu gün ölkəmiz öz resursları
hesabına yaşayır və inkişaf edir. Bizdə olan inkişafın dünya miqyasında heç bir analoqu olmayıb. Çünki 7
il ərzində iqtisadiyyatımız 3 dəfə artıbdır, dünya təcrübəsində belə göstərici olmayıbdır. Yəni, inkişafımız
dinamikdir, dayanıqlıdır və hərtərəflidir. Bununla bərabər, ölkədə hələ ki, problemlər vardır və bu
problemlər öz həllini tapmaqdadır. Biz bütün istiqamətlər üzrə siyasətimizi davam etdirəcəyik. Ölkəmizin,
regionların inkişafı üçün əlavə tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Elə etməliyik ki, Azərbaycanda
yaşayan hər bir vətəndaş həm işlə təmin olunsun, həm də onun məvacibi tələblərinə uyğun olsun. Bizneslə
məşğul olanlar üçün gözəl şərait yaradılır. Əgər belə olmasaydı, bu gün özəl sektor inkişaf etməzdi. Özəl
sektorun inkişafı üçün konkret tədbirlər görülür. Bu gün mən aqroservis bazasının fəaliyyəti ilə tanış oldum.
Bir neçə il bundan əvvəl “Aqrolizinq” dövlət şirkətinin yaradılması ilə biz demək olar ki, kənd təsərrüfatı
texnikası ilə təminatı böyük dərəcədə yaxşılaşdıra bilmişik. İndi qıtlıq yoxdur. Yəni, biz hər bir sahə üzrə
fəal işləməliyik, məqsədyönlü siyasət aparmalıyıq. Bütün cəmiyyət bu amal ətrafında birləşməlidir ki,
müstəqilliyimizi daha da gücləndirək, iqtisadiyyatımızı möhkəmləndirək, insanların yaxşı yaşamasını
təmin edək. Bizim siyasətimiz bundan ibarətdir. Bu siyasət bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.
Bu gün isə açılan bu gözəl idman mərkəzi əminəm ki, imişlililərə yaxşı xidmət göstərəcəkdir. Mən
hesab edirəm ki, bu kompleksdən nəinki idmançılar, eyni zamanda, rayon sakinləri də istifadə etməlidirlər.
İdmanla məşğul olmaq üçün bütün şərait vardır. Mən hər bir vətəndaşa həmişə tövsiyə edirəm ki, idmanla
məşğul olsunlar, öz sağlamlıqlarına diqqət göstərsinlər. Fiziki sağlamlıq hər bir insan üçün çox vacibdir.
Mən sizi bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, bütün imişlililərə cansağlığı və
xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
XXX

137

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Sərbəst güləş üzrə 2008-ci il Avropa çempionatı, 2010-2011-ci illər dünya kubokunun bürünc
mükafatçısı və Pekin Yay Olimpiya Oyunlarının iştirakçısı Emin ƏZİZOV çıxış edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, Sizi bütün imişlililər, gənclər və idmançılar adından salamlayım və “Xoş gəlmisiniz”
deyim.
Mən İmişlidə anadan olmuşam. Burada böyüyüb boya-başa çatmışam. İdmanın sirlərini də burada
müəllimlərimdən öyrənmişəm. İndi sərbəst güləş üzrə Azərbaycan yığma komandasının üzvüyəm. 2008-ci
ildə Avropa çempionatının bürünc mükafatçısı, Pekin Olimpiadasının iştirakçısı olmuşam. 2010-cu və
2011-ci illərdə sərbəst güləş üzrə dünya kubokunun bürünc medalını Azərbaycana gətirmişik. Bu qələbələri
bəlkə kimsə idmanda bəxtin gətirməsi kimi qiymətləndirə bilər. Əslində isə bu belə deyildir.
Cənab Prezident, bu, Sizin Azərbaycanda biz gənclərə, idmançılara göstərdiyiniz qayğının,
yaratdığınız şəraitin nəticəsidir. Siz ölkəmizin hər yerində möhtəşəm idman kompleksləri yaratmısınız.
Azərbaycan ən mötəbər turnirlərin keçirildiyi bir ölkəyə çevrilmiş, idmançılarımızın əldə etdiyi qələbələr
isə göz qabağındadır.
Biz dəfələrlə beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan bayrağını ən yüksək zirvələrə qaldıranda Sizin necə
sevindiyinizin şahidi olmuşuq, necə qürur hissi keçirdiyinizi görmüşük. İnanırıq ki, bu idman kompleksi
İmişli sakinlərinin - biz gənclərin ən sevimli yerinə çevriləcəkdir. Burada gələcəyin Avropa, dünya və
Olimpiya çempionları yetişəcəkdir. Biz də Sizi yeni idman zəfərləri ilə sevindirəcəyik.
Cənab Prezident, bu yaxınlarda bir qrup gənc və tələbələrlə görüşünüzdə bildirdiniz ki, biz
insanların sağlamlığını yaddan çıxarmamalı, peşəkar idmançılar hazırlamalıyıq. Biz də Sizi əmin edirik ki,
yaratdığınız bu cür şəraitdən istifadə edərək ölkənin idman şöhrətini dünyada ən birincilər sırasına
çıxaracağıq.
Cənab Prezident, biz Azərbaycan gəncləri ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adını çox böyük minnətdarlıq
hissi ilə çəkirik. Ulu öndər Azərbaycanın gələcəyini təmin etdi. O, bizlərə güvənərək “Gənclər bizim
gələcəyimizdir” deyirdi. Biz gənclər onun adını hər zaman uca tutacağıq. Ulu öndərin əziz xatirəsi
qəlbimizdə daim yaşayacaqdır.
Sonda Sizi bir daha əmin etmək istəyirəm ki, biz gənclər Azərbaycanın dünyanın ən inkişaf etmiş
idman ölkələrindən birinə çevrilməsi üçün var gücümüzlə çalışacaq, Azərbaycan bayrağını daim yüksək
zirvələrə qaldıracağıq.
Çox sağ olun.
XXX
Sonda incəsənət ustaları konsert proqramı ilə çıxış etdilər.
AzərTAc
5 may 2011-ci il
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İmişlidə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(28 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İmişli rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı İmişli şəhərinin mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini yad etdi,
abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vilyam Hacıyev Prezident İlham Əliyevə abidənin
ətrafında və rayonda görülmüş abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi.
AZƏRTAC
2012, 28 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev İmişlidə Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
(28 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İmişli rayonuna səfəri
çərçivəsində Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı yeni mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, ulu öndərin adını daşıyan mərkəzin tikintisinə bu ilin mayında başlanılmış və
qısa müddətdə yekunlaşdırılmışdır. Mərkəzin ikimərtəbəli binası orijinal layihəsi və möhtəşəmliyi ilə
diqqəti cəlb edir. Binanın ümumi sahəsi iki min kvadratmetrdir. Ətrafda əsaslı yenidənqurma, abadlıq və
yaşıllaşdırma işləri həyata keçirilmişdir.
Mərkəzin birinci mərtəbəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi qoyulmuşdur. Burada ulu
öndərin və Prezident İlham Əliyevin müxtəlif illərdə ölkəmizin regionlarına səfərlərini və bölgələrdə həyata
keçirilən kompleks dövlət tədbirlərini əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. Mərkəzdə internet kitabxana
fəaliyyət göstərəcəkdir. Arzu edənlər burada kompyuter kurslarında hərtərəfli hazırlıq keçəcəklər. Buradakı
virtual sinif otağı informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının bölgələrdə də geniş tətbiqinin diqqət
mərkəzində saxlanıldığını göstərir. İmişli rayonunda xarici dillərin öyrənilməsinə maraq böyük olduğundan
mərkəzdə xarici dil kursları fəaliyyət göstərəcəkdir. Foto sənətinin sirlərinə yiyələnmək üçün buradakı
fotostudiyada, eləcə də internet kafedə gənclərin asudə vaxtlarını maraqlı keçirmələri üçün hər cür şərait
yaradılmışdır. Mərkəzdə vaxtaşırı müxtəlif sərgilər təşkil olunacaqdır.
Birinci mərtəbədəki 350 yerlik konfrans salonunda istənilən tədbirin keçirilməsi üçün hər cür şərait
vardır. İkinci mərtəbədəki konfrans salonu isə 50 yerlikdir. Burada kitabxana ilə yanaşı, poliqrafiya
emalatxanası da yaradılmışdır. Mərkəzdə fəaliyyət göstərəcək 3D kino salonuna da rayonda ehtiyac var idi
və bu, çox böyük maraq doğuran yeniliklərdəndir. Burada, həmçinin rəsm-dizayn və xalq sənətkarlığı
studiyaları, elektron kitabxana və qızlar dərnəyi də fəaliyyət göstərəcəkdir. Mərkəzdə 32 nəfərin işlə təmin
olunması nəzərdə tutulmuşdur.
AZƏRTAC
2012, 28 oktyabr
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İmişlidə Heydər Əliyev Parkı yenidən qurulmuşdur
(28 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də İmişlidə Heydər Əliyev
Parkında aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vilyam Hacıyev Prezident İlham Əliyevə parkda
görülmüş işlərlə bağlı məlumat verdi. Bildirildi ki, parkda yenidənqurma işlərinə dövlətimizin başçısının
Sərəncamına əsasən, Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan 1,4 milyon manat vəsait hesabına
başlanılmışdır. Ümumi sahəsi 6,5 hektar olan parkın orijinal memarlıq üslubu ilə seçilən iki giriş qapısı
vardır. Burada quraşdırılan fəvvarələr kompleksi parkın gözəlliyini daha da artırır. Parkda geniş abadlıq və
yaşıllaşdırma tədbirləri görülmüşdür. İşıqlandırma sistemi də müasirliyi ilə diqqəti çəkir. Ulu öndərin adını
daşıyan bu istirahət ocağı Azərbaycanda aparılan yenidənqurma tədbirlərinin miqyasının və keyfiyyətinin
əyani göstəricisidir.
Dövlətimizin başçısına Heydər Əliyev Parkında tikilməkdə olan Gənclər Mərkəzinin planı təqdim
olundu. Məlumat verildi ki, 1,8 min kvadratmetr ərazidə inşa olunan üçmərtəbəli binanın inşasına bu ilin
iyununda başlanılmışdır. Tikinti işləri 2013-cü ilin mayında başa çatdırılacaqdır. Burada rayon gənclərinin
istirahəti və ilkin peşə vərdişlərinə yiyələnmələri üçün hər cür şərait yaradılacaqdır.
Prezident İlham Əliyev İmişli rayonunda yeni yaradılan Bayraq Meydanı ilə də tanış oldu. Əzəməti
ilə seçilən Bayraq Meydanının ümumi sahəsi 8,3 min kvadratmetrdir. Bayraq dirəyinin hündürlüyü isə 100
metrdir.
Bildirildi ki, meydanın ətrafında böyük abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülmüşdür. Vağzal
meydanı da tamamilə yeni görkəm almışdır. İşıqlandırma sistemi müasir standartlara uyğun yenilənmişdir.
Yenidənqurmadan sonra bu meydan da füsunkarlığı və səliqə-sahmanı ilə diqqəti cəlb edir.
Dövlətimizin başçısı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 28 oktyabr
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İmişli Şahmat Məktəbi istifadəyə verilmişdir
(28 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İmişli şəhərində Şahmat
Məktəbinin açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Məlumat verildi ki, şahmat məktəbinin tikinti sahəsi 570 kvadratmetrdir. Məktəbin ətrafında əsaslı
abadlıq işləri aparılmışdır.
Dövlətimizin başçısı şahmat məktəbinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məktəbdə geniş salonla yanaşı, daha 7 otaqda yeniyetmə və gənclərə şahmatın sirləri öyrədilir.
Burada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin regionlarına səfərlərinin, eləcə
də respublikamızda idmanın hərtərəfli inkişafı üçün həyata keçirilən kompleks tədbirlərin əks olunduğu
fotoguşələr yaradılmışdır. Məktəbin orijinal dizaynı burada şahmatın sirlərini öyrənənləri daha da
ruhlandırır. Təhsil ocağında yeniyetmə və gənclərin şahmat kompozisiyalarını daha dərindən öyrənmələri
üçün müxtəlif əyani vəsaitlərdən və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından geniş
istifadə olunur. Bu cür sosial təyinatlı təhsil ocaqlarında məşğul olanlar həm asudə vaxtlarını maraqlı
keçirir, həm də vacib bilik və bacarıqlara yiyələnirlər. Respublikamızın bütün bölgələrində fəaliyyətə
başlayan və müasir tələblərə cavab verən belə şahmat məktəblərində zəngin təcrübə toplayan məktəblilər
beynəlxalq səviyyəli yarışlara qatılaraq ölkəmizi yüksək səviyyədə təmsil edirlər.
Dövlətimizin başçısı şahmat məktəbində yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi, kollektivə uğurlar
arzuladı.
AZƏRTAC
2012, 28 oktyabr
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İmişlidə “Araz” damazlıq quşçuluq fabriki ən müasir standartlar səviyyəsində qurulmuşdur
(28 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İmişli rayonuna səfəri
çərçivəsində “Araz” damazlıq quşçuluq fabrikinin açılışında iştirak etmişdir.
İqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayev məlumat verdi ki, “Araz” damazlıq quşçuluq fabriki
regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarına uyğun olaraq İmişli rayonunun Qaragüvənli
kəndində ən müasir standartlar səviyyəsində qurulmuşdur.
Bildirildi ki, Azərbaycan Prezidentinin təsdiq etdiyi regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
proqramları çərçivəsində ölkənin müxtəlif regionlarında ayrı-ayrı istehsal sahələri istifadəyə verilir, rayon
və kəndlərdə əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.
“Araz” damazlıq quşçuluq fabriki də belə müəssisələrdən biridir. Fabrikin ümumi dəyəri 7,3 milyon
manatdır. Bu layihənin də inşasında dövlətin güzəştli kreditlərindən istifadə olunmuşdur. İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən kompleksin inşasına 5 milyon manat güzəştli
kredit verilmişdir. Damazlıq yumurta istehsal edəcək fabrikin ümumi sahəsi 24 hektardır. Müəssisədə
tikinti işlərinin aparılmasına və avadanlıqla təchiz edilməsinə 2010-cu ilin sonunda başlanılmış, bu ilin
oktyabrında isə işlər tam başa çatdırılmışdır.
Müəssisə ilə tanışlıq zamanı məlumat verildi ki, fabrikdə hər birinin sahəsi 1728 kvadratmetr
olmaqla yeddi quş ferması inşa edilmişdir. Quş fermaları Türkiyənin bu sahədə dünyada məşhur olan
“Altuntaş” şirkətinin avadanlığı ilə təchiz edilmişdir. Buradakı damazlıq cücələr isə Hollandiyadan
gətirilmişdir.
Hazır məhsullara baxan Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, fabrikdə illik 10 milyon
damazlıq yumurta istehsalı nəzərdə tutulur. Müəssisədə istehsal gücü saatda 10 ton olan yem istehsalı sexi
və tutumu 3,5 min ton olan yem anbarı fəaliyyət göstərir. Fabrikdə laboratoriya, inzibati və digər köməkçi
binalar inşa edilmişdir. Layihənin icrası nəticəsində 80 nəfər yeni iş yeri ilə təmin olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, eyni zamanda, İmişli rayonu ərazisində illik istehsal
gücü 4 min ton olan broyler fabrikinin və illik 110 milyon əmtəə yumurtası istehsal etmək imkanına malik
quşçuluq fabrikinin maliyyələşdirilməsinə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
tərəfindən 10 milyon manat güzəştli kredit ayrılmışdır. Bu müəssisələr də ən müasir avadanlıqla təchiz
ediləcəkdir. Layihələrin icrası nəticəsində 110 yeni iş yeri açılacaqdır.
Qeyd edildi ki, artıq dövlətin güzəştli krediti hesabına damazlıq təsərrüfatlar yaradılır. Həmin
təsərrüfatlar hesabına ölkənin damazlıq yumurtaya olan tələbatının xeyli hissəsi yerli istehsalla ödənilir.
Növbəti illərdə bu tələbat tamamilə yerli məhsullar hesabına ödəniləcəkdir. Bu, həm də quş əti istehsalında
maya dəyərini aşağı salacaqdır.
AZƏRTAC
2012, 28 oktyabr
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“Kraun KO” anbar kompleksi bölgədə taxılçılığın inkişafına təkan verəcəkdir
(28 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də İmişlidə “Kraun KO” taxıl
anbarı kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
İqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayev məlumat verdi ki, “Kraun KO” taxıl anbarı kompleksi
regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarına uyğun olaraq İmişli rayonunun Şahverdili kəndi
ərazisində inşa olunmuşdur. Anbar ən müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir. Kompleksin ümumi dəyəri 7,3
milyon manatdır. Bu layihənin də icrasında dövlətin güzəştli kreditlərindən istifadə olunmuşdur. İqtisadi
İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən kompleksin inşasına 4 milyon manat
güzəştli kredit verilmişdir. Kompleksin tikintisinə ötən ilin aprelində başlanılmış, bu ilin oktyabrında başa
çatdırılmışdır.
Anbar ilə tanışlıq zamanı diqqətə çatdırıldı ki, 50 min tonluq taxıl anbarı hər birinin tutumu 8,3 min
ton olmaqla 6 silodan ibarətdir. Kompleks təmizləmə, qurutma və havalandırma sistemləri ilə təchiz
edilmişdir. Buraya gətirilən taxıl əvvəlcə tərəzidə çəkilir, sonra açıq-qapalı kompressora, daha sonra isə
şneklər vasitəsilə birinci anbara ötürülür. Taxıl təmizləndikdən sonra dərmanlanır və ikinci anbara nəql
olunur. Taxılın təmizlənməsi və yuyulması üçün ərazidə su çəni quraşdırılmışdır. Müasir texnologiyanın
tətbiqi yolu ilə kompleksdə taxıl məhsullarını uzun müddət ərzində itkisiz saxlamaq mümkündür. Buraya
ayrıca dəmir yolu xətti də çəkilmişdir. Müəssisə tərəfindən kompleksin xammal bazasının təmin edilməsi
məqsədi ilə 43,5 min hektar ərazidə əkin işləri aparılır.
Prezident İlham Əliyev müəssisəni işə saldı.
Anbardan ilk məhsul maşınlara yükləndi.
Dövlətimizin başçısı taxıl anbarı kompleksində yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq
və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 28 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev İmişli şəhər su anbarları kompleksinin istifadəyə verilməsi mərasimində
iştirak etmişdir
(28 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 28-də Prezident İlham Əliyev İmişli şəhər su anbarları kompleksinin istifadəyə verilməsi
mərasimində iştirak etmişdir.
İmişli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Azərbaycan Prezidenti İmişli şəhərinin su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
situasiya planını və İmişli şəhər su anbarları kompleksinin baş planını əks etdirən stendlərə baxdı.
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov Prezident İlham Əliyevə məlumat
verdi ki, “Regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq
bölgələrdə su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması istiqamətində genişmiqyaslı işlər
həyata keçirilir. Belə bir böyük layihə İmişli rayonunda da həyata keçirilir. Şəhərdə mərkəzləşdirilmiş
içməli su şəbəkəsi 1978-ci ildə yaradılmışdır. Mənbə kimi Bəhrəmtəpə qəsəbəsinin yaxınlığında qazılan 4
subartezian quyusundan istifadə olunur. Uzun müddətdir istismar olunan bu mənbənin su ehtiyatlarının
keyfiyyətinin getdikcə aşağı düşməsi və qrunt sularının qarışması ilə duzlaşma ehtimalının artması şəhərin
içməli su təsərrüfatının yenidən qurulması zərurətini yaratmışdır. Buna görə də İmişlidə yeni su anbarları
kompleksi yaradılmışdır.
Su mənbəyinin texniki göstəriciləri barədə məlumat verilərkən Azərbaycan Prezidentinin diqqətinə
çatdırıldı ki, İmişlinin su təchizatı və kanalizasiya sistemi şəbəkəsi tamamilə yenidən qurulacaqdır.
Həmçinin rayon mərkəzi və magistral kəmərin keçdiyi ərazidə yerləşən 6 kəndə su veriləcəkdir. Layihəyə
uyğun olaraq istehlakçıların dayanıqlı və keyfiyyətli su ilə təmin edilməsi üçün mənbə olaraq Beyləqan
rayonu ərazisindəki yeraltı sular seçilmişdir. Burada üç əsas subartezian quyusunda işlər başa çatdırılmış,
iki ehtiyat quyunun qazılmasına isə hazırlıq görülür. Quyu zonasından İmişli şəhərinə 31 kilometr
uzunluğunda magistral su xətti çəkilmişdir.
Layihəyə uyğun olaraq, İmişli şəhərinə verilən suyun keyfiyyət göstəricilərini daim nəzarətdə
saxlamaq üçün müasir standartlara cavab verən laboratoriya və avtomatik idarə olunmanı təmin edən
SCADA sistemi yaradılacaqdır.
Dövlətimizin başçısı rəmzi olaraq suyun şəhərə verilməsini təmin edən qurğunu işə salan düyməni
basdı.
Sonra Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Prezident İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını salamlayaraq dedi:
- Əziz dostlar, əziz imişlililər! Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün biz sizinlə bərabər
bu tarixi günü bir yerdə qeyd edirik. Bir il bundan əvvəl İmişlinin su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün
çox önəmli hadisə baş vermişdir. Bu böyük su layihəsinin təməl daşını qoyduq. Çox şadam ki, bir ildən
sonra artıq İmişliyə içməli suyun gətirilməsini biz bərabər qeyd edirik. Yaxın həftələrdə bu su mövcud
şəbəkəyə qoşulacaqdır. Bununla paralel olaraq yeni, müasir supaylayıcı şəbəkə qurulur. Beləliklə, İmişli
şəhərinin içməli su problemi birdəfəlik həllini tapacaqdır.
Bu, doğrudan da böyük və tarixi hadisədir. Çünki uzun illərdir ki, İmişli sakinləri təmiz, dayanıqlı
içməli, suya möhtac idilər. Bu problem var idi. Mən bunu bilirdim və çalışırdıq ki, bu məsələni tezliklə həll
edək. Çox şadam ki, nəhayət biz bu məsələni həll edirik və bu layihə, eyni zamanda, böyük ehtiyatla nəzərdə
tutulmuşdur. Şəhərin inkişafını, əhalinin sayının artmasını nəzərə alır və 2035-ci ilə qədər bu layihə öz
imkanlarını İmişli sakinlərinə təqdim edəcəkdir.
Bu, çox böyük tarixi layihədir. Çünki içməli su insan sağlamlığı üçün ən əsas məsələlərdən biridir.
İnsan sağlamlığı isə bizim üçün, yəni dövlət üçün ən əsas məsələdir. Ümumiyyətlə, səhiyyə sisteminin
təkmilləşdirilməsi, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, əhalinin təmiz içməli su ilə təmin edilməsi
məsələləri diqqət mərkəzindədir.
Bu gün İmişlidə yenicə əsaslı təmirdən çıxmış Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının açılışını qeyd etdik.
Bu xəstəxana ən yüksək standartlara cavab verir. Bu gün, eyni zamanda, içməli su layihəsinin açılışını qeyd
edirik. Mən əminəm ki, bu layihələr, görülən işlər mütləq öz müsbət təsirini insanların sağlamlığında
göstərəcəkdir. Çünki insan amili bizim üçün əsas sosial məsələdir. Bu gün bölgə sahibkarları ilə görüşdə
də bu məsələyə toxundum. Çünki biz, əlbəttə, iqtisadi islahatları uğurla icra edirik, bölgələr inkişaf edir,
gözəlləşir, abadlaşır, yeni iş yerləri açılır. Ancaq bütün bu işlərin təməlində və mərkəzində Azərbaycan
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vətəndaşı dayanır. Azərbaycan vətəndaşı sağlam olmalıdır. Azərbaycan vətəndaşı yaxşı şəraitdə gözəl
şəhərlərdə yaşamalıdır. Bütün infrastruktur layihələri icra edilməlidir ki, biz dünyanın inkişaf etmiş
ölkələrinin səviyyəsindən geri qalmayaq. Biz bunu edirik, edəcəyik. Ölkəmizdə gedən quruculuq, abadlıq
işləri hər bir rayonda öz bəhrəsini verir.
Xüsusilə İmişli rayonunun son bir neçə ay ərzində uğurlu inkişafı məni ürəkdən sevindirir. Mən
dəfələrlə İmişlidə olmuşam. Keçən il də olmuşam. İmişlinin inkişafı üçün lazımi tədbirlər görülmüşdür.
Kənd yollarının tikintisinə vəsait ayrılmışdır. Ancaq mən bilirdim və siz də bilirdiniz ki, işlər daha da sürətlə
gedə bilər. Son bir neçə ayın təcrübəsi mənim sözlərimi təsdiqləyir. Əminəm ki, bu reallıqları sizdən yaxşı
bilən heç kim tapılmaz. Ancaq mən də, yəni, keçən il burada olduğuma görə öz təəssüratlarımı sizinlə
bölüşmək istəyirəm.
Doğrudan da, son bir neçə ay ərzində İmişli rayonunun inkişafı üçün çox böyük, tarixi işlər
görülmüşdür. İmişlini tanımaq mümkün deyil. Buraya gələrkən çox təəccüb edirdim ki, mən indi
İmişlidəyəm, yoxsa hansısa başqa şəhərdəyəm. Doğrudan da, tarixi dəyişikliklər baş vermişdir. Gözəllik,
abadlıq, yeni meydan, Bayraq meydanı, yeni parklar, Heydər Əliyev Mərkəzi, Gənclər Mərkəzinin tikintisi,
binaların bərpası, küçələrin salınması, yeni işıq dirəklərinin qurulması. Görülən bütün işləri sadalamaq üçün
yəqin ki, çox vaxt lazım olacaq, ancaq bir sözlə, siz İmişli sakinləri bunu yaxşı bilirsiniz və bütün bu
quruculuq, abadlıq işlərində fəal iştirak edirsiniz. Bu, sizin ümumi zəhmətinizin bəhrəsidir.
Bu dəyişikliklər əlbəttə ki, məni ürəkdən sevindirir. Əminəm ki, sizi də sevindirir. Ancaq eyni
zamanda, bir vacib məsələni üzə çıxarır ki, istək, siyasi iradə və öz xalqına qayğı olan yerdə hər şey etmək
mümkündür. Bir neçə ay bundan əvvəl İmişli rayonuna yeni icra başçısı təyin edilmişdir. O, təyin edilərkən
mən ona çox önəmli tövsiyələr, göstərişlər verdim və dedim ki, İmişli rayonu geridə qalmamalıdır, əksinə
ölkəmizin ən qabaqcıl rayonlarının birinə çevrilməlidir. Son neçə ayın təcrübəsi göstərir ki, siz bu yolda
uğurla irəliləyirsiniz. Əminəm ki, gələn səfərdə yeni gözəl binaları, yeni açılan obyektləri görəcəyəm və
beləliklə, İmişlinin uzunmüddətli inkişafı təmin ediləcəkdir.
Dövlət isə öz tərəfindən siyasətini davam etdirəcəkdir. Ölkəmizin bütün yerlərində infrastruktur
layihələri icra edilir, yollar çəkilir, sürətlə qazlaşdırma gedir, o cümlədən İmişlidə də qazlaşdırma gedir və
qarşıya məqsəd qoyulmuşdur ki, İmişlidə qazlaşdırma yüz faiz səviyyəsində olmalıdır. Bütün kəndlər
qazlaşdırılmalıdır. Əminəm ki, gələn ilin sonuna qədər biz bu məqsədə çatacağıq.
İçməli su layihəsinin başlamasını biz artıq qeyd edirik. Çəkilən su xətti bir ay ərzində ümumi
şəbəkəyə qoşulacaq və imişlililər təmiz, dayanıqlı içməli suya malik olacaqlar. Eyni zamanda, kanalizasiya
sisteminin yaradılması prosesi başlayıb, kənd yollarının tikintisi gedir. Sağlamlığı bərpa etmək üçün gözəl
xəstəxana vardır. İstirahət etmək üçün gözəl parklar, küçələr, xiyabanlar salınır, məktəblər tikilir. Əgər
imişlililər bu yüksək templəri saxlaya bilsələr, - mən əminəm ki, saxlayacaqlar, - çox qısa müddət ərzində
İmişli ölkəmizin ən qabaqcıl rayonuna çevriləcəkdir.
Eyni zamanda, bu gün mən yeni sənaye müəssisələrinin açılışında da iştirak etmişəm. Bu da məni
çox sevindirir. Özəl sektor tərəfindən yaradılan ən böyük taxıl anbarı İmişlidə açılmışdır. Eyni zamanda,
ən böyük damazlıq yumurta fabriki açılmışdır. Bu, həm ölkə iqtisadiyyatına verilən bir töhfədir, eyni
zamanda, yeni iş yerlərinin açılışı deməkdir, insanların rifah halının yaxşılaşdırılması üçün atılan çox vacib
addımdır.
Bir daha deyirəm ki, iqtisadi siyasətimizin bir daha qayıdıram həmin bu məsələyə təməlində
Azərbaycan vətəndaşı dayanır. İqtisadi islahatları aparmaq olar. Bəzi ölkələrdə bu, daha uğurlu olur, bəzi
ölkələrdə o qədər də böyük uğur gətirmir. Ancaq vacib olan məsələ ondan ibarətdir ki, islahatları apararkən
sosial məsələlər yaddan çıxmasın. Çünki transformasiya dövrünü yaşayan ölkələrdə iqtisadi islahatlar bəzi
hallarda çox acı nəticələrə gətirib çıxarır. İnsanların yaşayış səviyyəsi aşağı düşür. İslahatlar insanların
maddi rifahına mənfi təsir göstərir. Bax, gözümüzün qabağında Avropanın bəzi ölkələrində gedən proseslər
dayanmışdır və biz bunu müşahidə edirik. Orada indi köklü islahatlar aparılır. Dövlət xərcləri ixtisar edilir.
Bu islahatlar istər-istəməz insanların yaşayış səviyyəsinə çox mənfi təsir göstərir. Bizim islahatların
üstünlüyü ondan ibarət idi ki, bu islahatlar sosialyönümlüdür. İslahatlar nəticəsində əldə edilən əlavə
gəlirlər insanların rifah halının yaxşılaşdırılmasına sərf edilmişdir, ədalətli şəkildə. Ona görə biz gələcəyə
də böyük ümidlərlə baxırıq. Çünki iqtisadi sahədə növbəti illərdə ancaq və ancaq inkişaf gözlənilir,
xüsusilə qeyri-neft sektoru sahəsində. Bölgə sakinləri də bu inkişafdan bəhrələnirlər və əminəm ki, uğurlar
daha da böyük olacaqdır.
Azərbaycan regionda siyasi sahədə söz sahibidir, çox güclü mövqelərə malikdir, dünya miqyasında
tədbirlərdə də çox fəal iştirak edir. Biz dünyanın ən aparıcı, ən böyük qurumu olan BMT Təhlükəsizlik
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Şurasının üzvüyük. Biz dünya məsələlərinin həllində öz sözümüzü deyirik və gələcək illərdə bizim təsir
imkanlarımız yalnız artacaqdır.
Sosial sferada nəzərdə tutulmuş bütün layihələr icra edilir. Bu layihələrin icrası insanların ildən-ilə
artan maddi rifahında özünü göstərir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının ikinci hissəsi
artıq başa çatmaq üzrədir, gələn il başa çatacaqdır. Artıq növbəti 10 illik üçün yeni proqram hazırlanır və
vaxt gələndə proqram ictimaiyyətə təqdim ediləcəkdir.
Bütün infrastruktur layihələri icra edilir. Bir sözlə, biz qurur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan
dövləti müstəqillik dövründə özünü dünya xəritəsində təsdiq edib. İqtisadi və siyasi cəhətdən müstəqil
Azərbaycan dövləti uğurla inkişaf edir. Uğurumuzun dayanıqlı, davamlı olması üçün bütün bölgələr sürətlə
inkişaf etməlidir. Bir daha demək istəyirəm ki, İmişli rayonunda gedən inkişaf çox müsbətdir, uğurludur.
Mən sizi əldə edilmiş bu uğurlar münasibətilə təbrik edirəm. Bütün İmişli sakinlərinə cansağlığı və
yeni uğurlar arzu edirəm.
Sağ olun.
XXX
Rayon sakini Validə ZÜLFÜQAROVA İmişlinin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə
dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident! Bu gün biz imişlililər üçün çox sevimli gündür. Ona görə ki, biz
Sizinlə Muğanın barlı-bərəkətli mərkəzi olan İmişli torpağında yenidən görüşürük. Bu dəfə Siz bizə insan
həyatı üçün əvəzsiz olan bir nemət, təmiz su bəxş edirsiniz. Təmiz içməli su rayonun inkişafı, insanların
sağlamlığı üçün çox böyük məna daşıyır. İçməli su həyat deməkdir. Təmiz içməli su isə sağlam həyat
deməkdir. Aran bölgəsində yaşayan sakinlər daha çox içməli sudan korluq çəkirdilər. Uzun illər
rayonumuzun ərazisindən keçən Araz və Kür çaylarının suyundan istifadə edirdik. Bu da təbii ki, insanların
sağlamlığına mənfi təsir göstərirdi.
Əvvəlki illərdə Sizin Sərəncamınızla rayonumuzun 13 kəndində quraşdırılmış sutəmizləyici
qurğular insanların təmiz suya olan tələbatını qismən ödəsə də, bütün rayon əhalisini tam təmin edə
bilmirdi. Bu gün isə Siz bizi çoxdan gözlədiyimiz arzumuza çatdırmısınız. Yeni çəkilmiş su xəttindən İmişli
şəhəri və ətraf kəndlərin hamısı istifadə edəcəkdir. Biz inanırıq ki, Sizin tapşırığınızla qısa müddətdə İmişli
şəhərində kanalizasiya xətti də çəkiləcəkdir. Bütün bunlar Sizin bizə verdiyiniz böyük töhfə və
göstərdiyiniz qayğının bariz nümunəsidir.
İcazə verin, rayonumuzun sakinlərinin dərin minnətdarlığını və səmimi təşəkkürünü Sizə çatdırım.
Cənab Prezident! Siz regionlara səfəriniz zamanı belə bir fikir ifadə etmişdiniz: “Mən görülən işləri,
insanlara yaradılmış şəraiti öz gözlərimlə görmək üçün buradayam!” Siz həmişə insanların problemləri,
çətinlikləri ilə maraqlanır, onların firavan yaşamasına, rifah halının yaxşılaşmasına xidmət edəcək tədbirlər
həyata keçirirsiniz. Bütün Azərbaycan xalqı kimi, biz imişlililər də bunu hər zaman hiss edir və Sizə
arxalanırıq.
2010-cu ildə baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində İmişli rayonunun 3 kəndi tamamilə su altında
qaldığı zaman bizi bu bəladan qurtaran məhz Siz oldunuz. Sizin tapşırığınıza əsasən görülən təcili tədbirlər
nəticəsində insan tələfatı olmadı, insanlar böyük çətinliklə üz-üzə qalmadı.
Cənab Prezident! Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir. Bu inkişaf bölgələrdə də
aydın şəkildə hiss olunur. Belə ki, İmişli şəhərində qazlaşdırma işləri artıq başa çatdırılmışdır. Rayonun
kəndlərində isə qaz çəkilişi davam etdirilir. Yeni təhsil müəssisələri istifadəyə verilir, yollarımız abadlaşır.
İmişli şəhərinin siması günbəgün yeniləşir, günbəgün gözəlləşir. Böyük abadlıq, quruculuq işləri aparılır.
Sakinlərin normal istirahəti üçün şərait yaradılır. Rayonumuzdakı Mərkəzi Xəstəxana əsaslı təmir edilmiş
və istifadəyə artıq hazırdır.
Bu gün isə Siz insanların normal həyatı üçün müstəsna əhəmiyyəti olan içməli su xəttinin açılışında
iştirak etməklə rayon sakinlərinə daha böyük bir sevinc bəxş etdiniz.
Möhtərəm, cənab Prezident! Görülmüş bütün işlərə və biz imişlililərə göstərdiyiniz qayğıya görə,
ilk növbədə Sizə minnətdarıq. Sizi əmin edirik ki, rayonumuzun, o cümlədən respublikamızın daha da
inkişafı və tərəqqisi üçün bundan sonra da əzmlə çalışacaq, Sizin doğma İmişlimizə olan diqqətinizi heç
vaxt unutmayacağıq. Ulu Tanrıdan Sizə və ailənizə səadət, xoşbəxtlik və əmin-amanlıq arzulayırıq!
AZƏRTAC
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İmişli Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında aparılan əsaslı təmir işləri ilə tanışlıq
(28 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İmişli Rayon Mərkəzi
Xəstəxanasında aparılan əsaslı təmir işləri ilə tanış olmuşdur.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, ikimərtəbəli xəstəxananın
ümumi ərazisi 21,2 min kvadratmetrdir. Burada geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülmüşdür.
Xəstəxananın ayrıca yarımstansiyası vardır və burada əlavə generator da quraşdırılmışdır. Yoluxucu
xəstəliklər şöbəsi ayrıca binada yerləşir. Azərbaycan Prezidentinin 2010-cu il 30 mart tarixli Sərəncamına
əsasən Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan 1,5 milyon manat vəsait hesabına 2010-cu ildə xəstəxananın
əsaslı təmirinə başlanmışdır. Ötən müddətdə həyata keçirilən kompleks yenidənqurma işlərindən sonra
rayon mərkəzi xəstəxanası müasirliyi ilə diqqəti cəlb edir. Dörd korpusdan ibarət bu tibb müəssisəsi 136
çarpayılıqdır. Əsas binası və bütün şöbələri tamamilə yenidən qurulmuş xəstəxananın maddi-texniki bazası
ən müasir standartlara cavab verir. Xəstəxananın hər bir şöbəsinin interyeri orijinal dizaynı və zəngin
tərtibatı ilə fərqlənir.
Bildirildi ki, xəstəxananın şöbələrində Yaponiya, Türkiyə, İtaliya, Koreya Respublikası və digər
ölkələrdən gətirilmiş avadanlıq quraşdırılmışdır. Qonşu şəhər və rayonların sakinləri də bu tibb ocağının
xidmətindən yararlana biləcəklər. Ötən illərdə ölkəmizdə pulsuz səhiyyə xidmətinin genişləndirilməsi,
əhalinin aztəminatlı təbəqəsinə tibbi yardım sahəsində dövlət qayğısının gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər
sisteminin hazırlanıb həyata keçirilməsinə bu cür müasir tibb ocaqlarının sayının artması da münbit zəmin
yaradır. Respublikamızda səhiyyə sisteminin yenidən qurulması, əhalinin sağlamlığı üçün müvafiq
tədbirlərin daha yaxşı təşkili, bu sahədə qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi və yeni kadr potensialının
hazırlanmasını özündə dolğun ehtiva edən Dövlət proqramları ölkəmizdə tibbi xidmətin səviyyəsini də
yüksəltmişdir.
Azərbaycanda ən yüksək standartlara cavab verən tibb müəssisələrinin sayının durmadan artması sayəsində
tədricən xaricdə müalicəyə yollananların da sayı azalır. İndi paytaxt Bakı ilə yanaşı, müxtəlif bölgələrdə ən
mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatları uğurla aparılır, təcrübəli xarici mütəxəssislərin dəvət edilməsi ilə yerli
tibbi personalın hazırlıq səviyyəsi təkmilləşdirilir, dövlət hesabına dünyanın ən nüfuzlu ali məktəblərində
təhsil almağa göndərilənlərin sayı ilbəil artır. Hazırda respublikamızın tibb müəssisələri maddi-texniki
bazasının müasirliyi baxımından inkişaf etmiş ölkələrin səhiyyə ocaqları ilə müqayisə edilir. Bunu
ölkəmizə gələn yüksək səviyyəli qonaqlar da təsdiqləyirlər. İmişli Mərkəzi Rayon Xəstəxanası da ən son
elmi-texniki yeniliklərin tətbiqi baxımından ölkəmizin digər tibb müəssisələrindən geri qalmır.
Əsaslı təmir işləri ilə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı tibb müəssisəsinin kollektivi ilə görüşdü.
Prezident İlham ƏLİYEV kollektivin üzvlərini salamlayaraq dedi:
- Sizi təbrik edirəm. Gözəl xəstəxanadır. Burada müalicə almaq, diaqnostikadan keçmək üçün bütün
şərait vardır. Çox gözəl təmir olunub, dünya standartlarına cavab verir. Siz - burada işləyən həkimlər yaxşı
bilirsiniz ki, əvvəlki vəziyyəti necə idi. İndi bu gözəl xəstəxanada xəstələrə yüksək səviyyədə tibbi xidmət
və qayğı göstərilməlidir.
Həkimlər və xəstələr üçün gözəl şərait yaradılıb. Əsas odur ki, dünən dediyim kimi, vətəndaşlar
vaxtında müayinədən keçsinlər. Dünən Saatlıda, bu gün İmişlidə gözəl mərkəzi xəstəxananın əsaslı
təmirdən sonra açılışını qeyd etdik. Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası da əsaslı təmirdən sonra açılışa
hazırdır. Yəni, hər bir rayonda gözəl tibbi xidmət yaradılır.
Bu da Azərbaycanın bugünkü reallıqlarını əks etdirir. Vaxtilə xəstəxanaların vəziyyəti o qədər də
yaxşı deyildi. Onların əksəriyyəti 1970-ci illərdə tikilmişdir, artıq köhnəlmişdir və əsaslı təmirə ehtiyac var
idi. Əsas da müasir avadanlığın gətirilməsinə ehtiyac var idi. Çünki müasir avadanlıq olmadan səviyyəli
tibbi xidmət göstərmək mümkün deyildir.
Burada olan avadanlıq dünyanın aparıcı klinikalarındakı avadanlıqlardan fərqlənmir. Bəlkə də bəzi
xarici klinikalardan daha da üstündür. Çünki biz ən son modelləri gətirdirik. Özü də hər yerə - Bakıya
əlbəttə, paytaxt şəhərinə, eyni zamanda, hər bir rayona, hər bir bölgəyə gətiririk. Dializ aparatları da
gətirilmişdir. Səhiyyə nazirinin dediyinə görə, 30-dan çox dializ xəstəsi vardır. Onlar indi burada müalicə
alacaqlar. Demək olar ki, bütün bölgələrdəki diaqnostika mərkəzlərində, artıq mərkəzi şəhər və rayon
xəstəxanalarında dializ aparatları vardır. Bu da çox vacib məsələdir. Çünki vaxtilə böyrək çatışmazlığından
əziyyət çəkən insanlar lazımi tibbi xidmət ala bilmirdilər. İndi isə artıq bu problem aradan götürülüb.
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Ən müasir standartlara cavab verən doğum şöbəsi vardır. Bu da çox vacibdir. Dünən də bu məsələ
ilə bağlı fikirlərimi bildirdim. Bu gün də demək istəyirəm, bütün dövrlərdə - sovet dövründə, müstəqillik
dövründə əfsuslar olsun ki, uşaq ölümü yüksək idi. İndi doğum şöbələrinin müasir avadanlıqla təchiz
edilməsi bu məsələnin həllinə də kömək göstərəcəkdir. Uşaq ölümü azalır və həkimlər elə xidmət
göstərməlidirlər ki, ümumiyyətlə uşaq ölümü olmasın. Uşaq ölümü inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsində
olmalıdır. Yəni, biz qarşıya belə hədəf qoymuşuq.
Əminəm ki, yeni tikilən, bərpa olunan tibb ocaqlarının fəaliyyəti sayəsində biz buna nail olacağıq.
Həkimlər də xəstələrə yaxşı xidmət göstərməlidirlər, xüsusilə belə gözəl şərait olduğu halda bunu etmək
çətin olmayacaqdır. Sizi bir daha təbrik edirəm.
AzərTAc
28 oktyabr 2012-ci il
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Kürdəmir
2011, 10 fevral
➢ Kürdəmir-Ucar magistral avtomobil yolunun yenidən qurulmuş 42 kilometrlik hissəsi istifadəyə
verilmişdir
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2013, 7 avqust
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kürdəmir rayonuna səfərə gəlmişdir
Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıq
Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir
Kürdəmir heyvandarlıq və süd kompleksində yeni qablaşdırma sahəsi fəaliyyətə başlamışdır
Prezident İlham Əliyev Kürdəmir şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir
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Kürdəmir-Ucar magistral avtomobil yolunun yenidən qurulmuş 42 kilometrlik hissəsi istifadəyə
verilmişdir
(10 fevral 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 10-da Kürdəmir-Ucar magistral avtomobil yolunun
yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmiş 42 kilometrlik hissəsinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı yolun yenidən qurulması layihəsini, magistral avtomobil yolunun təmirdən
əvvəlki və sonrakı vəziyyətini əks etdirən fotostendə baxdı.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov bildirdi ki, “Kürdəmir-Ucar magistral avtomobil yolunun
yenidən qurulması” layihəsi Azərbaycan hökuməti ilə Dünya Bankı arasında imzalanmış saziş çərçivəsində
maliyyələşdirilmişdir.
Yolun layihəsi və müsabiqə sənədləri Finlandiyanın “Finnroad Ltd” və “RRİ” firmaları tərəfindən
hazırlanmış, müsabiqənin qalibi olan İtaliyanın “Todini Costruzioni Generali S.p.A” şirkəti ilə 2008-ci il
oktyabrın 15-də podrat müqaviləsi imzalanmışdı. Tikintiyə texniki nəzarət işlərini isə Böyük Britaniyanın
“Scott Wilson” firması yerinə yetirmişdir.
İkinci texniki dərəcəli yolun uzunluğu 42 kilometr, eni 15 metrdir. Magistral yolda yağış sularını
ötürmək üçün 88 dairəvi və 16 düzbucaqlı boru qoyulmuş, 2 piyada keçidi və 3 körpü inşa edilmişdir.
Görülən işlərlə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev inşaatçılarla görüşdü.
Sonra dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi.
Prezident İlham Əliyev yenidənqurma işlərindən razılığını bildirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2011, 11 fevral
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kürdəmir rayonuna səfərə gəlmişdir
(7 avqust 2013-cü il)
Avqustun 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Kürdəmir rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Kürdəmir şəhərinin mərkəzindəki Heydər Parkında xalqımızın
Ümummilli Liderinin abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı İrşad Əliyev Azərbaycan Prezidentinə abidənin yerləşdiyi
Heydər Parkında görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi.
AZƏRTAC
2013, 7 avqust
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(7 avqust 2013-cü il)
Avqustun 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Kürdəmir rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Kürdəmir şəhərinin mərkəzindəki Heydər Parkında xalqımızın
Ümummilli Liderinin abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı İrşad Əliyev Azərbaycan Prezidentinə Heydər Parkında və Ulu
Öndərin abidəsi ətrafında aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, parkda iki fəvvarə kompleksi yaradılmış, şəlalə inşa olunmuş, 300 yerlik yay
kinoteatrı, avtokartinq, uşaq əyləncə mərkəzi, mağaza, ana və uşaq kafesi tikilmiş, karusel quraşdırılmışdır.
Burada Gənclər Mərkəzi də fəaliyyət göstərir.
Parkın 5,6 hektarlıq ərazisi yaşıllaşdırılmış, dekorativ ağac və gül kolları əkilmiş, suvarma sistemi
qurulmuşdur. Rayon sakinlərinin, o cümlədən gənclərin səmərəli istirahəti üçün burada hər cür şərait
yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev parkda yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2013, 7 avqust
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Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıq
(7 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 7-də Kürdəmirə səfəri çərçivəsində
Heydər Əliyev Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Mərkəzin yerləşdiyi Heydər Parkı Kürdəmir şəhər
sakinlərinin üz tutduqları ən sevimli məkanlardan biridir. Burada yerli əhalinin və qonaqların istirahəti üçün
hər cür şərait yaradılmışdır. Ərazidə aparılan kompleks yenidənqurma, abadlaşdırma və yaşıllaşdırma işləri
bu məkanı Kürdəmirin ən gözəl yerlərindən birinə çevirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti Mərkəzdə fotoguşələrə baxdı.
Mərkəzdə ulu öndər Heydər Əliyevin möhtəşəm portreti diqqəti cəlb edir. Burada Ümummilli
Liderin və Prezident İlham Əliyevin Kürdəmir rayonuna müxtəlif dövrlərdə səfərlərini əks etdirən
fotoguşələr xüsusi zövqlə tərtib olunmuşdur. Nümayiş etdirilən fotolarda Ulu Öndərin uşaqlıq,
yeniyetməlik, tələbəlik dövrü, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işlədiyi, Azərbaycan Kommunist
Partiyasının birinci katibi və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olduğu dövrləri, 1990-1992-ci
illərdə Naxçıvandakı fəaliyyətini və sonradan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrlərin
ayrı–ayrı məqamları geniş işıqlandırılmışdır. Dahi rəhbər Heydər Əliyev bütün mənalı və şərəfli ömrünü,
özünün də dediyi kimi, Azərbaycan xalqına bağışlamışdır. Buradakı eksponatlar və fotolardan da aydın
görünür ki, müasir Azərbaycan tarixinin çox mühüm və taleyüklü səhifələri məhz dünya şöhrətli siyasi
xadim Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. İkinci mərtəbədə ekspozisiya zalı və müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi
üçün 30 nəfərlik konfrans zalı vardır. Burada, həmçinin Ümummilli Liderin zəngin irsini təbliğ etmək üçün
tədris otağı yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Mərkəzinin inşasına ötən ilin iyulunda
başlanılmış, bu ilin iyulunda başa çatdırılmışdır. Ümumi sahəsi 2524 kvadratmetr olan Mərkəzin
üçmərtəbəli binasında ulu öndər Heydər Əliyevə aid kitablar və müxtəlif tarixi sənədlər də sərgilənir.
Mərkəzin elektron kitabxana, tədris, poeziya otaqları, 300 nəfərlik akt zalı, xarici dil kursları da ən müasir
səviyyədə tərtib olunmuşdur. Burada rəqs, heykəltəraşlıq, xalçaçılıq dərnəkləri, rəsm studiyası, 3D kinozalı,
internet kafe və fotostudiya fəaliyyət göstərir. Bir sözlə, Mərkəzdə ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin siyasi
irsinin hərtərəfli təbliği üçün geniş şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2013, 7 avqust
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Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir
(7 avqust 2013-cü il)
Avqustun 7-də Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev binada yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur.
Məlumat verildi ki, binanın inşasına 2011-ci ilin sentyabrında başlanılmış, bu ilin iyulunda sona
çatdırılmışdır. Müasir memarlıq üslubunda inşa olunan bina həm də rayonun görkəminə xüsusi gözəllik
verir. Sahəsi 4 min kvadratmetr olan ikimərtəbəli bina bütün lazımi avadanlıq və sistemlərlə təchiz
edilmişdir. Binanın interyeri yüksək zövqlə tərtib olunmuş, otaqların hamısı müasir tələblər səviyyəsində
qurulmuşdur. Burada ümumilikdə 30 iş otağı vardır.
Foyedə ölkəmizin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olmuş ulu öndər Heydər Əliyevin büstü
qoyulmuşdur. Burada, həmçinin ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
fəaliyyətlərini əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. Fotoguşələrdə Ümummilli Liderin və dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevin Kürdəmir rayonunda müxtəlif illərdə keçirilən tədbirlərdə iştiraklarını əks etdirən
şəkillər böyük maraq doğurur.
Prezident İlham Əliyev otaqlarda yaradılan şəraitlə tanış oldu. Otaqların hamısında işçilərin normal
fəaliyyəti üçün hərtərəfli imkan yaradılmışdır. Vətəndaşların qəbulu otağında da hər cür şərait vardır.
Dövlətimizin başçısı akt zalına da baxdı. Ən müasir standartlar səviyyəsində qurulan 250 yerlik zal
akustika sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Burada müxtəlif tədbirlər keçiriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev yeni inzibati binanın operativ idarəetmə mərkəzi ilə tanış oldu. Mərkəzdə
kənd icra nümayəndəlikləri ilə birbaşa canlı bağlantı yaratmaq mümkündür.
Konfrans zalı ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu zal da bütün lazımi
inventar və avadanlıqla təchiz edilmişdir. İcra hakimiyyətinin yeni inzibati binası həm də rayonun simasına
yeni görkəm verir. Binanın ətrafında geniş yenidənqurma işləri aparılmış, ətraf abadlaşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi, əhaliyə yüksək xidmət göstərilməsi
ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2013, 7 avqust
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Kürdəmir heyvandarlıq və süd kompleksində yeni qablaşdırma sahəsi fəaliyyətə başlamışdır
(7 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 7-də Kürdəmirə səfəri çərçivəsində
heyvandarlıq və süd kompleksi ilə tanış olmuşdur.
“Azərsun Holdinq”in müşahidə şurasının sədri Abdulbari Gözəl dövlətimizin başçısına məlumat
verdi ki, kompleksdə tikinti işlərinin aparılmasına və avadanlıqla təchiz edilməsinə 2011-ci ilin sonunda
başlanılmış, bu ilin əvvəlində sona çatdırılmışdır. Kompleks Atakişili kəndində 10 hektar ərazidə ən müasir
standartlar səviyyəsində inşa edilmişdir. Müəssisənin tərkibinə süd emalı zavodu və 500 başlıq
heyvandarlıq kompleksi daxildir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq
istifadəyə verilmiş kompleksin ümumi dəyəri 12,6 milyon manatdır. Kompleksin yaradılmasına İqtisadi
İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən ümumilikdə 3,2 milyon manat güzəştli
kredit ayrılmışdır.
Prezident İlham Əliyev kompleksin süd emalı zavodu ilə yaxından tanış oldu.
Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin “Azərsun
Holdinq”ə daxil olan müəssisələrin açılışlarında iştirakını əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır.
Sonra Azərbaycan Prezidenti süd emalı prosesini izlədi.
Zavodun laboratoriyasında xammalın və hazır məhsulların keyfiyyətinin dəqiq yoxlanılması üçün
ən müasir cihazlar quraşdırılmışdır. Bildirildi ki, gündəlik 50 ton süd emalı gücünə malik olan zavod
Avropa ölkələrindən gətirilən avadanlıqla təchiz edilmişdir. Zavodda ən son texnologiyaların tətbiq
edilməsi sanitar-gigiyenik normalara uyğun süd və süd məhsullarının istehsalına, saxlanılmasına,
istehlakçılara keyfiyyətli şəkildə çatdırılmasına şərait yaradır. Zavodda 10 növdə, 36 çeşiddə “Bizim süd”
və “Azəri süd” brendi ilə süd və süd məhsulları istehsal edilir. Bu məhsullar qida sahəsində mövcud
standartlara cavab verməklə beynəlxalq keyfiyyət sertifikatlarına layiq görülmüşdür.
Prezident İlham Əliyev süd emalı zavodunun fəaliyyəti ilə tanışlıqdan sonra kompleksin yeni
qablaşdırma sahəsini işə salan düyməni basdı.
Burada İsveçin dünyanın 170-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərən “Tetra Pak” şirkətinin ən son
avadanlığı quraşdırılmışdır. Qablaşdırılan məhsullar uzun müddət təzə və təravətli qalır.
Dövlətimizin başçısı süd zavodunun fəaliyyətini əks etdirən filmə və sxemə baxdı.
Burada Prezident İlham Əliyevə Kürdəmirdə və ölkənin digər rayonlarında heyvandarlığın inkişafı
ilə bağlı sxemlər təqdim olundu.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun icraçı direktoru Şirzad
Abdullayev məlumat verdi ki, zavodun xammala olan tələbatının tam ödənilməsi məqsədi ilə Şamaxı
rayonu ərazisində ümumi dəyəri 14 milyon manat olan 1500 başlıq yeni heyvandarlıq kompleksinin
tikintisinə başlanılmışdır. Bu layihənin maliyyələşdirilməsinə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən
8 milyon manat güzəştli kredit ayrılmışdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, ümumilikdə Aran iqtisadi rayonunda 6 min 270-dək sahibkara 300 milyon
manatdan çox, o cümlədən Kürdəmir rayonunda 203 sahibkara 14,2 milyon manat güzəştli kreditlər
verilmişdir. Bu kreditlər hesabına 26 min 760-dək yeni iş yeri yaradılmışdır. Azərbaycan Prezidentinin
tapşırığına uyğun olaraq dövlətin güzəştli kreditləri hesabına 19 min 750 başlıq 16 müasir heyvandarlıq
kompleksinin yaradılmasına 77 milyon manat və illik emal gücü 175,2 min ton olan 7 süd zavoduna 9,7
milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilən süd emalı müəssisələrinin hamısı, heyvandarlıq
komplekslərinin isə 9-u artıq istifadəyə verilmişdir. Yeni fəaliyyətə başlayan Biləsuvar heyvandarlıq
kompleksində 500 baş ətlik, 500 baş damazlıq qaramal bəslənəcəkdir. Artıq damazlıq qaramalın bir hissəsi
ölkəmizə gətirilmişdir. Əlavə 3 heyvandarlıq kompleksinin maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılır.
Sonra Prezident İlham Əliyev heyvandarlıq ferması və buzovların saxlanma şəraiti ilə tanış oldu.
Zavodun xammal bazasının təmin edilməsi məqsədi ilə süd emalı kompleksinin tərkibində ilkin
olaraq yaradılan 500 başlıq iribuynuzlu heyvandarlıq təsərrüfatı Almaniyanın “GEA” şirkətinin ferma
avadanlığı, avtomatik yönləndirmə və yemləmə sistemləri, bir dəfəyə 28 baş inək tutumlu “Paralel” tipli
sağım avadanlığı, soyutma sistemləri və digər avadanlıqla təchiz edilmişdir. Kompleksə hər biri gündəlik
25 litrdən çox süd vermə qabiliyyətinə malik 500 baş “Holstein Friesian” cinsli inəklər gətirilmişdir.
Heyvandarlıq kompleksində il ərzində 3,8 min ton süd istehsalı nəzərdə tutulur. Bu isə süd emalı zavodunun
xammala olan tələbatını qismən ödəyir. Bununla yanaşı, Kürdəmir və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən
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fermerlərdən gündəlik südün qəbulu təşkil edilir ki, bu da öz növbəsində heyvandarlığın inkişafını
stimullaşdırır.
Qeyd olundu ki, kompleksin tərkibində argentinalı mütəxəssislərlə birlikdə müasir anqar tipli
yüngül konstruksiyalı tövlə də tikilmişdir. Burada eyni vaxtda 3500 inək bəslənəcəkdir.
Kompleksdə 140 nəfər daimi iş yeri ilə təmin edilmişdir. İnşa olunan yeni heyvandarlıq
kompleksinin hesabına işçilərin sayının 200-dək artırılacağı nəzərdə tutulur.
Komplekslə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, tətbiq olunan müasir
texnologiyaların istifadəsi, cins heyvanların xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla yemlənməsi və bəslənməsi,
kənd təsərrüfatı texnikalarından istifadə qaydalarının daha dərindən mənimsənilməsi və dünyanın qabaqcıl
ölkələrinin təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədi ilə burada çalışan mütəxəssislərin bir hissəsi Avropa
ölkələrində xüsusi kurs keçmişdir. Gələcəkdə digər işçilərin də təcrübələrinin artırılması məqsədi ilə kurs
və seminarlara göndərilməsi nəzərdə tutulur.
Komplekslə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2013, 7 avqust
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Prezident İlham Əliyev Kürdəmir şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimində
iştirak etmişdir
(7 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 7-də Külüllü su mənbəyindən
Kürdəmir şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- İlk növbədə, mən sizi qarşıdan gələn Ramazan bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik etmək
istəyirəm. Sizə cansağlığı, yeni uğurlar arzulamaq istəyirəm. Biz bayram ərəfəsində Kürdəmirdə gözəl
layihənin istifadəyə verilməsini qeyd edirik. Kürdəmirə içməli suyun verilməsi artıq reallıqdır. Mənə
verilən məlumata görə, artıq evlərə su verilir. Getdikcə bu layihə böyüyəcəkdir. Gələn ilin sonuna qədər
Kürdəmirin su və kanalizasiya problemləri tamamilə öz həllini tapacaqdır. Bundan əvvəlki dövrdə biz
çayboyu yerləşən kəndlərdə təmizləyici qurğular quraşdırmışıq. Otuza yaxın kəndə indi içməli suyun
verilməsi təmin edilmişdir. İndi şəhərə suyun verilməsi layihəsi artıq başa çatır. Bir sözlə, Kürdəmirin su
problemləri tamamilə öz həllini tapacaqdır. Bu, böyük layihədir, tarixi nailiyyətdir. Çünki nəinki
Kürdəmirdə, demək olar, Azərbaycanın bütün yaşayış yerlərində içməli su problemi uzun illərdir ki,
insanları narahat edirdi. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda su ehtiyatları o qədər də böyük deyildir. Bizim əsas
mənbəmiz ölkəmizdən kənarda formalaşır. Suyun idarə edilməsi, sudan səmərəli şəkildə istifadə olunması,
əlbəttə ki, müasir şəbəkənin yaradılması layihələri xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti bu problemi də həll edir. İnfrastruktur layihələri
arasında içməli su və kanalizasiya problemləri əlbəttə ki, böyük əhəmiyyət daşıyır. Əvvəlki dövrlərdə digər
infrastruktur layihələri uğurla icra edilmişdir. Onların böyük əksəriyyəti demək olar ki, başa çatmışdır, o
cümlədən magistral yolların tikintisi. İndi Hacıqabul-Kürdəmir avtomobil yolunun genişləndirilməsi
prosesi gedir, dörd zolaqdan ibarət olacaqdır. Qazlaşdırma layihələri icra edilir. Kürdəmirdə də bu proses
geniş vüsət almışdır. Təqribən 70 faiz səviyyəsində artıq qazlaşdırma təmin edilmişdir. Ancaq Kürdəmir
rayonunda 100 faiz, yəni, bütün yaşayış məntəqələrində qazlaşdırma layihələri icra edilməlidir.
Qazlaşdırma 100 faiz aparılacaqdır.
Kənd yollarının tikintisi gedir. Həm dövlət büdcəsindən, eyni zamanda, Prezidentin ehtiyat
fondundan vəsait ayrılır. İndi işlər gedir. Bir neçə kəndi birləşdirən yollar tikilməkdədir. Gələcəkdə bu
layihələrə də əlavə vəsait ayrılacaqdır. Bu layihələrin arasında içməli su layihəsi əlbəttə ki, xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Çünki su həyat deməkdir. Təmiz su sağlam həyat deməkdir. İnsanların sağlamlığı üçün
Azərbaycan dövləti əlindən gələni edir. O cümlədən əvvəlki dövrlərdə Kürdəmirdə poliklinika, şəhər
xəstəxanası təmir edilmişdir, Olimpiya Mərkəzi tikilmişdir. İndi isə su layihəsinin istismara verilməsini
qeyd edirik.
İnsan amili Azərbaycanda prioritet məsələdir. Mən hələ 10 il bundan əvvəl demişdim ki, biz qara
qızılı insan kapitalına çevirməliyik. Hesab edirəm ki, biz ötən illər ərzində bu istiqamətdə istədiyimizə nail
ola bilmişik. İnsanların rifahı artır, sağlamlığı möhkəmlənir. Biz bunu statistik göstəricilərdə də görə
bilərik. İnsanların ömrünün uzunluğu artır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı, yəni, dünyada səhiyyə məsələləri ilə
məşğul olan ən böyük təşkilat Azərbaycanda bu sahədə gedən islahatları dəstəkləyir və qiymətləndirir. Biz
isə öz növbəmizdə insanların rahat yaşaması üçün əlimizdən gələni edirik və edəcəyik. Çünki bir daha
demək istəyirəm ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır.
Azərbaycan əlbəttə ki, son 20 il ərzində bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ilə idarə olunur.
İqtisadiyyatımız tam bazar iqtisadiyyatı üzərində qurulubdur. Ancaq buna baxmayaraq, çox güclü sosial
siyasət aparılır.
Biz indi müxtəlif yerlərdə baş verən hadisələri izləyərkən görürük ki, sosial məsələlərə fikir
verilmədiyi halda böyük problemlər yaşanır. Çünki bazar iqtisadiyyatı, əlbəttə ki, hər bir ölkənin iqtisadi
inkişafı üçün əsas şərtdir. Ancaq bəzi hallarda islahatlar çətinliklərə də gətirib çıxarır. Bu çətinliklərin
qarşısını almaq və islahatları daha da inamla aparmaq üçün güclü sosial siyasət olmalıdır. Bu sosial siyasət
müxtəlif formalarda özünü göstərir - tikilən məktəblər, xəstəxanalar, yollar, sosial obyektlər, maaşların,
pensiyaların qaldırılması, infrastruktur layihələrinin icra edilməsi, yəni, insanı narahat edən bütün
problemlər aradan qaldırılmalıdır.
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Son illər ərzində bu istiqamətdə nailiyyətlər hesab edirəm ki, kifayət qədərdir. Gələcək illərdə biz
bu işləri davam etdirəcəyik. Çünki hələ görüləsi işlər çoxdur. Biz həm iqtisadi sahədə, sosial məsələlərin
həllində bundan sonra da islahatlar aparacağıq. İslahatlara böyük ehtiyac vardır. Çünki burada söhbət təkcə
investisiyalardan getmir, investisiya qoyuluşu Azərbaycanda yüksək səviyyədə həll olunur, eyni zamanda,
sistem xarakterli islahatlar aparılmalıdır.
Biz indi, əlbəttə ki, keçid dövrünü başa vurmuşuq. Azərbaycan bu gün tamamilə müasir əsaslar
üzərində inkişaf edir - istər siyasi sahədə, istər iqtisadi sahədə, istərsə də sosial məsələlərin həllində. Ancaq
biz bu sahədə, xüsusilə sosial məsələlərin həllində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə, əlbəttə ki,
baxmalıyıq. Bu təcrübədə həm müsbət, həm mənfi məqamlar vardır. Əlbəttə ki, biz müsbət məqamları
seçməliyik və öz sosial siyasətimizi inkişaf etmiş ölkələrin meyarlarına yaxınlaşdırmalıyıq, ona
uyğunlaşdırmalıyıq.
Biz bunu edirik və bu gün Azərbaycanda sosial sahədə aparılan işlər dünya miqyasında yüksək
qiymətləndirilir. Hətta son bir neçə il ərzində dünyanı, xüsusilə Avropanı bürümüş iqtisadi-maliyyə böhranı
zamanı Azərbaycanda, bir dənə də olsun, sosial layihə ixtisar edilmədi, əksinə, maaşlar, pensiyalar
qaldırılır, sosialyönümlü investisiyalara vəsait ayrılır.
Bax, bu içməli su layihələrinin icrası böyük vəsait tələb edir. Bu vəsaitin əsas hissəsi dövlət büdcəsi
hesabına təşkil edilir. Bu işlərin bir hissəsi kreditlər hesabına icra edilir, ancaq bu kreditləri də Azərbaycan
dövləti qaytarmalıdır. Bir sözlə, bu layihələr sırf sosial məna daşıyır. Bu layihələrə qoyulan investisiyalar
100 milyonlarla, bəlkə milyardlarla ölçüləcəkdir. Çünki biz ölkəmizin bütün su təsərrüfatını yenidən
qurmalıyıq və qururuq. Buraya qoyulan investisiyalar qayıdan investisiyalar deyildir. Çünki Azərbaycanda
suya olan dövlət tarifləri çox aşağıdır və qoyulan investisiyaları əhalidən yığılan tariflər hesabına qaytarmaq
mümkün olmayacaqdır. Bunu istəyirəm ki, hamı bilsin. Elə investisiyalar var ki, onlar kommersiya
xarakteri daşıyır. Amma Azərbaycanda infrastruktur layihələrinə qoyulan vəsait sırf sosial xarakter daşıyır.
Avtomobil yolları, qazlaşdırma, su layihələri, kənd yolları – bunları dövlət insanların rahat, normal
yaşaması üçün edir.
Çox şadam ki, Kürdəmir şəhərində də bu layihə artıq istismara verilir. Kürdəmirin inkişafı daim
diqqət mərkəzindədir. Bayaq qeyd etdiyim kimi, burada əvvəlki illərdə dövlət tərəfindən dəstək olmuşdur,
layihələr icra edilmişdir, sosial obyektlər, gözəl Heydər Əliyev Mərkəzi tikilmişdir. Bu, doğrudan da
mərkəzdir. Burada müxtəlif tədbirlər keçiriləcəkdir. Eyni zamanda, Kürdəmirdə iş yerlərinin açılması ilə
bağlı işlər görülür. Bu gün südçülük, heyvandarlıq ferması ilə tanış olacağam. Yəni, rayonun hərtərəfli
inkişafı artıq reallıqdır. Bu yüksək templəri biz gələcək illərdə saxlamalıyıq ki, Kürdəmir daha da sürətlə
inkişaf etsin, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar.
XXX
Sonra Kürdəmir ictimaiyyəti adından rayon Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri Sabir NOVRUZOV çıxış
edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident.
Sizi rayon ictimaiyyəti adından salamlayıram, Kürdəmirə xoş gəlmisiniz. Bu gün Siz müqəddəs
bayram ərəfəsində Kürdəmirdə 22 min əhaliyə içməli təmiz bulaq suyu verirsiniz, insanlarımıza sağlam
həyat bəxş edirsiniz.
Su saflıqdır, insan həyatı üçün əvəzolunmaz nemətdir. Lakin biz kürdəmirlilər uzun illərdir ki, bu
nemətin həsrətində idik. Şükürlər olsun ki, Sizin diqqət və qayğınız sayəsində bu problemimiz həll olunub.
Rayonumuzun 30-a yaxın kəndində Sizin təşəbbüsünüzlə, Sizin tapşırığınızla yaradılmış sutəmizləyici
qurğular fəaliyyət göstərir. İnsanlarımız bundan faydalanır, sağlam həyat keçirirlər. Ümumilikdə,
rayonumuzun əksər yaşayış məntəqələri sutəmizləyici qurğularla, təmiz su ilə təmin olunmuşdur. Bu işlər
hazırda da davam etdirilir. Bütün bunlara görə rayonumuzun uşaqdan böyüyə qədər bütün əhalisinin
minnətdarlığını Sizə çatdırıram.
Ölkəmizin bütün bölgələrində olduğu kimi, rayonumuz da gündən-günə inkişaf edir, gözəl əhvalruhiyyə hökm sürür. Şəhərimiz, kəndlərimiz, qəsəbələrimiz abadlaşır, yeni parklar, xiyabanlar, mərkəzlər
açılır, küçələrimiz yenidən qurulur, yeni binalar tikilir, yeni istehsal sahələri yaradılır. Rahat yaşamağımız,
firavanlığımız üçün hər şey edirsiniz.
Möhtərəm cənab Prezident, biz ziyalılar uzun illərdir ki, ölkəmizdə baş verən yenilikləri diqqətlə
izləyirik. Son 10 ildə ölkəmiz gündən-günə inkişaf edir, dünya miqyasında şöhrətini, öz nüfuzunu, qüdrətini
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daha da artırır. Bütün bunlar bir reallıqdır. Bu reallığa Siz özünüzün xalqa söykənən uğurlu siyasətinizlə,
yenilməz iradənizlə nail olmusunuz. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının rahat yaşaması, hüquqlarından
maneəsiz istifadə etməsi üçün hər cür şərait yaratmısınız. Sizin tapşırığınızla yaradılmış “ASAN xidmət”
qısa müddət ərzində geniş əhali kütləsinin rəğbətini qazanmışdır. Bu xidmət bir neçə gündür ki,
rayonumuzda da fəaliyyət göstərir. İnsanlarımız bundan faydalanır, ən xırda problemlərini belə qısa vaxtda
operativ, ən başlıcası şəffaf şəkildə həll edirlər. Bütün bunlar bir reallıqdır. Bu reallığa Siz nail olmusunuz.
Rayonumuzun hər yerində tikinti, abadlıq, quruculuq işləri görülür. Bütün bunlar bir daha sübut
edir ki, Siz həmişə bizi düşünürsünüz, problemlərimizin həllinə çalışırsınız, rahat yaşamağımız, xoşbəxt
gələcəyimiz üçün lazım olan hər şeyi edirsiniz.
Biz kürdəmirlilər də bugünkü uğurlu inkişafımızın sabahını, gələcəyini istəyirik, rahat, sakit
yaşamağımızı istəyirik. Özümüzün, balalarımızın, nəvələrimizin, bütün Azərbaycan xalqının xoşbəxt
gələcəyini istəyirik. Bütün bunları Siz təmin edə bilərsiniz. Biz əminik ki, Siz bunu təmin edəcəksiniz. Siz
güclü Azərbaycanımızın qarantısınız, rəmzisiniz. Biz də həmişə Sizinlə olacağıq, Sizə arxa-dayaq olacağıq,
Sizi dəstəkləyəcəyik. Allah Sizi qorusun!
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun! Biz hələ çox iş görməliyik. Gələcəkdə görüləsi işlər çoxdur.
Ancaq son illər ərzində doğrudan da, böyük işlər görülmüşdür. Azərbaycan artıq dünya miqyasında güclü
dövlət kimi tanınır, beynəlxalq əlaqələrimiz genişlənir, dostlarımızın sayı artır. Azərbaycan dünyanın ən
mötəbər beynəlxalq təşkilatlarının üzvüdür. Bölgədə Azərbaycanın mövqeyindən çox şey asılıdır. Bütün
bu qazanılmış uğurlar Azərbaycan xalqının istedadı, zəhməti hesabına qazanılıbdır. Çünki 20 il bundan
əvvəl biz müstəqilliyimizin ilk illərində idik və hamımız o günləri yaxşı xatırlayırıq.
O vaxt Azərbaycanın ümumi inkişafı sual atında idi. Azərbaycan demək olar ki, parçalanırdı,
vətəndaş müharibəsi baş vermişdi, iqtisadi sahədə heç bir islahat aparılmırdı, sənaye tamamilə iflic
vəziyyətinə düşmüşdü. O vaxt həm dünyada, həm ölkə daxilində Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı çox
bədbin fikirlər var idi. Ancaq güclü iradə, islahatlar və xalqla iqtidar arasında olan birlik Azərbaycanı bu
bəlalardan xilas etdi. Bu gün açdığımız Heydər Əliyev Mərkəzində o illərin şəkilləri əks olunub. Doğrudan
da, o illər, xüsusilə 1993-cü il həlledici il olmuşdur. O ildə Azərbaycanın taleyi həll olunurdu.
Xoşbəxtlikdən Ulu Öndərin qətiyyəti, cəsarəti, müdrikliyi, xalqın ona olan inamı Azərbaycanı bu
bəlalardan qurtardı və 20 il ərzində biz inkişaf yolu ilə gedirik.
Bu gün Azərbaycan dünya xəritəsində nadir ölkələrdəndir ki, həm beynəlxalq aləmdə, həm
bölgədə, eyni zamanda, ölkə daxilində çox müsbət istiqamətdə inkişaf edir, irəliyə gedir. Azərbaycan xalqı
təhlükəsizlik, əmin-amanlıq şəraitində yaşayır.
İyirmi ildir ki, Azərbaycanda sabitlik, ictimai asayiş qorunur, möhkəmlənir. Yəni, hər bir ölkənin
inkişafı üçün əsas şərt sabitlikdir, əmin-amanlıqdır, təhlükəsizlikdir.
Biz elə bir bölgədə yaşayırıq ki, ətrafımızda görürsünüz hansı problemlər cərəyan edir toqquşmalar, qarşıdurmalar, müharibələr. Biz ölkəmizi güclü və müstəqil siyasətlə qorumalıyıq və
qoruyuruq. Eyni zamanda, daxildə aparılan islahatlar istər siyasi sahədə, iqtisadi sahədə, sosial məsələlərin
həllində ölkəmizi gücləndirir.
Bu gün Azərbaycan tam şəkildə müstəqil siyasət aparır. Bu siyasətin arxasında Azərbaycan
iqtidarının iradəsi və güclü iqtisadiyyat dayanır. Güclü iqtisadiyyatı isə biz yaratmışıq, Azərbaycan xalqı
yaratmışdır. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən yüksək reytinqlərə malikdir. Biz dünyanın aparıcı
ölkələri sırasındayıq, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 46-cı yerdəyik. Bu, böyük nailiyyətdir.
Ölkədə quruculuq, abadlıq işləri çox gözəl bir ab-hava yaradıb. Yəni, mən bölgələrdə tez-tez
oluram. Kürdəmir rayonunda da bir neçə dəfə olmuşam. Vəziyyətlə tanış oluram və görürəm ki, hər bir
rayonda belə quruculuğa, inkişafa olan istək, meyil çox güclüdür. Elə bil ki, rayonlar bir-biri ilə yarışa
çıxıblar və bu, sağlam rəqabətdir. Bu, məni çox sevindirir. Bölgələr, rayonlar, şəhərlər abadlaşır. İndi
Kürdəmir əvvəlki kimi deyildir, inkişaf edib, gözəlləşib və daha da gözəl olacaqdır. Yəni, ölkəmizin
təcrübəsi hesab edirəm ki, keçid dövründə yaşayan ölkələr üçün də vacibdir.
İstənilən sahədə - iqtisadi-siyasi islahatlar, cəmiyyətdə gedən proseslər, birlik, həmrəylik, millidini tolerantlıq. Yəni, biz bir çox məsələlərlə bağlı nümunə göstəririk. Ancaq yenə də deyirəm ki, bizim
əsas məqsədimiz ondan ibarət deyildir. Əsas məqsədimiz ölkəmizi gücləndirmək, insanların yaxşı, normal
yaşamasını təmin etməkdir. Əlbəttə ki, bu layihələrin, məqsədlərin arasında bax, bu gün qeyd etdiyimiz
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layihə xüsusi yer tutur. Əminəm ki, Kürdəmirdə bundan sonra da böyük işlər görüləcəkdir. Biz hələ sizinlə
görüşəcəyik, böyük açılışlar olacaqdır. Bütün işlər Azərbaycanda həmişə olduğu kimi, yaxşı olacaqdır.
XXX
Sonra dövlətimizin başçısı “Kürdəmir şəhərinin su təchizatının planı”nı, “Külüllü-Kürdəmir-UcarZərdab su kəmərinin planı”nı və Külüllü su mənbəyində görülən işləri əks etdirən stendlərə baxdı.
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov “Kürdəmir şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsi və Külüllü su mənbəyi haqqında Prezident İlham
Əliyevə məlumat verdi.
Bildirildi ki, 2011-ci ilin oktyabrında icrasına başlanılan “Kürdəmir şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsinə uyğun olaraq əhalini fasiləsiz və keyfiyyətli
içməli su ilə təmin etmək üçün Ağsu rayonu ərazisində yerləşən Külüllü su mənbəyindən istifadə olunur.
Bu məqsədlə Girdmançayın yatağında məhsuldarlığı saniyədə 450 litr olan drenaj tipli suqəbuledici qurğu
tikilmişdir. Külüllü mənbəyindən Kürdəmir şəhərinə saniyədə 120 litr təmiz və keyfiyyətli içməli suyun
verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Layihə 2035-ci ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Kürdəmir
şəhərində 22,3 min nəfərin su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin, həmçinin Kürdəmir rayonunun 14,
Ağsu rayonunun 13 kəndində 48 min nəfərin su təchizatının yaxşılaşdırılmasına hesablanmışdır.
Qeyd olundu ki, Külüllüdən Kürdəmir şəhərinə və ətraf kəndlərə suyun özaxımlı rejimdə verilməsi
məqsədi ilə 27 kilometr uzunluğunda magistral xətt çəkilmiş, tutumu 7,5 min kubmetr olan anbar
tikilmişdir. Layihə çərçivəsində tikintisi nəzərdə tutulan 131,5 kilometrlik su şəbəkəsinin 110 kilometrlik
hissəsində işlər yekunlaşmışdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, 6 min abunəçinin 1550-si xəttə qoşulmuş, “smart kart” tipli ön ödənişli sayğac
quraşdırılmışdır. Kürdəmir şəhərində inşası nəzərdə tutulan 114,6 kilometrlik kanalizasiya şəbəkəsinin 22
kilometrlik hissəsi tikilmişdir. Eyni zamanda, şəhərdə toplanacaq tullantı sularının çirkab sutəmizləyici
qurğuya özaxımlı rejimdə ötürülməsini təmin etmək üçün 6,3 kilometr uzunluğunda mikrotunel tipli
kollektorun inşası və sutkalıq məhsuldarlığı 30 min kubmetr olacaq çirkab sutəmizləyici qurğunun tikintisi
davam etdirilir. Dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən layihənin icrasının 2014-cü ildə başa
çatdırılması planlaşdırılır.Məlumat verildi ki, Külüllü mənbəyi Kürdəmir şəhəri ilə yanaşı, Zərdab və Ucar
şəhərlərini, həmçinin ətraf kəndləri də içməli su ilə təmin edəcəkdir. Layihəyə uyğun olaraq Külüllüdən
Kürdəmir şəhərinə 27, Zərdab şəhərinə 72, Ucar şəhərinə isə 57 kilometr uzunluğunda magistral su
kəmərləri çəkilmişdir. Layihə tam yekunlaşdıqdan sonra Ucar rayonunun 22, Kürdəmir rayonunun 14,
Zərdab rayonunun 15, Ağsu rayonunun 13 və Göyçay rayonunun 3 kəndi də su ilə təmin olunacaqdır.
Ümumilikdə layihədən 170 mindən artıq insan faydalanacaqdır. Külüllü mənbəyindən 2 kilometr cənubda
yerləşən suqəbuledici və paylayıcı anbarların SCADA sistemi ilə idarə edilməsi də nəzərdə tutulur.
Kürdəmirlilər ulu öndər Heydər Əliyevin bu rayona səfərlərini xatırladılar. Ümummilli Liderin
ölkəmizin inkişafına xidmət edən siyasətinin bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirildiyini bildirdilər.
Sonra dövlətimizin başçısı Kürdəmir şəhərinə suyun rəmzi olaraq verilməsini bildirən düyməni
basdı.
Azərbaycan Prezidenti işlərin uğurla başa çatdırılması ilə əlaqədar müvafiq tapşırıqlarını verdi.
Sonda xatirə şəkilləri çəkdirildi.
AzərTAc
7 avqust 2013-cü il

162

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Saatlı
2010, 1 noyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində təbii fəlakətdən
ziyan çəkmiş Salyan, Sabirabad, Saatlı və İmişli rayonlarına səfəri: Saatlı rayonunun Yeni Novruzlu
kəndində təzə evlər sakinlərini qəbul etmişdir
2011, 5 may
➢ Prezident İlham Əliyev Saatlı şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Saatlı-Musalı-Məzrəli avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra açılışında
iştirak etmişdir
➢ Saatlı rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
2012, 27 oktyabr
➢ Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin Saatlı, Beyləqan və İmişli rayonlarına səfəri: Saatlıda
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası Saatlı rayon təşkilatının inzibati binasının
açılışında iştirak etmişdir
➢ Saatlıda Gənclər Mərkəzi istifadəyə verilmişdir
➢ Saatlıda Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi və Rəsm Qalereyasının yeni binasının açılışı olmuşdur
➢ Saatlıda Şahmat Məktəbi istifadəyə verilmişdir
➢ Saatlı-Musalı-Məzrəli avtomobil yolunun Araz çayı üzərindəki körpüsü yenidənqurmadan sonra
açılmışdır
➢ Əsaslı şəkildə yenidən qurulan Saatlı Mərkəzi Rayon Xəstəxanası ilə tanışlıq
➢
➢
➢
➢

2013, 29 avqust
Saatlıda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
Prezident İlham Əliyev Saatlıda Bayraq Meydanı və Muzeyi ilə tanış olmuşdur
Saatlıda Qarayevkənd-Sımadakənd avtomobil yolu açılmışdır
Prezident İlham Əliyev Saatlı Olimpiya İdman Kompleksinin açılışını etmişdir

163

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində
təbii fəlakətdən ziyan çəkmiş Salyan, Sabirabad, Saatlı və İmişli rayonlarına səfəri
Saatlı rayonunun Yeni Novruzlu kəndində təzə evlər sakinlərini qəbul etmişdir
(1 noyabr 2010-cu il)
Bu ilin yazında Kür və Araz çaylarıının daşması nəticəsində yaranan təbii fəlakət zamanı Saatlı
rayonunun Yeni Novruzlu kəndi ərazisində evləri uçulan vətəndaşlar üçün təzə mənzillər tikilmişdir.
Noyabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yeni evlərin açılışında iştirak
etmişdir.
Dövlətimizin başçısı fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu, qəsəbənin planına və tikintidə
istifadə olunmuş materialların nümunələrinə baxdı.
Məlumat verildi ki, təbii fəlakət nəticəsində ümumilikdə Saatlı rayonu ərazisində 1028 evə, 5479
sakinə ziyan dəymişdi. Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən rayonda 269 yeni daş evin tikilməsi
qərara alınmışdır. Bunlardan inşası başa çatan 178 ev Yeni Novruzlu kəndində yerləşir.
Prezident İlham Əliyevə bildirildi ki, evlərə dəymiş ziyanla bağlı 916 ailəyə 998 min manat
məbləğində kompensasiyanın ödənilməsi də başa çatmaq üzrədir. Qeyd olundu ki, yeni tikilən evlərin 13
min 751 kvadratmetr sahəsi vardır. Bu da həmin evlərə köçürüləcək ailələrin əvvəlki çiy kərpicdən olan
mənzillərinin sahəsindən 3 min 400 kvadratmetr çoxdur.
Dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına əsasən qısa müddətdə Yeni Novruzlu kəndində 36 hektar
ərazidə 178 ev tikilmişdir. Yeni evlərdən 104-ü ikiotaqlı, 71-i üçotaqlı, 3-ü isə dördotaqlıdır. Burada müasir
infrastruktur şəbəkəsi yaradılmış, yeni su xətti ilə yanaşı, 2 su hovuzu tikilmiş, evlərə su çəkilmişdir.
Mənzillər elektrik enerjisi ilə təmin olunmuş, smart-kart tipli sayğaclar quraşdırılmışdır. Kənddə abadlıq
və yaşıllaşdırma işləri aparılmış, 50 yerlik uşaq bağçası və körpələr evi, tibb məntəqəsi, klub, kitabxana,
poçt şöbəsi, elektron ATS, inzibati binalar tikilmişdir.
Prezident İlham ƏLİYEV qəsəbə sakinləri ilə görüşdü, onları təbrik edərək dedi:
- Sizi ürəkdən salamlayıram. Yeni, gözəl evlərin açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Burada bütün şərait yaradılıb, gözəl evlər tikilib. İndi mən tanış oldum, çox geniş, rahat, daş evlərdir,
məktəb, bütün şərait vardır. Yəni, rahat, normal yaşamaq üçün bütün şərait vardır. Əlbəttə ki, bu evlər
əvvəlki evlərlə müqayisə edilə bilməz. Siz yaxşı bilirsiniz ki, əvvəlki evlər hansı vəziyyətdə idi. Onların
böyük əksəriyyəti çiy kərpicdən tikilmişdi və təbii fəlakət nəticəsində uçuluub dağılmışdır. Bu evlər isə
əsaslı tikilib. Keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub, geniş, rahat daş evlərdir.
Bu ərazidə heç nə yox idi, boş ərazi idi. İndi gözəl qəsəbə salınıb, burada 178 ev tikilib, böyük
qəsəbədir. Bütün bunları çox qısa müddət ərzində yarada bilmişik. Cəmi bir neçə ay ərzində böyük qəsəbə
salınıb. Mənə verilən məlumata görə, bütövlükdə Saatlı rayonunda nəzərdə tutulmuş evlərin 90 faizi artıq
tikilibdir. Hələ tikinti işləri davam edir. Bir neçə ay ərzində görün nə qədər böyük işlər görülübdür. Təkcə
Saatlı rayonunda deyil, sel-daşqınlardan əziyyət çəkmiş bütün rayonlarda tikinti, təmir-bərpa işləri gedir.
Təbii fəlakətdən cəmi 4-5 ay keçibdir. Bu qəsəbələrin layihələndirilməsi, inşaat materiallarının gətirilməsi,
işçi qüvvənin səfərbər olunması, tikinti işlərinin belə keyfiyyətlə aparılması, böyük zəhmət və peşəkarlıq
tələb edən məsələlərdir. Mən söz vermişdim ki, qış gələnə qədər işlərin böyük əksəriyyəti görülməlidir və
bu gün bunun şahidiyik. Hava hələ yaxşıdır, istidir, amma evlər artıq hazırdır.
Hələ tikinti işləri davam edir, hələ bir neçə sahədə təmir-bərpa işləri aparılır və ümid edirəm ki,
nəzərdə tutduğumuz bütün vəzifələr icra ediləcəkdir. Bu, böyük bir layihədir. Ölkə daxilində, bütün
bölgələrdə evlərin tikintisi böyük zəhmət tələb edən məsələdir. Üç mindən artıq ev təbii fəlakət nəticəsində
uçub-dağılıb, yaxud da ki, yararsız, qəza vəziyyətinə düşüb. Dediyim kimi, onların əksəriyyəti çiy
kərpicdən tikilmiş keyfiyyətsiz evlər idi, su dəyən kimi, dağıldı, uçuldu. İnsanlar evsiz-eşiksiz qalmışdılar.
İnsanlara kompensasiya ödənildi, biz onları müvəqqəti yaşamaq üçün şəraitlə təmin etdik. Bütün bu işlər xilasetmə və tikinti işləri qısa müddət ərzində görüldü. May ayında keçirdiyim müşavirədə qarşıya qoyulan
bütün vəzifələr icra edildi. İnsanlar xilas edildi, bir dənə də itki baş vermədi, müvəqqəti yaşamaq üçün
şərait yaradıldı, ərzaq, tibbi xidmət, təhsil məsələləri həllini tapdı. Bəzi insanlar məktəblərdə
məskunlaşdırıldı, bəziləri üçün müvəqqəti olaraq çadır şəhərcikləri yaradıldı. Ondan sonra tikinti-bərpa
işlərinə başlandı ki, bunun nəticəsini biz artıq görürük. Bir müddət bundan əvvəl mən yeni evlərin
tikintisinin başa çatması ilə əlaqədar Hacıqabulda olmuşam. Bu gün Salyan, Sabirabad, Saatlı, İmişli
rayonlarında belə mərasimlər keçirilir. Bu, məni çox sevindirir. Mən bu gün çox xoşbəxtəm, çox şadam ki,
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biz buna nail ola bildik. Azərbaycan dövləti həmişə olduğu kimi, öz vətəndaşlarına qayğı və diqqət göstərdi,
onları ağır günlərdə tək qoymadı.
Bu gün bu gözəl evlərdə yaşamaq üçün bütün şərait vardır. Mən əminəm ki, burada insanlar xoşbəxt
yaşayacaqlar. Bu məktəbdə oxuyan uşaqlar gələcəkdə Vətən üçün böyük işlər görəcəklər, dəyərli
vətəndaşlar olacaqlar, Azərbaycanımızı irəliyə aparacaqlar. Bu gün dövlətimiz böyük işlərə qadirdir. Təbii
fəlakət bunu göstərdi. Kaş ki, olmayaydı. İnsanlar bu qədər əziyyət çəkdilər, evlərini, mülklərini itirdilər.
Amma oldu, bu, təbiətin fəsadıdır. Ancaq bu, bizim hamımız üçün bir sınaq idi. Dövlət üçün də, dövlət
qurumları üçün də, insanlar üçün də. Biz hamımız bu sınaqdan şərəflə çıxdıq. İnsanlar əyilmədilər, özlərini
çox ləyaqətlə apardılar, yəni, o çətin vəziyyətə dözdülər, öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirdilər.
Dövlət öz tərəfindən insanlara lazım olan qayğısını, diqqətini göstərdi və söz verdi ki, bu insanlar ən
yüksək səviyyə ilə təmin olunacaqlar. İndi, bax, burada tikilmiş evlərlə əvvəlki evləri müqayisə etmək
mümkün deyildir, yüz dəfə o evlərdən gözəl, rahat, keyfiyyətli və genişdir.
Bu hadisələr, mən qeyd etdim, bir də demək istəyirəm ki, nə qədər çətin olsa da, bizim üçün o qədər
də şərəflidir. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti bu sınaqdan necə çıxıb?! Özü də tək, heç bir yerdən
yardım almadan. Düzdür, bizə müraciətlər, yardım göstərmək istəyənlər olmuşdu. Biz təşəkkürümüzü
bildirdik və qeyd etdik ki, bütün bu işləri özümüz öz gücümüzə görə bilərik. Belə də oldu. Sizi bu gözəl
gün münasibətilə təbrik edirəm. Bu gün tarixdə qalacaqdır. Bu, güclənən Azərbaycanın qələbə, zəfər
günüdür. Biz buna nail olduq. Mən əminəm ki, gələcəkdə bundan da böyük işlər görəcəyik. Azərbaycanda
bütün insanlar rahat, firavan yaşamalıdırlar. İş yerləri olmalıdır, maddi imkanlar genişlənməlidir. Bütün
infrastruktur dünya səviyyəsində olmalıdır. Biz buna çalışırıq və buna nail oluruq. Bir daha sizi təbrik
edirəm.
XXX
Yeni kəndin sakinləri adından dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edən Sahət ƏMİRASLANOV
dedi:
- Qəsəbəmizin sakinləri ilə bərabər, rayonumuzun bütün əhalisi sevinc içərisindədir. Biz bu gün ulu
öndərin layiqli davamçısı, xalqımızın güvənc yeri olan əziz Prezidentimizi qarşılayırıq.
Cənab Prezident, təbiət bu il bizi ağır sınağa çəkdi. Kür və Araz çaylarının daşması, Sarısu gölü
bəndinin dağılması nəticəsində bir sıra yaşayış məntəqələri, o cümlədən mənim yaşadığım Novruzlu kəndi
də su altında qaldı. Belə ağır anlarda Siz bizə dayaq durdunuz, bizim qayğılarımızla yaşadınız. Bax, budur
xalqına, elinə, obasına xidmət.
Mən ziyalıyam, hər gün televizora baxıram, mətbuatı izləyirəm. Dünyada baş verən təbii fəlakətləri
görürəm. Heç bir dövlət başçısı Sizin kimi öz xalqına himayədarlıq etmir. Bütün dünya Azərbaycan
dövlətinin timsalında xalqla dövlətin birliyini gördü. Bu birliyin əsasında Sizə inam durur.
Sahət Əmiraslanov daşqınlardan ziyan çəkən digər rayonlarda olduğu kimi, Saatlıda da dövlətimizin
başçısının tapşırığı ilə operativ tədbirlərin həyata keçirildiyini, əhaliyə hərtərəfli mənəvi və maddi yardım
göstərildiyini vurğulayaraq bildirdi:
- Möhtərəm Prezident, ata-babalarımız körpü tikməyi, yol çəkməyi Allaha xoş gələn savab iş kimi
qiymətləndiriblər. Belə ki, Araz çayı üzərində salınan asma körpünün təməli 1989-cu ildə qoyulmuş, lakin
tikintisi yarımçıq qalmışdı. Sizin göstərişinizlə tikilib istifadəyə verilməsəydi, yəqin ki, daşqın zamanı biz
daha dəhşətli fəlakətlə üzləşə bilərdik.
Dövlətimizin başçısının Saatlı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafını daim diqqətdə saxlamasını rayon
əhalisinin böyük razılıqla qarşıladığını xüsusi vurğulayan Sahət Əmiraslanov dedi:
- Rayonun inkişafı ilə bağlı son iki ildə imzaladığınız üç Sərəncam əhalimizə əvəzsiz töhfədir.
Bu gün Sizin qayğınız nəticəsində Mərkəzi rayon xəstəxanası əsaslı təmir olunur, Saatlı-MusalıMəzrəli avtomobil yolu yenidən qurulur, rayon bütünlüklə abadlaşır, əhalinin həyat səviyyəsi gündən-günə
yaxşılaşır.
Əziz Prezident, biz fəxr edirik ki, Sizin kimi Prezidentimiz vardır. Sizinlə qürur duyuruq, iftixar hissi
keçiririk. Təbii fəlakətlə üzləşmiş insanalara göstərdiyiniz bu yüksək qayğıya görə Sizə minnətdarlığımızı
bildiririk. Sizə ulu Tanrıdan cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Diqqətinizə görə sağ olun.
XXX
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Prezident İlham ƏLİYEV: - Sağ olun, təşəkkür edirəm. Doğrudan da Saatlı rayonunun inkişafı üçün
tədbirlər görülür. Rayonda işlər yaxşı gedir. Mən də Saatlıda gedən işləri həmişə diqqət mərkəzində
saxlayıram. Rayon mərkəzi xəstəxanasının təmiri, yolun salınması bu rayonun inkişafına çox böyük təkan
verəcəkdir. Çünki həm sosial məsələlərin həlli, həm insanların rahatlığı üçün yaradılan müasir infrastruktur
iqtisadi imkanlarımızı gücləndirir və insanlar üçün yeni şərait yaradır. Mənə məlumat verilmişdi ki, yeni
yol çəkiləndən sonra o kəndlərdə yaşayan insanlarla rayon mərkəzi arasında birbaşa rahat əlaqə təşkil
olunacaqdır. Burada minlərlə vətəndaş yaşayır. Yol isə çox bərbad vəziyyətdədir. Prezidentin ehtiyat
fondundan əlavə vəsait ayrıldı. Çünki bu vəsait dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmurdu. Düzdür, il artıq başa
çatır və gələn ilin dövlət büdcəsi artıq hazırdır. Biz gözləyə bilərdik, deyə bilərdik ki, iki aydan sonra yeni
il başlayır onda vəsait ayırarıq. Amma niyə gözləməliyik. Əgər bu gün, bu aylarda bunu edə biləriksə, nə
üçün vaxt itirməliyik. Biz insanlar üçün hər şey, nə lazımdırsa etməliyik. Hər rayonda güclü infrastruktur,
sosial obyektlər, məktəblər, xəstəxanalar tikilir, yollar salınır. Azərbaycanın bugünkü reallıqları bundan
ibarətdir. Mən də Prezident kimi, çalışıram ki, işlər hər yerdə sürətlə getsin, hər yerdə tərəqqi, inkişaf olsun,
insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Bu, mənim vəzifə borcumdur, həm Prezident, həm də vətəndaş kimi.
Bu il dünyanın müxtəlif yerlərində, demək olar ki, bütün qitələrdə təbii fəlakətlər - yanğınlar,
daşqınlar, sellər, zəlzələlər baş verir. Nə qədər insan həlak oldu. Biz bir dənə də itki vermədik. Nə üçün?
Çünki bütün işləri vaxtında gördük. Biz bütün bu işləri öz gücümüzə etdik. Heç bir yerdən yardım almadan.
Bu, yenə də onu göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin imkanları vardır, iradə və siyasət vardır. Çünki siyasət
sadəcə olaraq haradasa çıxış etmək, nə isə vəd vermək, danışmaqdan ibarət deyildir. Siyasət konkret
işlərdən ibarətdir. Bax bu məktəb, bu ev, yol - budur siyasət. Mən siyasəti belə başa düşürəm.
O ki qaldı, xarici siyasətə, əlbəttə ki, orada diplomatik səylər göstərilir, Azərbaycanın mövqeyi
möhkəmləndirilir. Azərbaycan bölgədə və dünyada öz mövqelərini böyük dərəcədə möhkəmləndirə
bilmişdir. Ancaq xarici siyasətdə uğurlarımızı təmin edən nədir? Daxildə gedən iş. Əgər daxildə işlər yaxşı
səviyyədə qurulmayıbsa, istənilən ölkənin xarici siyasəti uğurlu ola bilməz. Daxildə möhkəm təməl
üzərində qurulan iqtisadiyyat, sosial rifah, inkişaf, sabitlik, xalqla iqtidar arasında birlik – budur bizim ölkə
kimi beynəlxalq mövqelərimizi gücləndirən amillər. O ki qaldı, daxili işlərə, yenə də deyirəm, mən
çalışıram və çalışacağam ki, Azərbaycan xalqı yaxşı yaşasın. Azərbaycanda bütün məsələlər öz həllini
tapsın. Sosial, iqtisadi, mədəni - bütün sahələrdə gözəl işlər görülsün. Binalar, evlər, yollar, parklar. Biz bu
gözəl işləri gözəlləşən şəhərlərimizin gözəlləşən simasında görürük. O cümlədən Saatlı rayonunda bu işlər
yüksək səviyyədə aparılır.
Bir də demək istəyirəm ki, belə qəsəbələr bu gün Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında salınır. Bəzi
rayonlarda ayrı-ayrı evlər, bəzi rayonlarda bax, buradakı kimi qəsəbələr tikilir. Bu gün səhərdən artıq
üçüncü rayondur ki, oluram. Hələ bundan sonra İmişliyə gedəcəyəm. Mən istəyirəm ki, bütün işləri öz
gözlərimlə görüm və bu gözəl gündə sizinlə bir yerdə olum.
Bu gün tarixi gündür. Bu gün gənc, müstəqil Azərbaycanın qələbəsi günüdür. Çünki biz bu böyük
təbii fəlakətə baxmayaraq, gücümüzü göstərdik. Azərbaycan xalqı tam şəkildə səfərbər olunmuşdu. Bütün
bölgələrdən yardımlar gəlirdi. Həm dövlət məmurları, həm vətəndaşlar, həm müvafiq qurumların
nümayəndələri gecə-gündüz yorulmadan işləyirdilər ki, ağır vəziyyətə düşmüş insanların həyatını bir az
yüngülləşdirək. Bu gün bu gözəl inkişafı, bu gözəl evləri görəndə ürəyim sevinir. Mən sizi bir daha təbrik
edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Sakinlər dövlətimizin başçısına dönə-dönə təşəkkür etdilər, ona Allahdan möhkəm cansağlığı
arzuladılar.
Sonra Prezident İlham Əliyev “Saatlı rayonu Yeni Novruzlu kəndi ərazisində təbii fəlakət zamanı Kür və
Araz çaylarının və Sarısu gölünün daşması nəticəsində Novruzlu, Dəllər, Nərimankənd və Musalı
kəndlərində su altında qalmış fərdi evlərin yerində tikilən 178 evin baş planı”na baxdı.
Dövlətimizin başçısı Yeni Novruzludakı 132 şagird yerlik məktəb binası ilə də tanış oldu. Məlumat
verildi ki, bu təhsil ocağı bütün lazımi avadanlıqla, tədris vəsaitləri, kompyuterlər və dərsliklərlə təchiz
edilmişdir. Məktəbin ərazisində abadlıq işləri aparılmışdır.
AzərTAc
1 noyabr 2010-cu il

166

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Prezident İlham Əliyev Saatlı şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini
ziyarət etmişdir
(5 may 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də Sabirabada səfərini başa çatdıraraq Saatlı
rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Saatlı şəhərinin mərkəzindəki
parkda ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, rayonda abadlıq və yaşıllaşdırma sahəsində diqqət
çəkən işlərdən biri Heydər Əliyev adına park və meydandır. Ümumi sahəsi 5,6 hektar olan park və meydan
rayon sakinlərinin ən sevimli istirahət mərkəzlərindəndir. Burada geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri
görülmüş, fəvvarə quraşdırılmışdır. Meydanın 5 min kvadratmetrdən artıq hissəsinə milli ornamentli
plitələr döşənmiş, həmişəyaşıl və dekorativ ağaclar, gül kolları əkilmiş, yaşıllıq zolaqları salınmışdır.
Burada, həmçinin Heydər Əliyev muzeyi fəaliyyət göstərir.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 5 may
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Prezident İlham Əliyev Saatlı-Musalı-Məzrəli avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra
açılışında iştirak etmişdir
(5 may 2011-ci il)
Mayın 5-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Saatlı rayonuna səfəri çərçivəsində Saatlı-MusalıMəzrəli avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir.
Prezident İlham Əliyevə yolun texniki-iqtisadi göstəriciləri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki,
dövlətimizin başçısının 2010-cu ildə imzaladığı Sərəncama əsasən yenidən qurulan yolun ümumi uzunluğu
17 kilometrdir. Rayonun səkkiz yaşayış məntəqəsini əhatə edən bu müasir yoldan 20 mindən artıq sakin
istifadə edəcəkdir.
Qeyd edildi ki, yerli əhəmiyyətli Saatlı-Musalı-Məzrəli avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi
nəticəsində Saatlı və İmişli şəhərləri arasındakı məsafə 40 kilometrədək qısalmışdır. Yolun 14,6 kilometri
Saatlı şəhər - Məzrəli kəndinin, 2,4 kilometri isə Musalı kəndinin ərazisinə düşür. Yola 16 santimetr
qalınlığında asfalt örtüyü döşənmişdir. Müasir səviyyədə və yüksək keyfiyyətlə yenidən qurulmuş yol
kənarlarında piyadalar üçün səkilər düzəldilmiş, ağaclar əkilmiş, yaşıllıqlar salınmış, yol boyu ətraf ərazi
abadlaşdırılmışdır. Avtomobil yolunda müasir işıqlandırma sistemi qurulmuşdur. Yolun üzərindəki
keçidlər bərpa olunmuşdur.
Yolun istifadəyə verilməsi avtomobillərin rahat və təhlükəsiz hərəkətinə şərait yaratmaqla yanaşı,
dövlətimizin başçısının diqqət və qayğısı sayəsində rayonda aparılan quruculuq işlərinin davamlı xarakter
aldığını nümayiş etdirir.
Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşdü.
AZƏRTAC
2011, 5 may
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Saatlı rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(5 may 2011-ci il)
Mayın 5-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yenidən qurulmuş Saatlı-Musalı-Məzrəli avtomobil
yolunun açılışından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Sakinlər dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Necəsiniz, nə var, nə yox? İşlər necədir?
SAKİNLƏR: Lap yaxşıdır!
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox yaxşı, yeni gözəl yol çəkilib. Rahat, müasir yoldur.
SAKİNLƏR: Çox gözəldir, Allah Sizdən razı olsun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Yolun əvvəlki şəkilləri burada göstərilib. Torpaq yolu idi. Özü də
subasmadan sonra ümumiyyətlə sıradan çıxmışdır. İndi yeni yol çəkilib, həm Saatlı, həm də İmişli
rayonlarının kəndlərini birləşdirir. Rahat və gözəl yoldur. On minlərlə insan bu yoldan istifadə edir. Gözəl
hadisədir. Bildiyiniz kimi, bütün bölgələrdə kənd yolları bərpa edilir, yenidən tikilir. Kəndlərimizdə
yolların əksəriyyəti torpaq yolları idi. Hər yerdə indi asfalt olmalıdır. Xüsusi göstərişlər verilmişdir. O
cümlədən Saatlı rayonunda da bu işlər başlayıb.
Bu birinci mərhələdir. Bu xəritədə göstərilir. Burada əlavə tədbirlər görülməlidir ki, bütün kənd
yolları bərpa olunsun. Bunu edəndən sonra bu yollarla gedib-gəlmək rahat olacaqdır.
Rayonun inkişafı ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilmişdir. Bildiyiniz kimi, təbii fəlakətdən sonra
xüsusi diqqət göstərilir, təmir-bərpa işləri gedir. Böyük bir qəsəbə salınmışdır - 178 evdən ibarət qəsəbə.
Artıq orada vətəndaşlar yerləşiblər. Ondan əlavə, 350 yeni ev tikilmişdir. Təmir-bərpa işləri də davam edir.
Çünki, hələ qəzalı vəziyyətdə evlər vardır. Biz onları da təmir edəcəyik ki, təbii fəlakətin bütün fəsadlarını
aradan qaldıraq. İşlərin böyük əksəriyyəti görülmüşdür. İndi məktəblər, yollar, evlər, sosial obyektlər tikilir.
Bütün bunlar böyük vəsait tələb edir. Bu vəsaiti Azərbaycan dövləti ayırır ki, biz insanların yaşayış
səviyyəsini yaxşılaşdıraq.
SAKİN: Hörmətli Prezident, mən Sizi salamlayıram, “Xoş gəlmisiniz” deyirəm. Biz Sizinlə fəxr
edirik.
Allah Sizi qorusun, bu işlərinizdə Sizə uğurlar qismət etsin!
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Saatlı rayonunda iqtisadi məsələlər də öz həllini tapmaqdadır.
Yeni müəssisələr tikilir, zavodlar, bazalar. Bu gün “Aqroservis” bazası istifadəyə veriləcəkdir. Soyuducu
anbar tikilibdir. Buna da çox böyük ehtiyac vardır. Çünki indi bütün rayonlarda soyuducu anbarlar tikilir
ki, fermerlər məhsullarını saxlaya bilsinlər.
Regionların inkişafı ilə bağlı Proqramda bütün məsələlər nəzərdə tutulub. Növbəti aylarda, xüsusilə
bu il və gələn ilin sonuna qədər rayonun qazlaşdırma ilə bağlı problemlərinin tam əksəriyyəti öz həllini
tapmalıdır. Mən bilirəm ki, bu məsələyə həmişə olduğu kimi, böyük diqqət yetirilməlidir. Müəyyən işlər
görülmüşdür, ancaq əksər yaşayış məntəqələrində qaz xətləri yoxdur. Keçmişdə də olmayıb, olanlar da
sıradan çıxıb.
Ona görə Dövlət Neft Şirkətinə göstəriş vermişəm ki, 2012-ci ilin sonuna qədər Azərbaycanın bütün
yaşayış məntəqələri harada ki, mümkündür qazlaşdırılsın. Beləliklə, ölkə ərazisinin 95 faizi
qazlaşdırılacaqdır. O ki qaldı Saatlı rayonuna, burada qazlaşdırma 100 faiz olmalıdır. Çünki burada dağlıq
kəndlər yoxdur. Bilirsiniz ki, dağlıq kəndlərə qaz çəkmək daha da çətindir. Burada, kəndlər demək olar ki,
bir-birinə yaxındır. İndi yollar da çəkilir. Ona görə, hesab edirəm ki, gələn ilin sonuna qədər Saatlıda
qazlaşdırma ilə bağlı bütün problemlər həll olunmalıdır. Bu məsələ daim diqqət mərkəzindədir. Mən məsələ
ilə maraqlanıram, soruşuram ki, vaxt itirməyək. İndi bizim texniki imkanlarımız da, maliyyə imkanlarımız
da vardır. Dövlət Proqramında da bu məsələlər öz əksini tapıbdır.
Vətəndaşları narahat edən digər məsələ içməli su ilə bağlıdır. Bu məsələ əfsuslar olsun ki, əsrlər boyu
bizi incidib. Çünki kifayət qədər su mənbələrimiz olmamışdır. Vaxtilə çəkilmiş xətlər sıradan çıxmışdır.
Rayon yerlərində ümumiyyətlə kanalizasiya xətləri olmamışdır. Böyük layihədir, böyük proqramdır, indi
icra olunmağa başlamışdır. Saatlıda hələ ki, işlər başlanmayıb. Mən tapşırıq verəcəyəm ki, tezliklə
başlansın. Biz çalışmalıyıq ki, bu layihəni də 2013-cü ilin sonuna qədər icra edək. Bu da çox böyük
layihədir. Həm texniki cəhətdən çox çətin, həm iqtisadi cəhətdən, maliyyə baxımından çox böyük vəsait
tələb edən layihədir. Ancaq bu iki layihəni – qazlaşdırma ilə içməli su-kanalizasiya məsələlərini biz həll
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etsək böyük bir iş olacaqdır. Yaşamaq, işləmək üçün şərait daha da yaxşı olacaqdır. İş yerləri açılmalıdır.
İşlər görülür, amma hələ ki, işsizlik, işsizlər vardır. Biz bu məsələyə də daim diqqət göstərməliyik.
İdman-sağlamlıq mərkəzinin, indi xəstəxananın tikintisi başlamışdır. Saatlıda gözəl, müasir
xəstəxana tikiləcəkdir. Bütün bu işləri biz görürük və görəcəyik.
SAKİNLƏR: İnşallah! Sağ olun. Allah Sizdən razı olsun! Salamat olun!
SAKİN: Hörmətli Prezident, Sizə camaatımızın adından “Xoş gəlmisiniz” deyirəm. Şəxsən mən
sürücü işləmişəm. Yayda bu yolun tozuna, qış aylarında palçığına batmışıq. Mən indi bu yolu görürəm, rayonla bizim aramız beş kilometrdir, - bu beş kilometri gedincə bəlkə deyim bir saat çəkirdi, bəlkə də çox.
Amma indi çox rahat gedirik, mənzilbaşına çox tez çatırıq. Buna görə Sizə duaçıyıq. Allah Sizi bu camaata,
Azərbaycan xalqına çox görməsin. Başınız həmişə uca, adınız şərafətli olsun. Biz həmişə Sizi görəndə fəxr
edirik. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu yol doğrudan da çox gözəl yoldur.
Ancaq bu, birinci mərhələdir. İcra hakimiyyəti tərəfindən yeni təkliflər veriləcəkdir. Yeni vəsait ayrılacaq,
yeni yollar çəkiləcəkdir. Elə etməliyik ki, bütün kənd yolları belə olsun. Bu, böyük sosial məsələdir.
Azərbaycan kəndlərində gözəl asfalt yollar tikilir. Bu məsələ öz həllini tapmalıdır və tapacaqdır.
SAKİN: Cənab Prezident, keçən il təbii fəlakət zamanı bu yol sel sularının altında qalıb bərbad hala
düşmüşdü. Sizin Sərəncamınızla bu yol yenidən əsaslı bərpa edildi, insanların istifadəsinə verildi. Hazırda
bu yoldan Arazboyu 70 kəndin 20 mindən artıq sakini istifadə edəcəkdir. Cənab Prezident, həmin sakinlərin
adından Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk, sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, var olun.
SAKİN: Əziz Prezidentimiz, bizim camaat da bu yoldan faydalanır. Bizim kəndimiz də Saatlının
keçənilki fəlakətdə su altında qalmış kəndlərindən biridir. Kəndimizdəki evlər çiy kərpicdən tikilmişdi. İndi
Sizin köməkliyinizlə Allaha çox şükür ki, möhkəm daş evlər tikilir. Bütün camaata kompensasiyalar verilib.
İndi camaatımız evində rahat yata bilir. Bəndlərimiz möhkəmləndirilib, daha narahatlığımız yoxdur. Demək
olar ki, bizim bütün problemlərimiz, o cümlədən su ilə əlaqədar problemimiz həll olunmuşdur.
Bütün dünya Sizin simanızda dövlətlə xalqın birliyini görür. Bizim camaat bütün bunları çox gözəl başa
düşür, çox gözəl dərk edir və Sizi dəstəkləyir. Çox sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Doğrudan da keçən il demək olar ki, bütün qitələrdə təbii
fəlakətlər baş vermişdir. Gördünüz, həm yanğınlar, həm daşqınlar, həm zəlzələlər. Bu, necə deyərlər, hər
bir ölkədə özünü göstərmişdir. Dünya insan itkisi ilə üzləşmişdir. Ancaq biz bütün insanları vaxtında
köçürdük, şərait yaratdıq, müvəqqəti yaşayış məntəqələri yaratdıq. İndi evlərin bərpası ilə məşğuluq. İşlərin
böyük əksəriyyəti görülmüşdür. Ancaq hələ ki, təmirə ehtiyacı olan evlər vardır. O vaxt qeydiyyat
aparılanda bu evlərin sayı göstərilmişdir. Ondan sonra il ərzində bəzi evlər dəymiş ziyana görə yararsız
vəziyyətə düşmüşdür. Yəni onların yenidən qeydiyyata alınması prosesi gedir. Ona görə keçən il nəzərdə
tutduğumuzdan daha da artıq iş görülməlidir. Bu məqsədlər üçün əlavə vəsait ayrılacaq ki, bütün bu işləri
lazımi səviyyədə görək. Bir məsələ də vardır. O da bilirəm ki, müəyyən suallar doğurur. Uçmuş evləri, yəni
çiy kərpicdən tikilmiş evləri biz yeniləri ilə əvəz edirik. Gözəl daş evlərdir, möhkəm evlərdir. Amma
uçmamış evlər, çiy kərpicdən tikilmiş evlər necə var idi, elə də qalmışdır.
Burada müəyyən mənada ədalətsizlik yaranır. Kimin ki, evi uçub onun şəraiti yaxşılaşıb. Kimin ki,
evi uçmayıb o elə köhnə evdədir. Ona görə, bu məsələ ilə bağlı gərək təkliflər verilsin, biz baxaq, hansı
əlavə işləri görək ki, ehtiyacı olan evləri də təmir etdirək. Bu, böyük işdir. Biz təkcə Saatlı rayonunda deyil,
bütün ətraf rayonlarda da evlərin qəzalı vəziyyətə düşməsi ilə üzləşmişik. Ancaq bunu edəcəyik.
SAKİN: Musalı kəndinə çəkilən yeni yol istifadəyə verilib. Ötən il bizim kəndimiz - Musalı və
Nəriman kəndləri də su altında qalmışdı. Sizin tapşırığınızdan sonra bizim Nəriman kənd orta məktəbi, tibb,
poçt məntəqələri, məscid qısa bir müddətdə əsaslı təmir olundu. Sizin təhsilə diqqətinizi biz gözəl bilirik.
Rayonumuzda təhsil ilə əlaqədar çox böyük, möhtəşəm işlər görülmüşdür. Beş böyük, yeni məktəb binası
tikilib istifadəyə verilmişdir. Onlarca məktəb binası əsaslı təmir olunmuşdur. Bütün müəllimlər,
valideynlər, şagirdlər adından Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə xoşbəxtlik, ailə səadəti arzulayıram.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Məktəb tikintisi də davam etməlidir və edir. Amma hələ ki,
təmirə ehtiyacı olan məktəblər vardır. Yəni, son 5-6 il ərzində böyük proqramla 2000-dən artıq məktəb
tikilmişdir. Ancaq qəzalı vəziyyətdə məktəblər hələ ki, çoxdur. Bu ilin dövlət büdcəsində əlavə vəsait
nəzərdə tutulacaq ki, qəzalı vəziyyətdə olan məktəbləri biz ilin sonuna qədər təmir edək. Yəqin ki, biz bu
proqramı da 2013-cü ilin sonuna qədər başa çatdıracağıq. Beləliklə, Azərbaycanda bir dənə də qəzalı
vəziyyətdə məktəb, yaxud da ki, pis vəziyyətdə məktəb olmayacaqdır. Bu da böyük bir nailiyyət olacaqdır.
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Çünki ölkəmizdə 4500-dən artıq məktəb vardır. Onların 2000-dən bir az artığını biz tikmişik. Amma hələ
ki, 2000-ə yaxın məktəb vardır ki, onların da müəyyən qədəri təmir edilməlidir. Biz bütün bu problemləri
bilirik. Əsas məsələ də problemi bilmək, düzgün təhlil etmək və həlli yollarını tapmaqdır. İstər sosialiqtisadi, istərsə də infrastruktur, qazlaşdırma, meliorasiya, suvarma məsələləri çox ciddi məsələdir. Burada
kənd şəraitində yaşayan insanlar yaxşı bilirlər ki, suvarma məsələləri də öz həllini tapmalıdır. Yəni, hər bir
rayon, bütövlükdə ölkə üzrə konkret proqramlar vardır və biz bunları icra edirik.
SAKİN: İcazə verin, rayonumuzun gəncləri adından Sizi salamlayım, “Xoş gəlmisiniz” deyim. Sizin
Azərbaycan gəncləri ilə son günlərdə keçirdiyiniz görüşlər bizdə xoş əhval-ruhiyyə, xoş ovqat yaratmışdır.
Möhtərəm cənab Prezident, məlumdur ki, respublikamızda genişmiqyaslı işlər görülür, yeni-yeni olimpiya
kompleksləri tikilib istifadəyə verilir. Qonşu Sabirabad rayonunda yeni olimpiya kompleksi tikilib
istifadəyə verilmişdir. Eşitmişik ki, İmişli rayonunda da yeni olimpiya kompleksi istifadəyə veriləcəkdir.
Bir Saatlı rayonu qalır arada. Xahiş edirəm ki, bizə də kömək göstərəsiniz. Azərbaycan gəncləri Sizinlədir,
Sizinlə fəxr edirik, Sizinlə qürur duyuruq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Yaxşı ki, bu məsələni siz qaldırdınız. Çünki indi o qədər olimpiya
kompleksləri tikilmişdir ki, yadda saxlamaq çətindir harada tikilib, harada tikilməyib. İmişlidə bu gün
açılacaq kompleks 31-cidir. Ona görə, mütləq Saatlıda da gözəl olimpiya kompleksi yaradılacaqdır. Onun
yanında Gənclər Evi də yaradılmalıdır. Dediyimiz kimi, “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət
Proqramı hazırlanır. Orada həm Bakıda Gənclər Mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulmalıdır, həm də
rayonlarda. Ona görə də bu məsələ ilə bağlı göstəriş veriləcəkdir.
SAKİN: Cənab Prezident, mən də Sizə “Xoş gəlmisiniz” deyirəm. Bu gün mən böyük qürur hissi
keçirirəm. Ona görə ki, 1998-ci ildə həmişəyaşar ulu öndərimiz ilə birlikdə rayon ictimaiyyətinin görüşü
keçirilərkən Siz həmin görüşdə iştirak edirdiniz. On il keçdikdən sonra Allah-təalanın inayəti ilə mənə
qismət oldu ki, 2008-ci ilin sentyabr ayında Sizinlə rayon ictimaiyyətinin görüşünü keçirdik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Meydanda, muzeyin açılışında.
SAKİN: Mən Sizin qarşınızda çıxış edərkən bir problemi xahiş etmişdim. Bu, işıq problemi idi. Sizin
diqqətiniz, qayğınız və köməkliyiniz nəticəsində az bir müddət ərzində işıq problemi tamamilə həll olundu.
İndi camaatımız işıqdan fasiləsiz istifadə edir. Mənim bugünkü qürur hissim daha çoxdur. Sevincimin
həddi-hüdudu yoxdur. Xalqımız kimi mən də sevinirəm. Ona görə ki, üçüncü dəfədir Sizinlə görüşürəm.
Allah Sizi xoşbəxt eləsin, sağ olun.
XXX
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Prezident İlham Əliyev ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
AzərTAc
5 may 2011-ci il
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Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin Saatlı, Beyləqan və İmişli rayonlarına səfəri
Saatlıda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(27 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-də Saatlı rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Saatlı şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Siraqəddin Cabbarov Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevə məlumat verdi ki, abidənin yerləşdiyi Heydər Əliyev parkında genişmiqyaslı abadlıq işləri
görülmüş, yeni yaşıllıq zolaqları salınmış, fəvvarələr quraşdırılmışdır. Ümumi sahəsi 5,6 hektar olan parkda
sakinlərin və qonaqların istirahəti üçün hər cür şərait vardır.
AZƏRTAC
2012, 27 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası Saatlı rayon təşkilatının inzibati binasının
açılışında iştirak etmişdir
(27 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-də Yeni Azərbaycan Partiyası
Saatlı rayon təşkilatının inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, burada yaradılan şəraitlə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, Azərbaycanın aparıcı siyasi qüvvəsi olan Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) bu
gün ölkəmizin həyatının hər bir sahəsinin inkişafında yaxından iştirak edir, respublikamızın tərəqqisinə
mühüm töhfələr verir. Bu gün partiyanın sıraları genişlənir, bununla da onun fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qədəm qoyur. Partiyanın ümumi amallar naminə göstərdiyi uğurlu fəaliyyətdə rayon
təşkilatlarının rolu danılmazdır. Bu gün respublikamızın bütün bölgələrində inşa olunan YAP rayon
təşkilatlarının inzibati binaları da müasirliyi ilə seçilir və burada səmərəli fəaliyyət üçün hər cür şərait
yaradılır.
Bildirildi ki, YAP Saatlı rayon təşkilatının inzibati binası orijinal layihəsi və maraqlı memarlıq
quruluşu ilə diqqəti cəlb edir. Bu bina həm də şəhərin gözəlliyinə əlavə çalarlar qatır. Heydər Əliyev
prospektində, ulu öndərin adını daşıyan parkda inşa edilən binanın tikintisinə bu ilin mayında
başlanılmışdır. İkimərtəbəli binanın ümumi sahəsi 432 kvadratmetrdir. Binanın foyesində Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri, partiyanın yaradıcısı Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada ümummilli
lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti, müxtəlif illərdə Saatlıya səfərləri və rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşlərini əks etdirən fotolardan ibarət stend yaradılmışdır. Prezident İlham Əliyevin
partiyanın tədbirləri və rayona səfərləri zamanı çəkilən fotolar da böyük maraq doğurur.
Binada kompyuter otağı, 50 nəfərlik konfrans zalı vardır. Buradakı inzibati otaqlar müasir
səviyyədə qurulmuş, lazımi avadanlıqla təchiz edilmişdir. Binanın ətrafında da geniş abadlıq və
yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır.
Azərbaycan Prezidenti yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2012, 27 oktyabr
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Saatlıda Gənclər Mərkəzi istifadəyə verilmişdir
(27 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Saatlı rayonuna səfəri
çərçivəsində Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Gənclər Mərkəzinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Diqqətə çatdırıldı ki, ölkəmizdə ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan dövlət gənclər siyasəti
bu gün Azərbaycan Prezidenti tərəfindən uğurla davam etdirilir. 2003-cü ildən bu sahədə kompleks
tədbirlər reallaşdırılır. 2005-2009-cu illəri əhatə edən Azərbaycan gəncliyi Dövlət Proqramının uğurlu
icrası bu baxımdan çox mühüm rol oynamışdır. “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət
Proqramı” indiyədək həyata keçirilən işlərin davamlı xarakter daşıdığını göstərir.
Məlumat verildi ki, Azərbaycan Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə dövlət vəsaiti hesabına tikilən
mərkəz Heydər Əliyev parkına bitişik ərazidə mövcud olan köhnə və yararsız ikimərtəbəli binanın yerində
inşa edilmişdir. İkimərtəbəli Gənclər Mərkəzinin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham
Əliyevin Saatlı rayonuna səfərlərini və respublikamızın müxtəlif bölgələrində gənclərlə keçirdikləri
görüşləri əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır.
Mərkəzin birinci mərtəbəsində tikişçilik dərnəyi və kompyuter otaqları vardır. Mərkəzdə qurulan
atıcılıq klubu müasir texniki avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Həm tir tüfəngləri, həm də pnevmatik silahlar
vasitəsilə gənclərə hədəfi düzgün nişan almaq üçün lazer texnologiyasından geniş istifadə imkanları
yaradılmışdır. Xüsusi kompyuter qrafikası vasitəsilə müxtəlif ov səhnələrinin nümayişi də diqqət çəkən
məqamlardandır. Burada musiqiyə marağı olan gənclər üçün karaoke otaqları da fəaliyyət göstərəcəkdir.
Gənclər Mərkəzinin binasının ikinci mərtəbəsində rəssamlıq dərnəyi və rəqs studiyası
yaradılmışdır. Virtual rinq otağında isə gənclərin bilik və bacarıqlarının nümayişi üçün müasir kompyuter
guşəsi qurulmuşdur. Mərkəzdə müasir üslubda kafe də fəaliyyət göstərəcəkdir. Konfrans və 200 nəfərlik
iclas zallarında müxtəlif səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi üçün də hər cür şərait vardır. Mərkəzə gələn
gənclər elektron kitabxanada və linqvistika otağında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının ən son
yenilikləri ilə tanış olacaqlar. Burada 3D formatlı filmlərin nümayişi üçün ayrıca kinozal da yaradılmışdır.
Mərkəz Saatlı gənclərinin bilik və bacarıqlarının artırılmasında, onların asudə vaxtlarının daha səmərəli
təşkilində mühüm rol oynayacaqdır.
Görülmüş işlərdən razılığını bildirən dövlətimizin başçısı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 27 oktyabr
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Saatlıda Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi və Rəsm Qalereyasının yeni binasının açılışı olmuşdur
(27 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-də Saatlıda Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyi və Rəsm Qalereyasının yeni binasının açılışında iştirak etmişdir.
Məlumat verildi ki, ölkəmizin qədim və zəngin maddi-mədəniyyət abidələrinin qorunub saxlanması
və gələcək nəsillərə ötürülməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu istiqamətdə tarix-diyarşünaslıq
muzeylərinin fəaliyyəti xüsusi məna daşıyır. Saatlı Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi də qədim maddimədəniyyət abidələrinin qorunmasına xidmət edir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bildirildi ki, Heydər Əliyev parkının ərazisində tikilən, ümumi sahəsi 917 kvadratmetr olan bina
xüsusi dizaynla inşa olunmuşdur. Binanın həyətində qədim dövrdə Saatlı ərazisində yaşamış insanların
məişət əşyalarından və əmək fəaliyyətindən bəhs edən guşələr qurulmuşdur. İkimərtəbəli binanın digər
xüsusiyyəti isə burada Rəsm Qalereyasının yaradılmasıdır. Binanın ikinci mərtəbəsindəki qalereya bütün
lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Diqqətə çatdırıldı ki, yeni bina bütün lazımi kommunikasiya xətləri və müvafiq avadanlıqla təchiz
olunmuşdur. Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin rayona
səfərlərindən bəhs edən fotoguşələr yaradılmışdır.
Birinci mərtəbədə yerləşən Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi arxeologiya, etnoqrafiya, mədəniyyət,
ideoloji və təsviri sənət bölmələrindən ibarətdir. Arxeologiya bölməsində Saatlı ərazisində tapılan və
eramızdan əvvəl III minilliyə aid müxtəlif məişət əşyaları nümayiş olunur. Burada Kür-Araz
mədəniyyətindən başlayaraq orta əsrlər dövrünədək istifadə olunan məişət əşyaları da sərgilənir. Müxtəlif
tarixi formasiyalar zamanı əhali tərəfindən istifadə edilən pullardan ibarət numizmatika guşəsi də böyük
maraq doğurur.
Muzeyin etnoqrafiya bölməsi ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada
XIX-XX əsrlərdə saatlılıların həyat tərzini və məişətini əks etdirən eksponatlar yer almışdır. Dəmirçi və
dulusçu emalatxanalarının, evlərin kiçik maketləri əhalinin qədim dövrlərdə yaşayış tərzini əks etdirir.
Mədəniyyət bölməsində müxtəlif sənət əsərləri, xüsusilə də xalçaçılığa aid nümunələr, bəzək əşyaları
sərgilənir. İdeoloji bölmədə isə Azərbaycan tarixi, görkəmli şəxsiyyətlər və dövlətçiliyimizə həsr olunan
filmlər nümayiş olunur. Muzeydə eksponatların bərpası və qorunması məqsədi ilə ayrıca fond-bərpa
otaqları da yaradılmışdır.
Binanın ikinci mərtəbəsində yerləşən Rəsm Qalereyasına baxan dövlətimizin başçısının diqqətinə
çatdırıldı ki, burada geniş məkanda müxtəlif janrlarda çəkilmiş rəsm əsərləri nümayiş etdirilir. Əsasən yerli
rəssamların əsərlərinin sərgiləndiyi Rəsm Qalereyasında heykəltəraşlıq nümunələri də yer almışdır.
Qalereyada ayrıca konfrans zalı, fond və digər texniki otaqlar da vardır.
Yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 27 oktyabr
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Saatlıda Şahmat Məktəbi istifadəyə verilmişdir
(27 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Saatlıda Şahmat Məktəbinin
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Şahmat Məktəbinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, hazırda ölkəmizdə nəhəng idman infrastrukturunun yaradılması istiqamətində
mühüm addımlar atılır. Ölkəmizdə idmanın digər sahələri ilə yanaşı, şahmatın inkişafına da xüsusi diqqət
və qayğı göstərilir. Nəinki paytaxt Bakıda, regionlarda da müasir görkəmi ilə seçilən yeni şahmat
məktəbləri tikilib istifadəyə verilir. Bunlardan biri də Saatlı rayonunda inşa olunan Şahmat Məktəbidir.
Müasir memarlıq üslubunda tikilmiş məktəbin ətrafındakı hasarın üzərində şahmat fiqurlarının təsvirləri
həkk olunmuşdur. Məktəbin həyətində geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq zolağı salınmış, müasir
işıqlandırma sistemi, oturacaqlar quraşdırılmışdır.
Bildirildi ki, Şahmat Məktəbi Azərbaycan Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə Saatlı rayonunun
sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair ayrılmış vəsait hesabına inşa olunmuşdur. Saatlı
şəhərində ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda inşa olunan ikimərtəbəli binanın birinci
mərtəbəsindəki foyedə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə idman
ictimaiyyətinin nümayəndələri və Saatlı rayon sakinləri ilə görüşlərini əks etdirən fotoguşə, iki sinif otağı,
yardımçı otaqlar, konfrans zalı yerləşir. Binanın ikinci mərtəbəsində şahmat yarışı zalı, müəllimlər və
hakimlər otağı vardır. Yarış otağında eyni vaxtda 50 idmançı mübarizə apara bilər. Burada sensor
monitorlar vasitəsilə beynəlxalq əhəmiyyətli yarışların gedişini izləmək və dərs proqramlarını öyrənmək
mümkündür.
Şahmat Məktəbində yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev tapşırıqlarını
verdi.
AZƏRTAC
2012, 27 oktyabr
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Saatlı-Musalı-Məzrəli avtomobil yolunun Araz çayı üzərindəki körpüsü yenidənqurmadan sonra
açılmışdır
(27 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Saatlı-Musalı-Məzrəli
avtomobil yolunun Araz çayı üzərindəki körpüsünün yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı 2013-cü ildə inşasına başlanılacaq və istismara veriləcək avtomobil yolları,
eləcə də körpünün yenidənqurmadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətini əks etdirən stendlərə baxdı.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov Azərbaycan Prezidentinə 2013-cü ildə inşasına başlanılacaq və
tikintisi başa çatdırılacaq avtomobil yolları haqqında məlumat verdi. Diqqətə çatdırıldı ki, HacıqabulBəhrəmtəpə istiqamətində 112 kilometr, Ağsu-Kürdəmir-Bəhrəmtəpə istiqamətində 94 kilometr,
Kürdəmir-Yevlax istiqamətində 85 kilometr, Göyçay-Ucar istiqamətində 20 kilometr, Bərdə-Tərtər
istiqamətində isə 18 kilometr yolun inşası nəzərdə tutulmuşdur. Bu yollar üzərində ümumilikdə 40 körpü
tikiləcəkdir.
Araz çayı üzərindəki körpünün texniki göstəriciləri ilə tanış olan dövlətimizin başçısına bildirildi
ki, Saatlı şəhərini İmişli şəhəri ilə birləşdirən yerli əhəmiyyətli avtomobil yolunun üzərində salınan bu
qurğu 7 aşırımdan ibarətdir. Körpünün yenidən qurulmasına Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə “Azərkörpü”
ASC tərəfindən ötən ilin iyulunda başlanılmışdır. Qəzalı vəziyyətdə olan körpü tamamilə yenidən
qurulmuşdur. Körpünün uzunluğu 238 metr, hərəkət hissəsinin eni 11,5 metr, səki ilə birlikdə isə 14,4
metrdir. Yenidənqurma zamanı səkilər, məhəccərlər və körpünün hərəkət hissəsi möhkəmləndirilmişdir.
Nəticədə Saatlı-İmişli və əks istiqamətdə hərəkət edən çoxtonnajlı və minik avtomobillərinin, o cümlədən
piyadaların təhlükəsizliyi tam təmin edilmişdir. Bərpa işləri zamanı yaz aylarında Araz çayında suyun
səviyyəsinin artması və digər təbii amillər də nəzərə alınmışdır.
Prezident İlham Əliyev körpünün rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Dövlətimizin başçısı körpünün üzərindən ətrafı seyr etdi.
Azərbaycan Prezidenti görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, yeni salınacaq yolların keyfiyyətlə
və vaxtında tikilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2012, 27 oktyabr
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Əsaslı şəkildə yenidən qurulan Saatlı Mərkəzi Rayon Xəstəxanası ilə tanışlıq
(27 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 27-də Prezident İlham Əliyev əsaslı şəkildə yenidən qurulan Saatlı Mərkəzi Rayon
Xəstəxanası ilə tanış olmuşdur.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, Saatlı Mərkəzi Rayon
Xəstəxanasının əsaslı təmiri Prezident İlham Əliyevin 2010-cu ildə verdiyi Sərəncamla ayrılmış vəsait
hesabına aparılmışdır. Xəstəxana üç korpusdan ibarətdir. Tibb müəssisəsinin əsas binası, poliklinika və
yoluxucu xəstəliklər korpusları, eyni zamanda, mətbəxi və camaşırxanası tamamilə yenidən qurulmuş,
istilik, su və kommunikasiya sistemləri müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılmışdır. Binanı daimi elektrik
enerjisi ilə təmin etmək üçün generator qoyulmuşdur.
Xəstəxananın həyətində də geniş abadlıq işləri görülmüş, yaşıllıq zolaqları yaradılmışdır.
Xəstəxanada yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, 126
çarpayılıq səhiyyə ocağında 12 min kvadratmetrə yaxın sahədə əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Xəstəxana
yeni avadanlıqla və tibbi ləvazimatlarla təmin edilmişdir. Burada poliklinika, cərrahiyyə, doğum,
pediatriya, reanimasiya, terapiya, ginekologiya, təcili yardım, infeksion şöbələr fəaliyyət göstərir.
Xəstəxanada 58 həkim və 125 orta tibb işçisi sakinlərin sağlamlığının keşiyində durur. Xəstəxanada
fəaliyyət göstərən ekspress və klinik laboratoriyalar ən müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir.
Bildirildi ki, burada yaradılan şərait nəinki Saatlı sakinləri, eləcə də digər rayonların əhalisinə ən
yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərməyə imkan verir. Xəstəxananın bütün şöbələri tibb sahəsində məşhur
şirkətlərin istehsalı olan ən son elmi-texniki tərəqqiyə əsaslanan və dünyanın aparıcı ölkələrində istifadə
edilən avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Hər bir şöbənin ayrıca intensiv palatası vardır.
Qeyd olundu ki, xəstəxananın poliklinika şöbəsi də müasir tələblər səviyyəsindədir. Burada klinik
və bakterioloji laboratoriyalar, dermatoloq, nevropatoloq, elektrokardioqrafiya, ftiziatr, ultrasəslə müayinə,
kardioloq, oftalmoloq, stomatoloq, fizioterapiya və digər həkim otaqları vardır.
Səhiyyə ocağı ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev burada xəstəxananın kollektivi və rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Mərasim iştirakçılarını salamlayan dövlətimizin başçısı İlham ƏLİYEV dedi:
- Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Biz bu gün Saatlı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının əsaslı təmirdən
sonra açılışını qeyd edirik. Gözəl, əlamətdar hadisədir. İndi mən xəstəxana ilə tanış olarkən bir daha gördüm
ki, doğrudan da bütün işlər yüksək səviyyədə görülmüşdür.
İki il bundan əvvəl mənim Sərəncamımla xəstəxananın təmir işləri başlamışdır. Buna böyük ehtiyac
var idi. Çünki siz yaxşı bilirsiniz ki, burada vəziyyət o qədər də yaxşı deyildi. Şadam ki, qısa müddət ərzində
yüksək səviyyəli təmir işləri aparılmışdır. Hazırda bütün lazımi avadanlıqlar var, şərait gözəldir. İndi bu
xəstəxana ən yüksək standartlara cavab verir. Bu da təbiidir, çünki Azərbaycanda görülən bütün işlər
yüksək standartlara cavab verməlidir. Biz səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi işində bu məsələyə xüsusi
önəm veririk. Burada cərrahiyyə, doğum, terapiya, reanimasiya şöbələri - yəni bütün lazımi şərait vardır.
Həkimlər üçün də gözəl iş şəraiti yaradılıbdır. Əlbəttə, xəstələrə yaxşı tibbi xidmət göstərilməlidir.
Bütövlükdə Azərbaycanda səhiyyə sistemində köklü dəyişikliklər, islahatlar aparılır. Bu islahatlar
faktiki olaraq yeni vəziyyətə gətirib çıxarmışdır. Çünki həm Bakıda, həm bölgələrdə yeni, müasir tibb
ocaqları yaradılır. Əvvəlki illərdə tikilmiş xəstəxanalar əsaslı şəkildə təmir edilir və yeni xəstəxanalar
tikilməkdədir.
Demək olar ki, son iki il ərzində mənim bölgələrə səfərlərim çərçivəsində biz mütləq xəstəxana
açılışını da qeyd edirik. Artıq əksər rayon mərkəzlərində müasir səviyyəyə cavab verən xəstəxanalar vardır.
Əminəm ki, bir-iki il ərzində qalan yerlərdə də təmir-tikinti işləri tamamlanacaq və beləliklə, hər bir rayon
mərkəzində ən yüksək standartlara cavab verən xəstəxanalar yaranacaqdır. Bu, bizim siyasətimizdir.
Bizim siyasətimiz sosialyönümlü siyasətdir. Sosial məsələlərin həlli daim diqqət mərkəzindədir.
Sosial məsələlərin içində səhiyyə xidməti xüsusi yer tutur. Çünki insanların sağlamlığı ən vacib məsələdir.
İnsanların sağlamlığı üçün Azərbaycan dövləti bütün lazımi tədbirləri görür və bu məsələyə kompleks
şəkildə yanaşır. Saatlı rayonunda Olimpiya İdman Mərkəzi tikilməkdədir və bu da əlbəttə ki, insanların
sağlamlığına xidmət edən məsələdir.
Saatlıda içməli su, kanalizasiya layihələri icra edilir. Əvvəlki dövrdə modul tipli təmizləyici
qurğuların fəaliyyəti nəticəsində bir çox kəndlərdə su təchizatı böyük dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. Hazırda
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Saatlının kompleks su təchizatı və kanalizasiya məsələləri həllini tapmaqdadır. Ümid edirəm ki, bir il, il
yarım ərzində bu böyük layihə də başa çatacaq, beləliklə, insan sağlamlığı üçün ən vacib məsələlərdən biri
olan təmiz içməli su təchizatı da həllini tapacaqdır.
Ölkəmizdə sosialyönümlü digər tədbirlər də geniş vüsət almışdır. Məktəb tikintisi, - o cümlədən
Saatlıda da bu istiqamətdə böyük işlər görülür, - digər sosial obyektlərin, sosial infrastrukturun yaradılması
məsələləri də uğurla öz həllini tapır. Beləliklə, ölkəmiz hərtərəfli inkişaf edir, ölkəmizin bütün bölgələri
inkişaf edir. Vaxtilə qəbul edilmiş regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı uğurla icra edilir.
İkinci Dövlət Proqramı gələn ilin sonunda başa çatacaqdır. Beləliklə, nəzərdə tutduğumuz bütün məsələlər,
bölgələrin inkişafı ilə bağlı bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır.
Səhiyyə məsələlərinə gəldikdə, bir daha demək istəyirəm ki, bu, bizim üçün prioritet məsələdir. Bu
sahədə aparılmış islahatlar artıq öz gözəl nəticələrini verməkdədir. Həm gözəl xəstəxanalar, müasir
avadanlıqlarla təchiz edilən böyük tibb mərkəzləri, Bakı şəhərində ən yüksək standartlara cavab verən yeni
tibb mərkəzləri yaranmışdır. İndi Azərbaycanda ən ağır əməliyyatlar həyata keçirilir. Vaxtilə bu
əməliyyatlar üçün bizim vətəndaşlarımız başqa ölkələrə getməyə məcbur idilər. İndi ən ağır əməliyyatlar
da Azərbaycanda yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Eyni zamanda, maarifləndirmə işləri də yüksək
səviyyədə təşkil olunmalıdır. Mən demək olar ki, hər bir xəstəxananın, diaqnostika mərkəzinin açılışında
qeyd edirəm ki, hər bir vətəndaş ildə bir dəfə müayinədən keçməlidir. İndi buna şərait də imkan verir.
Əvvəlki dövrdə bu mümkün deyildi. Amma indi Saatlı xəstəxanasında ən müasir avadanlıqlar vardır.
Beləliklə, hər bir vətəndaş ildə bir dəfə mütləq müayinədən keçməlidir. Amma elə vətəndaşlar var ki, öz
sağlamlıqlarına biganə yanaşırlar. Hesab edirəm ki, bu, dözülməz haldır. Çünki indi şəraitlə bağlı heç bir
problem yoxdur. Diaqnostika mərkəzləri, mərkəzi rayon xəstəxanalarında ən müasir diaqnostika
avadanlıqları, tomoqrafiya, ultrasəs cihazları - hər şey vardır.
İnsan öz sağlamlığını özü qorumalıdır. Dövlət, əlbəttə, öz tərəfindən bütün lazımi tədbirləri görür.
Ancaq insanların sağlamlığı onların əlindədir. İldə bir dəfə, bir neçə saat vaxt sərf etməklə insan öz
sağlamlığını qorumuş olur, pis xəstəliklərdən özünü sığortalayır. Beləliklə, cəmiyyət üçün, ailə üçün öz
xidmətlərini göstərmiş olur.
Bütövlükdə deyə bilərəm ki, son illər ərzində aparılan islahatlar nəticəsində statistik göstəricilər də
yaxşılığa doğru inkişaf edir. Məsələn, Azərbaycanda insanların ömrünün uzunluğu artır. Bu, hər bir ölkənin
ümumi inkişafını göstərən amildir. Uşaq ölümü azalır. Əfsuslar olsun ki, bu göstərici hələ lazımi səviyyədə
deyil, ancaq dinamika müsbətdir. Yeni gözəl xəstəxanaların, xüsusilə doğum şöbələrinin fəaliyyəti
nəticəsində uşaq ölümü, ümumiyyətlə, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin səviyyəsində olmalıdır.
Bu statistika daha da müsbət ola bilərdi. Gərək maarifləndirmə işləri daha da geniş vüsət alsın və insanlar
öz sağlamlığına daha da böyük həssaslıqla yanaşsınlar. Mən bunu arzulayıram.
Mən istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı sağlam olsun. Gənc nəsil sağlam yetişsin. Bunun üçün bir daha
demək istəyirəm ki, kompleks tədbirlər görülür. Həm infrastruktur layihələri, dövlət siyasəti, ekoloji
tədbirlər, xüsusilə Kür, Araz çayları boyu yerləşən rayonlarda, kəndlərdə ekoloji vəziyyət, içməli su ilə
təchizat xüsusi məna daşıyır. Məhz buna görə biz bir neçə il bundan əvvəl sutəmizləyici qurğuların
yaradılmasına başlamışıq. Bu gün bunun bəhrəsini görürük. Əminəm ki, vətəndaşlarımız kompleks
tədbirlər nəticəsində daha da sağlam olacaqlar.
Həkimlərin peşəkarlığı, onların xəstələrə qayğısı, əlbəttə, yüksək səviyyədə olmalıdır. Həkimlər də
biliklərini artırmalıdırlar. Təkmilləşmə işləri aparılmalıdır ki, məsələlər daha da uğurla həllini tapsın.
Bu gün mən Saatlı rayonunda bir neçə obyektin açılışında məmnuniyyətlə iştirak etmişəm. Bu obyektlər
bir daha göstərir ki, Saatlı rayonu hərtərəfli inkişaf edir. Bu gün Diyarşünaslıq Muzeyinin, Gənclər
Mərkəzinin, Şahmat məktəbinin, Yeni Azərbaycan Partiyasının yeni binasının açılışlarını qeyd etdik. Yəni,
bu açılışlar özlüyündə bir göstəricidir. Rayonun inkişafını göstərir, rayon gözəlləşir, abadlaşır. Mərkəzi
meydan tamamilə yeni görkəm alıbdır və böyük istirahət zonasına çevrilibdir. Mən xatırlayıram, bu
meydanın əvvəlki vəziyyəti o qədər də ürəkaçan deyildi. Amma indi insanların istirahəti, rahat yaşaması
üçün ən gözəl şərait yaradılıbdır. Kənd yolları tikilir. Mənim sərəncamımla artıq bir neçə kəndi birləşdirən
yeni yol tikilibdir. Yenə də buna ehtiyac vardır. Gələn aylarda əlavə vəsait ayrılacaqdır.
Yəni, insanların normal yaşaması üçün tədbirlər görülür və Saatlı rayonu inkişaf edir. Mən dəfələrlə
Saatlıda olmuşam, bu, prezident kimi mənim dördüncü səfərimdir. Hər dəfə burada yenilikləri görəndə çox
sevinirəm. Sizi – bütün Saatlı sakinlərini bu uğurlar münasibətilə təbrik edirəm, sizə yeni uğurlar, cansağlığı
arzulayıram.
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XXX
Xəstəxananın həkimi Adelina ƏLƏKBƏROVA göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlətimizin
başçısına minnətdarlığını bildirərək dedi:
- Əziz Prezident, Sizi bütün tibb işçiləri və rayonumuzun ictimaiyyəti adından ürəkdən salamlayır,
Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirik. Sizin rayonumuza hər gəlişiniz bizə xoş günlər bəxş edir. Bu gün isə yüksək
zövqlə yenidən qurulan bu xəstəxana biz tibb işçiləri və sakinləri üçün yeni bir töhfə oldu. Sizin ali
diqqətiniz nəticəsində bizim arzularımız reallığa çevrildi. Bu gün yeni, dünya standartlarına cavab verən
avadanlıqlarla, tibbi ləvazimatla təchiz olunmuş xəstəxana bizim ixtiyarımıza verildi. İndi bizim şəraitimiz
çox gözəldir. Xəstəxanada doğum, reanimasiya, ginekologiya, cərrahiyyə, pediatriya və digər şöbələrdə
əsaslı təmir işləri aparılmış və Saatlı əhalisinə yüksək tibbi xidmət göstərmək üçün bütün şərait
yaradılmışdır.
Əlbəttə, biz tibb işçiləri başa düşürük ki, belə bir xəstəxanada işləmək özü də böyük bir məsuliyyətdir. Biz
Sizi əmin edirik ki, bundan sonra da səylə çalışacaq, biliklərimizi artıracaq, qüvvə və bacarığımızı
rayonumuzun sakinlərinin sağlamlığına yönəldəcəyik. Mən fürsətdən istifadə edib səhiyyəmizin,
təhsilimizin, mədəniyyətimizin uğurlarında böyük xidməti olan həmkarımız Mehriban xanıma Saatlı
camaatı adından böyük minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm.
Əziz Prezident! Saatlı rayonunda Azərbaycanın bütün regionlarındakı kimi yenidənqurma işləri
aparılır. Salınan parklar, istirahət mərkəzləri, tikilən uşaq bağçaları, məktəblər və nəhayət bu gün istifadəyə
verilən bu yeni xəstəxana Sizin rayonumuzun əhalisinə böyük diqqətinizin nəticəsidir. Doğma
Azərbaycanımızın tərəqqisi naminə yorulmaz fəaliyyətinizdə Sizə uğurlar diləyirik. Sizə və ailənizə
cansağlığı arzulayırıq. Allah Sizi qorusun!
Diqqətinizə görə çox sağ olun
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun!
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
27 oktyabr 2012-ci il
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Saatlıda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Sabirabada səfərini başa
çatdıraraq Saatlı rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Saatlı şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Siraqəddin Cabbarov Prezident İlham Əliyevə məlumat
verdi ki, abidənin yerləşdiyi Heydər Əliyev parkında genişmiqyaslı abadlıq işləri görülmüş, yeni yaşıllıq
zolaqları salınmış, fəvvarələr quraşdırılmışdır. Ümumi sahəsi 5,6 hektar olan parkda rayon sakinlərinin və
qonaqların istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust
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Prezident İlham Əliyev Saatlıda Bayraq Meydanı və Muzeyi ilə tanış olmuşdur
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Saatlıda Bayraq Meydanı və
Muzeyi ilə tanış olmuşdur.
Məlumat verildi ki, Bayraq Meydanı Saatlı rayonundan olan şəhidlərin barelyeflərini əks etdirən
“Şəhidlər” və 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı abidələrinin ərazisi ilə birləşdirilərək ümumi
kompleks şəklində yaradılmaqla iki hektar sahəni əhatə edir. Bayraq Meydanının inşasına bu il mayın 10da başlanılmış, qısa zamanda başa çatdırılmışdır.
Şəhərin giriş hissəsində yerləşən meydanda 82 metr hündürlüyündə bayraq dirəyi ucaldılmış,
uzunluğu 24, eni 12 metr olan dövlət bayrağı asılmışdır. Kompleksin ərazisində qurulan iki metr
hündürlüyündəki dörd postamentin üzərində Azərbaycanın metaldan tökülən xəritəsi, dövlət gerbi, ulu
öndər Heydər Əliyevin dövlət müstəqilliyi barədə sözləri və Azərbaycanın dövlət himninin mətni həkk
olunmuşdur. Meydanın ətrafında orta əsrlərin memarlıq ənənələrinə uyğun qala tipli daş hasarlar, eləcə də
tağşəkilli hasarlar hörülmüşdür. Üç qədim qala qapısı da meydana xüsusi gözəllik verir. Meydanda orta
əsrlər Azərbaycan əsgərinin tökmə materiallardan beş heykəli yaradılmışdır. Heykəllərdən üçü qala
divarları üzərində, ikisi isə meydan ərazisində qoyulmuşdur.
Bildirildi ki, Bayraq Meydanının ərazisində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmış, müasir
işıqlandırma sistemi, iki fəvvarə quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev Bayraq Meydanının ərazisində yaradılan Bayraq Muzeyi ilə də tanış oldu.
Ümumi sahəsi 124 kvadratmetr olan Bayraq Muzeyinin aypara şəkilli binası sərgi və iki köməkçi
otaqdan ibarətdir. Muzeyin “Azərbaycanın tarixi dövlətləri” adlı bölməsi Manna dövlətindən başlayaraq
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinədək olan dövrü əhatə edir. Digər bölmədə Dədə Qorqud, Aristotel, Şah
İsmayıl Xətai, Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Hüseyn Cavid və Mikayıl Müşfiqin dövlət, dövlətçilik, bayraq
haqqında kəlamları yer almışdır. Papirus formasında açılmış 5 hissədən ibarət bölmədə Azərbaycanda
mövcud olmuş tarixi dövlətlər və onların rəhbərləri, dünya mədəniyyətinin inkişafına töhfə vermiş və
beynəlxalq miqyasda tanınan mədəniyyət və incəsənət xadimlərimiz, ziyalılarımız, Azərbaycan xanları,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin generallarının rəsmləri yer almışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevə həsr
olunan bölmə isə “İstiqlal! Tam və mütləq Qələbə” adlanır. Muzeyin divarlarında, həmçinin ümummilli
lider Heydər Əliyevin dövlətçiliyimizlə bağlı tarixi kəlamları, bayraq haqqında dediyi sözlər həkk
edilmişdir.
Muzeyin sərgi otağında Azərbaycanın dövlətçilik tarixində və mədəniyyətində mühüm rol oynayan
dahilərin, mütəfəkkirlərin, şairlərin də daxil olduğu 27 rəsm əsəri yağlı boya ilə divar üzərində işlənmişdir.
Muzeydə, həmçinin 1918-1991-ci illərdə istifadə olunan Azərbaycan bayraqları, müstəqil Azərbaycanın
ordenləri və onlar haqqında məlumatları əks etdirən lövhə də vardır. Numizmatika bölməsində isə
eramızdan əvvəl III əsrdən başlayaraq xanlıqlar dövrünədək istifadə edilən qədim sikkələr, XIX və XX
əsrin nadir eksponatları, Səfəvi dövləti, Gəncə və Qarabağ xanlıqlarının bayraq ucluqları, XIX əsrə aid
şəhərlərin gerbləri nümayiş olunur. Azərbaycan ərazisində mövcud olan qədim dövlətləri və eləcə də
xanlıqlar dövrünün bayraqları muzeyin sərgi otağına xüsusi yaraşıq verir.
Bayraq Meydanı və muzeylə tanışlıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti tapşırıq və tövsiyələrini
verdi.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust
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Saatlıda Qarayevkənd-Sımadakənd avtomobil yolu açılmışdır
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Saatlı rayonuna səfəri
çərçivəsində Qarayevkənd-Sımadakənd avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir.
Son illər ölkəmizin yol–nəqliyyat strukturunda əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir. Paytaxtın və
rayon mərkəzlərinin küçə və yolları başdan-başa abadlaşdırılır. Bu proses Saatlı rayonunda da geniş vüsət
almışdır. Rayonun Qarayevkənd-Sımadakənd yerli əhəmiyyətli avtomobil yolu müasir tələblər
səviyyəsində tamamilə yenidən qurulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı avtomobil yolunun texniki göstəricilərini əks etdirən stendlərə baxdı.
Bildirildi ki, uzun müddət təmir işləri aparılmadığından yol istismara yararsız vəziyyətə düşmüşdü.
Azərbaycan Prezidentinin “Saatlı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə
tədbirlər haqqında” 2013-cü il 16 iyul tarixli Sərəncamına əsasən 44 min nəfərin yaşadığı 17 məntəqəni
birləşdirən Qarayevkənd-Sımadakənd avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə ilkin olaraq 3,5 milyon manat
vəsait ayrılmışdı. Qısa müddətdə yenidən qurulan yol əhalinin gediş-gəlişini xeyli asanlaşdırmışdır.
Yenidən qurulan bu yol regionlara olan diqqəti nümayiş etdirir və ölkədə həyata keçirilən sosial siyasətin
bütün bölgələri əhatə etdiyini göstərir.
Qeyd edildi ki, yolun layihə-smeta sənədləri “Azərnəqliyyatyoltikinti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
tərəfindən hazırlanmışdır. Avtomobil yolunun ümumi uzunluğu 21 kilometrdir. Hazırda yolun 11
kilometrlik hissəsi istifadəyə verilir. Müasir standartlar səviyyəsində qurulan avtomobil yolunda 22 su
keçidi tikilmiş, 66 min kvadratmetr asfalt-beton örtüyü vurulmuşdur. Yolun kənarında 250-yə yaxın siqnal
dirəkləri basdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust
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Prezident İlham Əliyev Saatlı Olimpiya İdman Kompleksinin açılışını etmişdir
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Saatlı Olimpiya İdman
Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı kompleksin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, Saatlı Olimpiya İdman Kompleksinin inşasına 2011-ci ilin dekabrında
başlanılmışdır. Kompleksin tikintisi məqsədi ilə “Saatlı rayonunda Olimpiya İdman Kompleksinin və
Gənclər Mərkəzinin tikintisi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Prezidentin
ehtiyat fondundan ilkin olaraq 1 milyon manat, ötən il işlərin davam etdirilməsi üçün Nazirlər Kabinetinin
sərəncamı ilə 2 milyon, 2013-cü ildə isə investisiya proqramına uyğun olaraq daha 5 milyon manat
ayrılmışdır. Burada bir çox yarışların, təlim-məşq toplanışlarının və digər tədbirlərin keçirilməsi üçün hər
cür şərait vardır.
Dövlətimizin başçısı kompleksin üzgüçülük zalı ilə tanış oldu.
Bildirildi ki, burada Türkiyə istehsalı olan hovuz sistemi və “Gonka Klima” markalı xüsusi
nəmalma qurğusu quraşdırılmışdır. İki yüz yerlik zalda iki soyunub-geyinmə, duş otaqları vardır.
Kompleksin ərazisində ikimərtəbəli beş kottec inşa edilmişdir. Hər kottec dörd nömrədən ibarətdir.
Olimpiya İdman Kompleksinin ümumi zalının foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və
Prezident İlham Əliyevin Saatlıya səfərlərindən və idmanın inkişafına göstərdikləri qayğıdan bəhs edən
fotoguşələr yaradılmışdır.
Qeyd olundu ki, kompleksin tikintisi üçün 6 hektar torpaq sahəsi ayrılmış, layihə-smeta sənədləri
“Sosial İnkişaf Layihə” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən hazırlanmışdır. Layihəyə əsasən ümumi
sahəsi 3340 kvadratmetr olan universal idman zalında 432 oturacaq vardır. Eyni zamanda, 400 tamaşaçı
yarışları lojalardan izləyə biləcəkdir. Burada idmançılar üçün iki soyunub-geyinmə, məşqçi və digər
yardımçı otaqlar vardır. İnzibati hissənin birinci mərtəbəsində geniş vestibül, informasiya mərkəzi,
məlumat-qeydiyyat hissəsi, istirahət otağı yerləşir. İkinci mərtəbədə trenajor zalı, kafe, müdiriyyət və işçi
otaqları, konfrans zalı və güləş zalı vardır. Bu ilin sonunadək 900 yerlik açıq stadion, tennis kortu, basketbol
meydançasının tikintisi yekunlaşacaqdır.
Olimpiya İdman Kompleksinin açılışından sonra Prezident İlham Əliyev Saatlı rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini və idmançıları Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı
münasibətilə təbrik edən Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Sizi ürəkdən salamlayıram. Saatlıda Olimpiya Mərkəzi açılır, gözəl hadisədir. Bu gözəl hadisə
münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Gözəl mərkəzdir və idmanla məşğul olmaq üçün bütün şərait
vardır. Əminəm ki, gənclər bu mərkəzdən səmərəli şəkildə istifadə edəcəklər, uşaqlar gələcəklər. Burada
əlbəttə ki, idman bölmələri təşkil edilməlidir və rayon sakinləri də gəlməlidirlər, burada idmanla məşğul
olmaq üçün bütün imkanlar vardır.
İdman sağlamlıq, sağlam həyat tərzi deməkdir. Biz Azərbaycanda idmanın kütləviliyini də təmin
edə bilmişik. Çünki uşaqlar, gənclər kütləvi şəkildə idman bölmələrinə gedirlər, məşğul olurlar və sonra da
ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda ləyaqətlə təmsil edirlər. Bizim idmançılar böyük uğurlara imza atmışlar.
Olimpiya Oyunlarında böyük nailiyyətlər qazanmışıq. Bu yaxınlarda keçirilən Universiadada Azərbaycan
komanda hesabında 16-cı yerə layiq görülmüşdür. Bu, onu göstərir ki, gənc idmançılar, peşəkar idmançılar
daim bizi sevindirir və Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınır.
Əlbəttə, buna nail olmaq üçün şərait olmalıdır. Bu məqsədlə bölgələrdə Olimpiya İdman
kompleksləri tikilir və bu gün Saatlıda biz bu kompleksin açılışını qeyd edirik. Doğrudan da, böyük
hadisədir və hər dəfə Saatlıda olarkən biz hansısa bir obyektin açılışında iştirak edirik. Mən dəfələrlə Saatlı
rayonunda olmuşam və görürəm ki, burada inkişaf var, abadlıq-quruculuq işləri aparılır, yollar çəkilir,
binalar tikilir. Bu, məni sevindirir. Çünki hər bir rayonun inkişafı ölkəmizin ümumi inkişafına bir töhfədir.
Hər bir rayonun inkişafı burada sakinlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırır, yeni imkanlar, yeni iş yerləri, yeni
müəssisələr açılır. Saatlı rayonunun inkişafı ilə bağlı müvafiq sərəncamlar verilmişdir, vəsait ayrılmışdır.
Yenə də vəsait ayrılacaqdır ki, burada işlər daha da sürətlə getsin.
İndi Bakı ilə Saatlı arasında olan yolun tikintisi başa çatır. Yaxın həftələrdə artıq qalan hissə də
tikiləcəkdir və Saatlıdan Bakıya, digər bölgələrə rahat getmək mümkün olacaqdır. Bu yol bilirəm ki,
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sakinləri həmişə narahat edirdi və mən də dəfələrlə bu yolu gəlmişəm və görürəm ki, indi Sabirabada qədər
çəkilən yol bütün standartlara cavab verir və artıq Saatlıya qədər qalan hissə də başa çatmaq üzrədir. Kənd
yolları tikilir. Bu gün biz bir kənd yolunun açılışını qeyd etdik. Orada on minlərlə insan yaşayır və beləliklə,
kənd yolları, magistral yollar, digər infrastruktur layihələri Saatlıda icra edilir.
Növbəti mərhələdə su layihəsi icra ediləcəkdir. Bilirəm ki, buna da böyük ehtiyac vardır. Əvvəlki
illərdə bir neçə kənddə modul tipli təmizləyici qurğular quraşdırılmışdır. Ancaq Saatlı şəhərini davamlı
içməli su ilə təmin etmək üçün bu ilin sonuna qədər işlər başlamalıdır. Hesab edirəm ki, bir il ərzində bu
layihə də başa çatacaq və ondan sonra Saatlı şəhərini 24 saat keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək mümkün
olacaqdır. Bu, böyük layihədir, böyük vəsait tələb edən layihədir. Ancaq Azərbaycan dövləti bunu edir və
edəcəkdir. Çünki su həyat, sağlamlıq deməkdir və təmiz keyfiyyətli su sağlam həyat deməkdir.
Olimpiya Kompleksi, xəstəxana, içməli su layihəsi – bütün bunlar sosialyönümlü layihələrdir,
insanların sağlamlığı üçün icra edilir, vəsait ayrılır. Dövlət İnvestisiya Proqramında vəsait nəzərdə tutulur
ki, bölgələrdə sakinlər rahat yaşasınlar və bütün işlər ən yüksək standartlarda görülməlidir.
Saatlıda qazlaşdırma layihəsi daha sürətlə icra edilməlidir. Əfsuslar olsun ki, şəhər hələ tam şəkildə
qazlaşdırılmayıb. Bu, dözülməz bir haldır. İndi bizim əksər şəhərlərimizdə qazlaşdırma yüz faiz təmin
edilibdir. Tezliklə müvafiq qurumlar Saatlıda qazlaşdırma işlərini həll etməlidirlər. İlk növbədə, şəhər tam
şəkildə qazlaşdırılmalıdır və Saatlının bütün kəndlərinə təbii qaz xətləri çəkilməlidir. Bu göstəriş
verilmişdir və hesab edirəm ki, bu sözlərdən sonra müvafiq qurumlar bu işə daha da böyük məsuliyyətlə
yanaşacaqlar, əsassız yubanmalara yol verilməyəcəkdir.
Beləliklə, bütün infrastruktur layihələrinin icrası nəticəsində tam yeni bir dövr başlanacaqdır.
İnsanların rahatlığı, iş yerlərinin yaradılması üçün bütün lazımi addımlar atılır. Dövlət İnvestisiya
Proqramında Saatlının inkişafı ilə bağlı müvafiq göstərişlər nəzərdə tutulubdur. Kənd təsərrüfatının inkişafı
ilə bağlı əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Mənə indi verilən məlumata görə, sizdə məhsuldarlıq da, taxıl yığımı
da çox yüksəkdir, respublika üzrə olan rəqəmdən qat-qat üstündür. Çox gözəl göstəricidir. Kənd təsərrüfatı,
heyvandarlıq, digər sahələr burada inkişaf etməlidir və inkişaf edəcəkdir. Bununla paralel olaraq, bütün
sosial infrastruktur layihələri tam şəkildə öz həllini tapmalıdır. Bu istiqamətdə atılmış addımlar
təqdirəlayiqdir, - xəstəxana, Olimpiya Mərkəzi, yollar, digər infrastruktur layihələri, - ancaq bununla
bərabər məktəblərdə də çox işlər görülməlidir. Saatlı rayonunda qəzalı məktəblər hələ var və onların da
təmiri nəzərdə tutulur.
Bir sözlə, hər rayon üzrə, o cümlədən Saatlı üçün konkret tədbirlər planı vardır. İkinci dövlət
regional inkişaf proqramı bu ilin sonunda başa çatır və üçüncü proqram gələn il qəbul ediləcəkdir. Bu günə
qədər həllini tapmayan məsələlər üçüncü dövlət proqramına salınacaq və növbəti beş il ərzində tamamilə
öz həllini tapacaqdır.
Sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, belə gözəl Olimpiya Kompleksinin açılışı münasibətilə bir
daha təbrik edirəm.
XXX
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və idmançılar adından çıxış edən Nərimankənd orta
məktəbin məşqçi-müəllimi Xəyal ƏHMƏDOV dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, Saatlıya xoş gəlmisiniz. Sizi idmançılarımız və bütün ictimaiyyətimiz
adından ürəkdən salamlayıram. Bu gün bizim sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Ona görə ki, xalqımızın
böyük oğlu, əziz Prezidentimiz bizimlə görüşə gəlibdir. Sizin hər səfəriniz, hər gəlişiniz Saatlının inkişafına
yeni töhfələr deməkdir. Biz Sizin saatlılılara doğma və isti münasibətinizin daim şahidi olmuşuq. 2011-ci
ildə Saatlıya səfəriniz zamanı Sizdən xahiş etmişdik ki, rayonumuzda bir Olimpiya İdman Kompleksi
tikilsin. Siz dərhal göstəriş verdiniz, Saatlıda Olimpiya İdman Kompleksi və Gənclər Mərkəzinin tikintisi
haqqında Sərəncam imzaladınız. Bununla da bizə ikiqat sevinc bəxş etdiniz.
Bu gün isə biz sevinc içərisindəyik. Rayonumuzda bu möhtəşəm Olimpiya İdman Kompleksinin
açılışında bizimlə birlikdə iştirak edirsiniz. Bu Sizin ucalığınızın, insanların qayğıları ilə yaşamağınızın,
gənclərimizin sağlam gələcəyinə olan ali diqqətimizin bariz nümunəsidir.
Cənab Prezident, Siz bizim arzularımızı gerçəkləşdirdiniz. Mən taekvondo üzrə məşqçi-müəllim
işləyirəm. Onlarla yetirməm taekvondo sənətini davam etdirir. Biz söz veririk ki, bu möhtəşəm kompleksdə
yeni çempionlar yetişdirəcəyik. Bu möhtəşəm Olimpiya İdman Kompleksi gündən-günə abadlaşan, müasir
görkəmdə yenidən qurulan Saatlıya əlavə yaraşıq verir. Sizin yüksək diqqət və qayğınız sayəsində
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rayonumuzda sosial obyektlər, körpülər tikilir, yollar, parklar salınır, yeni iş yerləri açılır, rayon sakinlərinin
istək və arzuları reallığa çevrilir. Doğma Azərbaycanımızın tərəqqisi naminə gördüyünüz bu əzəmətli
işlərlə biz fəxr edirik, Sizinlə qürur duyuruq.
Əziz Prezidentimiz, indi Azərbaycan idman ölkəsi kimi tanınır. Ölkəmizdə Olimpiya və idman
hərəkatının inkişafı da Sizin adınızla bağlıdır. Hər dəfə beynəlxalq yarışlarda idmançılarımızın uğurlu
çıxışları nəticəsində dövlət bayrağımız dalğalananda sevincdən gözlərimiz yaşarır. 2015-ci ildə birinci
Avropa Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi isə ölkəmizin sürətli inkişafının beynəlxalq aləmdə sabit,
tərəqqipərvər bir dövlət kimi özünə layiqli yer tutmasının təsdiqidir. Buna görə Sizə dərin minnətdarlığımızı
bildiririk. Cənab Prezident, birinci Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsinə Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərlik etməsi sayəsində bu oyunların da mötəbər bir tədbir kimi tarixə düşəcəyinə inanırıq. Buna görə
Sizə və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Möhtərəm cənab Prezident, Saatlı gəncləri və idmançıları Sizi əmin edir ki, bu möhtəşəm
kompleksdən - bütün şəraiti olan, hər bir avadanlıqla təchiz edilmiş bu kompleksdən səmərəli istifadə
edəcəyik. Mən idmançılarımız adından söz verirəm ki, bizim bütün qələbələrimiz, gələcəyə inamımız
Sizinlə bağlıdır. Gənclərimiz öz gələcəklərindən tam arxayındırlar. Çünki bizim Sizin kimi qüdrətli
liderimiz vardır. Xalqımız çox gözəl bilir ki, Siz suveren Azərbaycanımızın, bugünkü firavan həyatımızın
qarantısınız. Bir daha əmin ola bilərsiniz ki, Sizin həyata keçirdiyiniz bütün işlərdə saatlılılar həmişə
Sizinlədirlər, daim Sizinlə olacaqlar. Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzu edirəm, cənab
Prezident.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bizim görüşlərimiz hələ çox olacaqdır. Çünki Saatlıda görüləsi işlər
çoxdur. Açılışlar da olacaqdır. Yeni obyektlərin açılışlarında biz bərabər olacağıq. Sizi əmin edirəm ki,
gələcəkdə də Saatlının inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayacağam və rayonun inkişafı üçün bütün
tədbirlər görüləcəkdir, Saatlı inkişaf edəcək, çiçəklənəcəkdir. Bir daha sizi təbrik edirəm.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
29 avqust 2013-cü il
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Sabirabad
2010, 1 noyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində təbii fəlakətdən
ziyan çəkmiş Salyan, Sabirabad, Saatlı və İmişli rayonlarına səfəri: Prezident İlham Əliyev Sabirabad
rayonunun Mürsəlli kənd orta məktəbinin açılışında iştirak etmiş, Şıxlar kənd sakininin qonağı
olmuşdur
2011, 5 may
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sabirabad və Saatlı rayonlarına səfəri: Sabirabadda ümummilli
lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Sabirabadın Əsgərbəyli kəndinin sakinləri ilə görüş
➢ Prezident İlham Əliyev Sabirabad-Qasımbəyli-Narlıq-Qaraqaşlı avtomobil yolunun 15 kilometrlik
hissəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir
➢ Qasımbəyli kəndində əsaslı təmir edilmiş tam orta məktəbin binası ilə tanışlıq
➢ Prezident İlham Əliyev Qasımbəyli kəndində tikilmiş yeni evlərlə tanış olmuşdur
➢ Sabirabadın Qasımbəyli kəndində ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüş
2013, 29 avqust
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sabirabad, Saatlı və Ağcabədi rayonlarına səfəri: Sabirabad
şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Yeni Azərbaycan Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir
➢ M.Ə.Sabir adına Sabirabad şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin yeni binasında yaradılmış şəraitlə
tanışlıq
➢ Prezident İlham Əliyev Sabirabadda Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
➢ Yenidən qurulan Hacıqabul-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Hacıqabul-Sabirabad hissəsi istifadəyə
verilmişdir
➢ Sabirabadda müasir istixana kompleksi fəaliyyətə başlamışdır
➢ Sabirabadda Kür çayı üzərində körpü istifadəyə verilmişdir

187

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində
təbii fəlakətdən ziyan çəkmiş Salyan, Sabirabad, Saatlı və İmişli rayonlarına səfəri
Prezident İlham Əliyev Sabirabad rayonunun Mürsəlli kənd orta məktəbinin
açılışında iştirak etmiş, Şıxlar kənd sakininin qonağı olmuşdur
(1 noyabr 2010-cu il)
Noyabrın 1-də Prezident İlham Əliyev Sabirabad rayonunun Mürsəlli kənd orta məktəbinin açılışında
iştirak etmişdir.
Bu ilin aprel-may aylarında Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində yaranan təbii fəlakət zamanı
Sabirabad rayonuna da ziyan dəymişdi. Təbii fəlakətdən zərər çəkən digər rayonlarla yanaşı, Prezident
İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq Sabirabadda da kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Rayonda təbii fəlakətdən 33 yaşayış məntəqəsi ziyan çəkmişdir. Ümumilikdə, 9 min evə ziyan dəymişdir.
Uçmuş evlərin yerində hökumət komissiyasının qərarına əsasən 630 yeni evin tikintisi nəzərdə tutulmuşdur.
Qısa müddətdə 317 evin tikintisi tam başa çatdırılmışdır. Daşqınlardan ziyan çəkən yaşayış məntəqələrində
zəruri infrastrukturun yaradılması və həyətyanı sahələrin normal vəziyyətə gətirilməsinə xüsusi diqqət
yetirilmişdir. Yeni evlər müasir tələblərə uyğun inşa olunmuşdur.
Daşqınlar nəticəsində Yusif Qasımov adına Mürsəlli kənd orta məktəbi də tamamilə yararsız
vəziyyətə düşmüşdü. Dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına əsasən məktəbdə əsaslı təmir və yenidənqurma
tədbirləri aparılmışdır.
Prezident İlham Əliyev məktəb binasının əvvəlki və indiki vəziyyətini əks etdirən fotostendə baxdı.
Məlumat verildi ki, avqust ayından başlayaraq görülən işlər nəticəsində məktəbin üç korpusdan ibarət
ikimərtəbəli binası müasir standartlara uyğun surətdə yenidən qurulmuşdur. Bütün lazımi avadanlıqla təchiz
olunmuş təhsil ocağının həyətyanı sahəsinə asfalt döşənmiş, ətraf abadlaşdırılmışdır.
Dövlətimizin başçısı məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış oldu.
Məktəbin akt zalında Prezident İlham Əliyevə “Daşqınlarla mübarizə layihəsi çərçivəsində
Azərbaycan-Niderland əməkdaşlıq proqramı” təqdim olundu. Məlumat verildi ki, bu layihə Niderlandın
“Del Tares” və “Royal Haskoning” şirkətləri ilə birgə Azərbaycanın müvafiq qurumları tərəfindən
hazırlanmışdır.
Prezident İlham Əliyev layihənin icrası ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
Təbii fəlakət bölgəsində görülən işləri əks etdirən sxemlərlə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı
sakinlərlə görüşdü.
Prezident İlham ƏLİYEV sakinləri təbrik edərək dedi:
-Sabirabad rayonunda böyük tikinti işləri gedir, qısa müddət ərzində 400-dən yuxarı ev tikilib və
təmir olunubdur. Bu proses davam edir. Elə etməliyik ki, qalan bütün işlər də tezliklə həllini tapsın. Bu il
biz misli görünməmiş təbii fəlakətlə üzləşmişdik. Yaxın tarixdə belə bir hadisə olmamışdır. Əlbəttə ki, bu
təbii fəlakət bütün imkanlarımızın səfərbər olunmasını tələb edirdi. Mən çox məmnunam ki, bütün qurumlar
çox operativ, çox səmərəli işlədilər. İlk növbədə, xilasedicilər böyük peşəkarlıq göstərmiş və insanları
vaxtında təhlükəsiz yerlərə köçürmüşlər. O yerlərdə müvəqqəti yaşamaq üçün şərait yaradıldı, ərzaqla
təmin olunma, təhsillə bağlı məsələlər həllini tapdı. Hər bir müvəqqəti məskunlaşma yerində tibbi
məntəqələr təşkil olundu. Yəni, Azərbaycan dövləti ilk növbədə, insanların təhlükəsizliyini təmin etmək
üçün səylərini göstərmişdir və əlbəttə, xilasetmə işləri yüksək səviyyədə aparıldı. Bir dənə də itki,
zərərçəkən olmamışdır.
O ki qaldı, dağılmış evlərə, uçmuş binalara, Azərbaycan güclü dövlətdir və biz öz gücümüzə
arxalanaraq bütün bu təmir-tikinti işlərini apardıq. Bu gün, bir neçə ay keçəndən sonra artıq evlərin böyük
əksəriyyətinin tikintisi reallaşıbdır. Üç min beş yüz ev ya uçmuşdur, ya da qəzalı vəziyyətə düşmüşdür.
Artıq ölkə üzrə təxminən 1500 ev tikilibdir. Sabirabad rayonunda inşası gözlənilən evlərin 77 faizi artıq
tikilibdir. Təkcə evlər deyil, məktəblər, məscidlər, tibb məntəqələri, sosial obyektlər böyük vəsait tələb
edən məsələlərdir. Eyni zamanda, biz bunu qısa müddət ərzində etməli idik ki, qış gələnə qədər bütün bu
işlərin böyük əksəriyyəti öz həllini tapsın.
Bu gün artıq görülən işlər bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan ilk növbədə güclü, böyük maliyyə
imkanlarına malik olan dövlətdir. Azərbaycanda sosial siyasət bizim üçün prioritet məna daşıyır. Bu il
dünyanın müxtəlif yerlərində, başqa qitələrdə, Avropa ölkələrində təbii fəlakətlər - yanğınlar, sellər,
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daşqınlar geniş vüsət almışdır. Biz televiziya vasitəsilə görürdük ki, əksər hallarda bütün bu fəlakətlər
böyük itkilərlə, insan itkiləri ilə müşayiət olunurdu. Mən qeyd etdiyim kimi, biz Azərbaycanda bütün
qüvvələri səfərbər edib insan itkisinə yol vermədik. Digər tərəfdən, Avropa ölkələrində bütün təmir-bərpa
işləri, onun maliyyə dəstəyi sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycanda hələ bu praktika
tətbiq olunmur və burada uçmuş evlərin 70 faizi çiy kərpicdən tikilmişdi, keyfiyyətsiz evlər idi. Azərbaycan
dövləti bütün bu yükü öz üzərinə götürdü. Dərhal qərar qəbul edildi, büdcəyə dəyişiklik edildi, 300 milyon
manat əlavə olundu ki, biz bütün bu işləri tezliklə görək. Artıq bir neçə ay ərzində gedən tikinti-quruculuq
işləri göstərir ki, biz bu işin öhdəsindən gələ bilmişik. Bütün bu təmir və bərpa işlərini öz gücümüzə
arxalanaraq, heç bir xarici yardım almadan, tezliklə və keyfiyyətlə görə bilmişik. Bu, bir daha onu göstərir
ki, qarşımızda duran bütün vəzifələr layiqincə yerinə yetirilir. Bir də onu göstərir ki, istənilən təbii fəlakət
qarşısında Azərbaycan dövləti və Azərbaycan vətəndaşları bütün qüvvələri səfərbər edib öz dəyanətlərini
göstərə bilirlər. Biz bütün bu işləri qısa müddət ərzində gördük və əminəm ki, bax burada, bu evlərdə
insanlar rahat yaşayacaqlar. Onların yaşayış səviyyəsi daha da yaxşılaşdı və əvvəlki dövrlə
müqayisəedilməz dərəcədə işlər görüldü.
Təkcə Sabirabadda deyil, seldən, daşqınlardan əziyyət çəkmiş bütün başqa bölgələrdə bu gün geniş
tikinti işləri gedir. Əslində bu bölgələr tikinti meydançasına çevrilibdir. Azərbaycanın bütün bölgələrində
bu işlər gedir. Sizi bu evlərin istismara verilməsi münasibətilə təbrik edirəm və hamınıza cansağlığı
arzulayıram.
XXX
Məktəbin direktoru Əhəd ŞÜKUROV dövlətimizin başçısına bütün görülən nəhəng işlərə görə rayon
sakinlərinin ən xoş arzularını çatdıraraq dedi:
-Uzun müddətdir yaddaşımızdan çıxmayacaq bu gün bizim üçün müqəddəsdir. Bizi təbii fəlakət
nəticəsində yaranmış ağır vəziyyətdən çıxaran, bizə yeni həyat bəxş edən əziz Prezidentimiz, bu gün
görüşümüzə gəlmisiniz. Buna görə biz Sizə dönə-dönə minnətdarıq.
Sizin səyiniz sayəsində bütün idarə, təşkilat və müəssisə rəhbərləri səfərbər olundu, Şirvan şəhərində
çadır şəhərciyi quruldu. Ərzaqla, tibbi xidmətlə, bir sözlə, hər cür şəraitlə təmin edildik, dövlət orqanlarının
nümayəndələri tərəfindən nəzarətdə olduq. Xilasedicilərimiz köçürmə işlərini yerinə yetirərkən hətta
həyatlarını təhlükə altına qoyaraq, bütün evləri bir-bir gəzib tam əmin olurdular ki, orada heç kəs
qalmamışdır. Biz Azərbaycan dövlətinin, onun müdrik rəhbərinin insan rifahına böyük qayğısını gördük.
Elə buna görə insanlarımızın duaları sizlərlədir, əziz Prezidentimiz.
Əhəd Şükürov o çətin günlərdə dövlətimizin başçısının fəlakət zonasına gəlməsini və yerli sakinlərlə
birlikdə olmasını daşqınların yaratdığı problemlərin təcili surətdə aradan qaldırılmasına xüsusi təkan
verdiyini bildirərək dedi:
- Yalnız qüdrətli dövlətlərdə xalqını, millətini sevən rəhbərlər insanlara belə qayğı göstərirlər.
Sevinirik ki, belə bir qüdrətli dövlətin vətəndaşıyıq. Sevinirik ki, dövlətimizin Sizin kimi insanpərvər,
gözəl, xalqının qeydinə qalan Prezidenti vardır. Ona görə, xalqımızın gələcəyi naminə böyük işlərinizdə
Sizə uğurlar, səadət, ailənizə xoşbəxtlik arzulayırıq, əziz Prezidentimiz. Çox sağ olun.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: O günlər bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqı nəyə qadirdir. Təkcə
texniki imkanlardan, maliyyə vəsaitindən söhbət getmir. Əgər güclü iqtisadiyyatımız olmasaydı, əvvəlki
illərdə bu güclü potensialı yaratmasaydıq, biz bu işin öhdəsindən çətin gələ bilərdik. Ancaq bununla
bərabər, o çətin günlər göstərdi ki, Azərbaycan xalqı çox işlərə qadirdir və bütün xalq səfərbər olunmuşdu.
Sahilbərkitmə işlərinin aparılması üçün Bakıdan, başqa yerlərdən maşın karvanı ilə böyük daşlar, qayalar
gətirilirdi. Ancaq o fəlakətin qabağında bəzi hallarda biz gücsüz idik. Çünki sular, sellər bütün bəndləri
dağıdırdı, göllər daşırdı. O vaxt qarşımızda ancaq və ancaq insanları xilas etmək, bununla bərabər,
sahilbərkitmə işlərini görmək məsələsi dayanmışdı. Bu gün xarici mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış
təqdimat barədə mənə məlumat verildi. Biz göstəriş vermişdik ki, fəaliyyətimizi xarici mütəxəssislərlə
bərabər görüləcək işlər əsasında quraq. Elə edək ki, gələcəkdə özümüzü bu bəladan birdəfəlik sığortalayaq.
Bu gün görülən işlər artıq onu göstərir ki, biz düzgün istiqamətdə addımlayırıq. Xaricdən dəvət olunmuş
mütəxəssislər bizim üçün böyük bir inkişaf planı hazırlayırlar. Onun əsasında bütün işlər öz həllini
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tapacaqdır. Sahilbərkitmə, bəndbərkitmə işləri, suların idarə olunması və tənzimlənməsi, su anbarlarının
fəaliyyəti, çayların lildən təmizlənməsi, yəni, bütün bu kompleks tədbirlər görüləcək ki, gələcək illərdə
özümüzü bu bəladan xilas edə bilək.
Ancaq bir də demək istəyirəm ki, bu ilin yaz ayları bizim üçün nə qədər çətin olsa da, o qədər də
şərəfli idi. Çünki son illər ərzində Azərbaycanın hər bir yerində biz ancaq tikinti-quruculuq, abadlıq, inkişaf
görürük. Azərbaycan vətəndaşları ildən-ilə daha da yaxşı yaşayırlar, maaşlar, pensiyalar mütəmadi qaydada
qaldırılır. Bütün şəhərlər, rayonlar abadlaşır, yollar salınır, müəssisələr tikilir – yəni, bu illərdə biz bunu
görürdük. Allah bizi bu bəladan qoruyurdu. Ancaq nə edək ki, təbiət qarşısında bəzən insanlar aciz olurlar.
Ancaq Azərbaycan xalqı bu fəlakət qarşısında bir daha gücünü, məharətini, peşəkarlığını göstərdi. Bu
kəndin sakinləri ilə bərabər, bütün qurumlar - dövlət məmurları, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları,
ordumuz, polis qüvvələri gecə-gündüz işləyirdilər. Təhlükə altındakı məntəqələrdən insanları başqa yerə
köçürmək, sonra o yerləri, o evləri qorumaq üçün nə qədər böyük işlərin görülməsi tələb edilirdi. Deyə
bilərəm ki, biz bir dənə də xoşagəlməz hala rast gəlmədik. Bu çətin anlarda, əlbəttə, hər bir vətəndaş bir
məqsədi güdürdü ki, təbii fəlakətdən əziyyət çəkənlərin tezliklə köməyinə gəlsin, onlara dəstək versin. Həm
dövlət qurumları, dövlət şirkətləri, eyni zamanda, özəl şirkətlər də özlərini yaxşı tərəfdən göstərdilər. Özəl
şirkətlər bazar iqtisadiyyatı əsasında fəaliyyət göstərirlər. Onlar da bütün bu işləri təmənnasız görürdülər.
Texnika, fəhlələr, işçilər gəlirdi, işləyirdilər. Onlar da öz üzərlərinə böyük maliyyə öhdəliyi götürmüşdülər
və sonra da dövlətdən bir manat da kompensasiya istəməmişlər. Yəni, bu da göstəricidir.
Bütün bu anlar, aylar yenə də deyirəm, nə qədər çətin olsa da, bir daha göstərdi ki, Azərbaycan
dövləti öz vətəndaşlarına həmişə ilk növbədə qayğı göstərir və göstərəcəkdir. Azərbaycanda güclü sosial
siyasət aparılır və istənilən məsələni həll etmək üçün bizdə həm iradə, həm güc, həm də peşəkarlıq vardır.
Bir daha sizi təbrik edirəm, sizə cansağlığı arzulayram.
XXX
Tədbirdə iştirak edən Sabirabad rayonunun Şıxlar kəndinin sakini Ağaşirin TARIVERDİYEV də
qısa vaxt ərzində təbii fəlakət zonasında aparılan genişmiqyaslı işlərə görə Prezidentə sakinlərin
minnətdarlığını bildirdi. O, dövlətimizin başçısını evinə qonaq dəvət etdi.
Prezident İlham Əliyev sonra Şıxlar kəndinə gəldi. Dövlətimizin başçısı Ağaşirin Tarıverdiyevin
yeni mənzilində yaradılan şəraitlə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, daşqınlardan ciddi zərər çəkmiş Şıxlar kəndində yeni evlər tikilmişdir. Yeni
mənzillərdən 292-si ikiotaqlı, 272-si üçotaqlı, 27-si isə dördotaqlıdır. Evlərdə kommunal infrastruktur da
müasir tələblərə uyğun qurulmuşdur. Yeni mənzillərin inşası ilə yanaşı, rayon ərazisindəki 344 evdə bərpagücləndirmə işlərinə də başlanmışdır. Həmin evlərdən 64-ü artıq hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Daşqınlardan
ziyan çəkmiş 2.947 ailəyə maddi yardım göstərilmişdir.
Prezident İlham Əliyev çay süfrəsi arxasında yeni evin sahibləri ilə söhbət etdi.
AzərTAc
1 noyabr 2010-cu il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sabirabad və Saatlı rayonlarına səfəri
Sabirabadda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
Mayın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sabirabad rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Sabirabad şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, hazırda rayonda abadlıq və quruculuq işlərinin növbəti
mərhələsinə başlanmışdır. Bu mərhələdə ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin yerləşdiyi parkda geniş
abadlıq işləri görülmüş, yaşıllıq zolağı salınmış, sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2011, 5 may
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Sabirabadın Əsgərbəyli kəndinin sakinləri ilə görüş
(5 may 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də Qasımbəylidə tikilmiş yeni evlərlə tanışlıqdan
sonra Əsgərbəyli kəndində olmuşdur.
Dövlət başçısı onu səmimiyyətlə qarşılayan kənd sakinləri ilə görüşüb söhbət etmişdir.
Sakinləri salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi: Gəlmişəm ki, özüm vəziyyətlə tanış olum.
Gördüm ki, dayanmısınız. Maşını saxlatdırdım ki, soruşum, bəlkə sözünüz vardır?
SAKİNLƏR: Qədəmləriniz mübarək olsun, xoş gəlmisiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mənim işim budur ki, gedim yoxlayım, harada nə çatışmır, onu biz
düzəltməliyik.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun, bu işlərin hamısı Sizin təşəbbüsünüzdür.
Prezident İlham ƏLİYEV: Yollar çəkilir, evlər, körpülər tikilir, bəndlər salınır.
SAKİN : Cənab Prezident, Allah Sizə uzun ömür versin. Bizim bu Muradbəyli, Qasımbəyli, Yuxarı
Əsgərbəyli kənd camaatı görülən işlər barədə Sizə dəfələrlə məktub yazmış, teleqram vurmuşdur.
Həqiqətən böyük işlər görülüb. Bunun üçün Sizə minnətdarıq. Çox istərdik ki, bizim kənddə də orta məktəb
olsun. Məktəbimiz natamam orta məktəbdir. Kəndimizdə poçt olmasını da arzulayırıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Məktəbiniz yoxdur?
SAKİN : Var, bir qədər irəlidədir, doqquzillik məktəbdir. Həmin məktəbə orta məktəb statusu
verilsə, övladlarımız təhsillərini orada davam etdirərlər. Bir də ki, poçtumuz, tibb məntəqəmiz də olsa, lap
yaxşı olar. Cənab Prezident, biz Sizi dəstəkləmişik, dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Təklifləriniz qeydə alınır, yazılır, mənə məruzə ediləcəkdir. Mən
müvafiq göstərişlər verəcəyəm ki, buradakı problemlər tezliklə öz həllini tapsın.
SAKİN: Çox sağ olun, bura gəlməyiniz, bizimlə görüşməyiniz böyük xoşbəxtlikdir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Yaxşı bilirsiniz ki, təbii fəlakətin miqyası böyük idi, 3 min hektar torpağı
2-3 metr hündürlükdə su basmışdı. Biz bu vəziyyətdən şərəflə çıxdıq. İtki vermədən insanları köçürdük. O
evlərin bərpası çox böyük işdir. Məktəb tikilməlidir, tibb məntəqəsi, evlər, yollar, özü də təkcə burada deyil,
qonşu rayonlarda da. Böyük işdir, amma biz bu işləri lazımi səviyyədə aparacağıq. Əhalini narahat edən
məsələlər həllini tapmalıdır. Ona görə mən dayandım ki, sizinlə görüşüm.
SAKİN: Allah Sizin köməyiniz olsun. Siz bizim Ali Baş Komandanımızsınız. Apardığınız siyasət,
gördüyünüz işlər, verdiyiniz sərəncamlar, fərmanlar bizim proqramımızdır. Sizi həmişə dəstəkləyirik, bu
istiqamətdə də iş görürük. Yeni strategiyanız nəticəsində Azərbaycan inkişaf etmiş Avropa ölkələrinə
çatacaqdır. Bu, böyük işlərdir. Azərbaycan xalqı, biz vətəndaşlar, hamımız həmişə Sizin arxanızdayıq.
Burada başqa söhbət ola bilməz. Sizə, ailənizə uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Biz daha da fəal çalışmalıyıq ki, burada bütün işlər görülsün,
narahatedici bir məsələ də qalmasın. Sizi narahat edən heç bir məsələ qalmamalıdır. Bunun üçün əlavə
tapşırıqlar verəcəyəm. Sağ olun.
SAKİNLƏR: Allah Sizdən razı olsun.
AZƏRTAC
2011, 5 may
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Prezident İlham Əliyev Sabirabad-Qasımbəyli-Narlıq-Qaraqaşlı avtomobil yolunun 15 kilometrlik
hissəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir
(5 may 2011-ci il)
Mayın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sabirabad-Qasımbəyli-NarlıqQaraqaşlı avtomobil yolunun 15 kilometrlik hissəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına yolun texniki-iqtisadi göstəriciləri barədə məlumat verildi. Qeyd edildi ki,
Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində baş vermiş təbii fəlakətin fəsadlarının aradan qaldırılması
məqsədi ilə rayonun 7 min 400 təsərrüfatını əhatə edən və 33 min 500 nəfər əhalinin yaşadığı 17 yaşayış
məntəqəsini birləşdirən 68 kilometrlik Sabirabad-Qasımbəyli-Narlıq-Qaraqaşlı avtomobil yolunun əsaslı
surətdə yenidən qurulması üçün dövlətimizin başçısının ötən ilin noyabrında imzaladığı Sərəncama əsasən
Prezidentin Ehtiyat Fondundan maliyyə vəsaiti ayrılmışdır. Artıq bu yolun 15 kilometrlik SabirabadQasımbəyli hissəsinin əsaslı bərpası və asfaltlanması işləri başa çatdırılmışdır. Hazırda yolun digər
hissələrində yenidənqurma işləri davam etdirilir. Sabirabad rayonunun həyatında mühüm əhəmiyyətə malik
olan bu yolun yenidən qurulması təbii fəlakətdən zərər çəkən əhalinin rahatlığını təmin etməyə və
kəndlərarası avtomobil əlaqəsini daha da asanlaşdırmağa imkan verəcəkdir.
Prezident İlham Əliyev yolun açılışını bildirən lenti kəsdi.
Dövlətimizin başçısı görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 5 may
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Qasımbəyli kəndində əsaslı təmir edilmiş tam orta məktəbin binası ilə tanışlıq
(5 may 2011-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də Sabirabadın Qasımbəyli
kəndində ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşdən sonra əsaslı təmir edilmiş Hilal Ənnağıyev adına tam
orta məktəbin binası ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Qasımbəyli kənd orta məktəbinin binasında yaradılan
şərait Azərbaycanda təhsilin inkişafına göstərilən dövlət qayğısının bariz nümunəsidir. Son illər ölkəmizdə
yüzlərlə yeni məktəb binalarının inşası, bir çoxunda yeni korpusların tikilməsi həyata keçirilən təhsil
islahatlarının mühüm tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, Azərbaycanın gələcəyinin daha etibarlı təminatına
geniş imkanlar açır. Bu, bir daha təsdiqləyir ki, “qara qızıl”ın insan kapitalına çevrilməsi istiqamətində
görülən işlər öz bəhrəsini verir. Yeni təhsil ocaqlarının inşası bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Təhsilin inkişafına qayğı işində Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti xüsusilə diqqəti cəlb edir. Fondun bu
sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinə verdiyi dəstək və onun təşəbbüsü ilə tikilən çoxsaylı yeni məktəb
binaları Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Qeyd edildi ki, ötən ilin mayında Kür çayının daşması ilə yaranan təbii fəlakət nəticəsində
Qasımbəyli kəndinə külli miqdarda ziyan dəymiş, demək olar ki, bütün infrastruktur dağılmışdı. Kənd
məktəbi də tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Lakin dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən
məktəbin binası qısa müddətdə müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulub istifadəyə verilmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, əsaslı təmirdən sonra daha geniş və müasir standartlara
uyğunluğu ilə seçilən bu məktəb binası qasımbəylililər üçün əsl hədiyyə olmuşdur. Hazırda 246 şagird yeri
olan binada təlim-tədris üçün bütün şərait yaradılmış, sinif otaqları zəruri avadanlıqla təchiz edilmişdir.
Şagirdlərin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə imkanları diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Fənn laboratoriyalarında da yüksək şərait yaradılmışdır. Əyani vəsaitlərin bolluğu ilə diqqət
çəkən siniflərdə şagirdlərin elmin sirlərinə yiyələnmələri üçün heç bir problem yoxdur. Şagirdlərin yüksək
təhsili və pedaqoji kollektivin səmərəli fəaliyyəti üçün bütün amillər nəzərə alınmışdır. Məktəb istilik
sistemi ilə təchiz olunmuş, burada yaradılmış müasir idman zalında zəruri avadanlıq quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev məktəbin idman zalında güləşçilərin nümunəvi çıxışlarını izlədi.
Bildirildi ki, rayonda təhsil sisteminin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə
bir sıra digər tədbirlər də həyata keçirilir. Sabirabadın Yuxarı Axtaçı kəndində 240 şagird yerlik orta məktəb
binası tikilir. Ulacalı, Mürsəlli, Bala Həşimxanlı kənd orta məktəblərində əsaslı təmir işləri başa çatdırılmış,
Əsgərbəyli və Muradbəyli kənd məktəblərində isə yenidənqurma işləri davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 5 may
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Prezident İlham Əliyev Qasımbəyli kəndində tikilmiş yeni evlərlə tanış olmuşdur
(5 may 2011-ci il)
Mayın 5-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sabirabadın Qasımbəyli tam orta məktəbi ilə
tanışlıqdan sonra ötən ilin mayında Kür çayının daşması nəticəsində bu kənddə evlərini itirmiş sakinlər
üçün tikilmiş yeni mənzillərlə tanış olmuşdur.
Sakinlər dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşılayaraq dedilər: Allah Sizi Azərbaycana çox
görməsin. Rayonumuza, kəndimizə xoş gəlmisiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Necəsiniz, nə var, nə yox?
SAKİN: Sağ olun, hər şey yaxşıdı. Allah köməyiniz olsun. Siz bu evi tikdirib bizə verdiniz. Bizə
gözəl şərait yaratdınız.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox şadam ki, ev tikildi, gözəl daş evdir. Burada rahat yaşamaq olar.
Bu, sizin köhnə evinizdir? Burada su nə qədər qalxmışdı?
SAKİN: Üç metr.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu ev nədən tikilmişdi?
SAKİN: Şpaldan.
Dövlətimizin başçısı Qasımbəyli kənd sakini Bəxtiyar Abışovun evində oldu.
Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, təbii fəlakət nəticəsində evlərini itirən əhali üçün
bütün standartlara uyğun və yüksək keyfiyyətli tikinti materiallarından istifadə edilməklə yeni evlər inşa
olunmuşdur. Yeni mənzillər əvvəlkilərlə müqayisədə daha genişdir və otaqların sayı da çoxdur.
Dövlətimizin başçısına bildirildi ki, Qasımbəyli kəndində 74 ev tikilib və onlardan 55-i artıq
istifadəyə verilib. Ümumilikdə isə Qasımbəyli də daxil olmaqla, Sabirabadın Yuxarı Axtaçı, Muradbəyli
və Əsgərbəyli kəndlərində tikilən 169 fərdi evdən 85-i artıq istifadədədir. Prezident İlham Əliyevə məlumat
verildi ki, Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində dəymiş ziyanın aradan qaldırılması və dağılmış
infrastrukturun bərpası demək olar ki, başa çatdırılmışdır. Zərər çəkən insanlara 10 milyon manata qədər
kompensasiya ödənilmişdir. Sabirabad rayonunun Kürboyu ərazilərində yerləşən kəndlərində bəndvurma
və sahilbərkitmə işlərinin əsas mərhələsi başa çatdırılmışdır. Bu il rayonun ərazisində Kürün sağ və sol
sahilləri boyunca 16 kilometr məsafədə mühafizə bəndi təmir olunmuş, silsilə qurğular inşa edilmişdir.
Ümumilikdə ötən müddətdə Kür, Araz və digər çaylar boyunca kompleks mühafizə tədbirləri həyata
keçirilmiş, əhalinin təhlükəsizliyinin maksimum müdafiəsi sahəsində ciddi işlər görülmüşdür.
AZƏRTAC
2011, 5 may
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Sabirabadın Qasımbəyli kəndində ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüş
(5 may 2011-ci il)
Mayın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sabirabad-Qasımbəyli-NarlıqQaraqaşlı avtomobil yolunun 15 kilometrlik hissəsinin açılışından sonra Qasımbəyli kəndində əsaslı təmir
edilmiş Hilal Ənnağıyev adına tam orta məktəbinə gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısını ictimaiyyətin nümayəndələri hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham ƏLİYEV kənd sakinlərini salamlayaraq dedi:
- Mən sizi yeni məktəbin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Gözəl məktəbdir, uşaqlar üçün yaxşı
şərait yaradırıq. Eyni zamanda, sizi yeni yolun çəkilişi münasibətilə də təbrik edirəm.
Bu, hələ birinci mərhələdir, çünki yolun çəkilişi davam edir. Birinci 15 kilometr çəkilmişdir. Artıq
bir neçə kəndə yol çəkilib, ancaq yolun ümumi uzunluğu 68 kilometr olacaqdır.
Mən bilirəm ki, burada yaşayan əhalini ən çox narahat edən məsələlərdən biri də məhz yolun bərbad
vəziyyətdə olması idi. Ona görə tədbirlər görüldü, Prezidentin Ehtiyat Fondundan vəsait ayrıldı və birinci
mərhələ artıq başa çatmışdır. Əvvəlki dövrlərdə bu yol torpaq yol idi. Heç vaxt asfalt vurulmamışdı. Ancaq
indi gözəl asfalt yol çəkilir və bir də demək istəyirəm ki, bu, sadəcə olaraq birinci mərhələdir. Azərbaycanda
bütün kənd yolları təmir olunur, yenidən tikilir. Həm Bakıətrafı qəsəbələrdə, həm də ən ucqar kəndlərdə,
ən ucqar rayonlarda yolların tikintisi prosesi sürətlə gedir. Mən ümid edirəm ki, rayonun yeni rəhbərliyi bu
işləri uğurla icra edəcəkdir. Yeni təyin edilmiş icra başçısı təcrübəlidir. Bir neçə rayonda işləyib və yaxşı
nəticələr göstərib. Sabirabad kimi böyük rayonda əminəm ki, sizin köməyinizlə yaxşı işləyəcəkdir.
Mən istəyirəm ki, Sabirabad rayonunda bütün sosial və iqtisadi məsələlər tezliklə öz həllini tapsın.
Bunu etmək üçün əlbəttə ki, əlavə vəsait ayrılacaqdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramında nəzərdə tutulan bütün məsələlər həllini tapmalıdır. Növbəti bir neçə il ərzində əsas
infrastruktur məsələləri həllini tapacaqdır. Məktəb tikintisinə böyük ehtiyac vardır. Sabirabadda 84 məktəb
vardır. Orada təmir işləri aparılmalıdır, yeni məktəblər tikilməlidir.
Kənd yolları, içməli su, kanalizasiya layihələri hazırlanır. Bütün rayonlarda olduğu kimi, qazlaşdırma
layihəsi də hazırlanır. İndi rayonun əksər kəndlərinə təbii qazın verilməsi məsələsi gündəmdədir, bu
məsələyə baxılır. Dövlət Neft Şirkətinə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir ki, bu məsələ tezliklə, iki il ərzində
öz həllini tapsın.
Qasımbəyli kəndi keçən il sel və daşqınlar nəticəsində subasmaya məruz qalmışdır. Mənə verilən
məlumata görə, bütövlükdə Sabirabad rayonunda mindən artıq ev uçmuşdur, ya da qəzalı vəziyyətə
düşmüşdür. Bu evlərin bərpası, yenidən tikilməsi prosesi gedir, minə yaxın ev tikilibdir. Ancaq hələ ki, bu
proses davam edir. Biz burada əsas vəzifəmizi onda görürük ki, gələcək illərdə istənilən təbii fəlakətə hazır
olaq. Bu məqsədlə bəndbərkitmə işləri aparılır, daha da keyfiyyətlə aparılmalıdır. Daha da genişmiqyaslı
işlər aparılmalıdır. Eyni zamanda, evlərin bərpası, məktəblərin tikintisi, tibb məntəqələrinin təmiri işləri
daha da sürətlə aparılmalıdır. Mən ümid edirəm ki, nəzərdə tutduğumuz bütün vəzifələr icra ediləcəkdir.
Çünki bunu etmək üçün bizdə həm siyasi iradə, həm də düşünülmüş proqramlar vardır. Bu
proqramları biz icra edirik. Əminəm ki, 2013-cü ilə qədər ikinci regional proqramın başa çatması ilə bağlı
bütün sosial infrastruktur məsələləri həllini tapmalıdır. Yenə də deyirəm, bu yolun çəkilişi birinci
mərhələdir. Hələ çox yollar çəkilməlidir və çəkiləcək, çox məktəblər tikiləcəkdir. Elə etməliyik ki,
insanların yaşaması, işləməsi üçün bütün şəraiti yaradaq.
Sizi bir daha təbrik edirəm.
SAKİN: Çox sağ olun cənab Prezident. Sizi camaatımız adından salamlayır, “Xoş gəlmisiniz”
deyirəm. Bizə, bu Qasımbəyli kəndinə, ümumiyyətlə Azərbaycana bu şəraiti yaratdığınıza görə Sizə, bütün
doğmalarınıza Allahdan uzun ömür, möhkəm cansağlığı arzulayırıq. Amin!
SAKİN: Ötən il, bizim kəndimiz, rayonumuz təbii fəlakətlə üz-üzə qaldı. Bir il ərzində Siz üçüncü
dəfədir ki, bizimlə görüşə gəlirsiniz. Bizim problemlərimizi həll etmək üçün verdiyiniz tapşırıqların icrasını
yerindəcə yoxlayırsınız. Ötən il baş verən fəlakət zamanı ancaq Sizə güvəndik, cənab Prezident, Sizə
arxalandıq! Siz doğrudan da bizə arxa durdunuz. Həmin vaxt biz təlaş içərisində idik. Ancaq köməyimizə
gələn müasir texnikanı, maşınları, canlı qüvvəni görəndə doğrudan da ürəyimiz dağa döndü ki, bizim belə
Prezidentimiz vardır.
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Evlərimiz dağıldı, on minlərlə əkin sahələrimiz su altında qaldı. Bu gün durduğumuz bu ərazinin
hamısı suyun altında idi. İndi cənab Prezident, Sizin tapşırığınızla burada cənnətməkan yaradılıb. Buna
görə, Sizə necə təşəkkür edəcəyimizə söz tapa bilmirik. Bütün bunlara görə Sizə çox sağ olun deyirik!
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Mən çox şadam ki, bütün bu təmir-bərpa işləri qısa müddət
ərzində öz həllini tapmışdır. Əlbəttə, fəlakət zamanı birinci vəzifəmiz ondan ibarət idi ki, bütün insanları
itkisiz, təhlükəsiz yerlərə köçürək, onlar üçün şərait yaradaq. O vaxt bütün dövlət qurumları, eyni zamanda,
özəl şirkətlər çox gözəl, fəal işlədilər. Bütün şərait, hətta tibb məntəqələri də yaradıldı. Uşaqların oxuması
üçün şərait yaradıldı. Çadırlar quruldu, isti yeməklər təşkil olundu. Yəni, bütün xalqımız səfərbər olundu.
Nə üçün?! Çünki vətəndaşlarımız çətin vəziyyətə düşmüşdü.
Bu təbii fəlakət qarşısında biz öz gücümüzü və xalqın səfərbərliyini göstərdik. O zaman burada
olarkən qarşıya vəzifə qoymuşdum ki, bütün işlər qısa müddət ərzində görülməlidir. Bərpa işləri
aparılmalıdır, evlər tikilməlidir. Bir neçə ay ərzində evlərin böyük əksəriyyəti tikilmişdir. Çox böyük vəsait
tələb olundu. Biz dövlət büdcəsinə əlavə etdik. Böyük məbləğ təşkil olundu. Təkcə Sabirabad rayonunda
dövlət hesabına minə yaxın gözəl ev tikilmişdir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, burada evlərin çoxu çiy kərpicdən
tikilmişdi. Su dəyən kimi uçub dağılmışdır. İndi yaxşı şəraitli gözəl daş evlərdir, gözəl məktəblərdir.
Ona görə bir də demək istəyirəm ki, bu hadisə bizim üçün bir sınaq idi. Biz bu sınaqdan şərəflə
çıxdıq. Digər tərəfdən, ölkəmizin gücünü göstərdik. Biz bütün bu işləri öz hesabımıza, heç bir itki vermədən
görə bildik. Bu gün həmin gözəl işlərin nəticələrini görürük. Ancaq yenə də deyirəm, mən hesab edirəm ki,
gördüyümüz bu işlər görəcəyimiz işlərin bir hissəsidir. Hələ çox işlər görülməlidir. Biz bütün ölkəmizi
abadlaşdırmalıyıq, şərait yaratmalıyıq. Yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı işlər gedir. Bu gün mən bir neçə
rayonda tədbirlərdə iştirak edəcəyəm. Yeni müəssisələr açılır, yeni binalar, məktəblər tikilir, yollar çəkilir.
Hər bir yerdə inkişaf, quruculuq gedir. Mən istəyirəm ki, bu işlər daha da sürətlə getsin. Eyni zamanda,
istəyirəm özüm vəziyyətlə tanış olum, görüm əlavə hansı işlər görülməlidir ki, işlərimizi lazımi səviyyədə
aparaq.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun, cənab Prezident, Allah ömür versin. Allah Sizi bizə çox görməsin. 464
yerlik bu məktəb də suyun altında idi. Əslində bu məktəb yenidən tikildi. Kənddə evlərin 75-80 faizi çiy
kərpicdən idi. Hamısı uçdu-dağıldı. İndi Sizin sayənizdə elə evlər tikiblər ki, tayı-bərabəri yoxdur.
Prezident İlham ƏLİYEV: Elə də olmalıdır!
SAKİN: Çox sağ olun, Sabirabad rayonunun əhalisi, Qasımbəyli camaatının adından Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk. Allah Sizi qorusun!
SAKİN: Cənab Prezident! Gəldiyiniz bu məktəb mənim həyat yoldaşımın adını daşıyır. Qarabağ
uğrunda döyüşlərdə şəhid olub.
Prezident İlham ƏLİYEV: Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin!
SAKİN: Onun büstü də Sizin sayənizdə qoyulub. Mənim üçün də ev tikilir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sizin eviniz uçmuşdu?
SAKİN: Qəzalı vəziyyətdə idi.
Prezident İlham ƏLİYEV: Yenidən tikildi?
SAKİN: Xeyr, indi tikilir. Sizə ailəmiz adından təşəkkürümü bildirirəm, cansağlığı, uzun ömür
arzulayıram.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun.
SAKİN: Hörmətli cənab Prezident, bu məktəblə bərabər nümayəndəliyimizdə daha bir yeni məktəb
tikilib. İki məktəb, bir uşaq bağçası əsaslı təmir olunub. Bütün müəllimlər və şagirdlər adından Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk. Doğrudan da, Sizin himayəniz sayəsində Qasımbəyli inzibati vahidliyi çox
gözəlləşib. Amma, bir şeyi deməmək mümkün deyildir. Əgər, bir-iki il bundan əvvəl o körpünü
tikdirməsəydiniz, keçənilki fəlakət bizə çox baha başa gələrdi. Ola bilsin ki, insan itkisinə yol verilər, digər
çətinliklər olardı. Bütün bu işlərə görə yenə də Qasımbəyli camaatı adından, Sizə dərin təşəkkürümüzü
bildiririk. Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, səadət arzulayırıq.
SAKİN: Cənab Prezident, Allah köməyiniz olsun. Bizə çəkdirdiyiniz yoldan otuz beş min əhali
istifadə edir. Həyatımız boyu biz belə abad yol görməmişik. Çünki torpaq yol yayda toz, qışda palçıq
olurdu. Heç sovetlər dövründə də belə yolumuz olmayıb. Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı versin. Bizim
kəndin 35 minlik camaatının Sizdən bir xahişi var, onu sizə çatdırmaq istəyirəm. Kür çayının üzərində
burada saldırdığınız körpünün birinin də tikilməsinə göstəriş verməyinizi Sizdən xahiş edirik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Yəni, ehtiyac var?
SAKİN: Bəli, ehtiyac var. O yol oradan Kürdəmirə qədər uzanır.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Siz təklifinizi verin, baxarıq və investisiya proqramına daxil edərik. İndi
17 kəndə yol çəkilib. Ancaq bizim işimiz bununla bitmir. Növbəti mərhələdə başqa kəndlərə də gözəl yollar
çəkilməlidir. Artıq 33 min əhalini bu yol birləşdirəcəkdir. Ancaq rayonun əhalisi təqribən 150 min nəfərdən
çoxdur. Ona görə də yol çəkilişi, kənd yollarının çəkilişi bundan sonra daha da sürətlə gedəcəkdir.
Əlbəttə, birinci mərhələdə bizim üçün əsas layihələr magistral yolların çəkilişi idi. Biz onları, demək olar
ki, başa çatdırırıq. Bakıdan bütün sərhədlərə qədər gözəl yollar çəkilir. Ancaq bununla yanaşı, şəhərlərarası
yollar, kənd yolları da mütləq çəkiləcəkdir. Sizin təklifləriniz də nəzərə alınacaqdır.
SAKİN: Bir ağsaqqal kimi Sabirabad camaatı adından Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Belə
yollardan bizdə də çəkilir, bəndlər möhkəmləndirilir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Siz bu kənddə yaşayırsınız, yoxsa başqa kənddə?
SAKİN: Qonşu kənddə. Ora asfalt yol çəkilib, bəndlərimiz möhkəmləndirilib. Xeyir-dua vermək
istəyirəm. Allah Sənə uzun ömür, sağlam can versin. İşləriniz həmişə uğurlu olsun.
SAKİN: Mən də bu kəndin bir nümayəndəsiyəm. Bu işlər bizi çox sevindirir. Vaxtilə bura bərbad
vəziyyətdə idi, indi gülzara dönüb. Camaat gözəl, firavan yaşayır. Bu firavanlıq Sizin sayənizdə, Sizin
göstərişiniz əsasında yaradılıb. O fəlakətdən, o əziyyətdən ki, bizi qurtardınız, Allah Sizə ömür versin.
Camaat məndən Sizə minnətdarlığımızı çatdırmağı xahiş edib, cənab Prezident. O evlərin içərisində kərpic
evlərlə bərabər, qamış evlər də vardır. Bizim yer, bilirsiniz, kənd yeridir. Çiy kərpicdən evlər də vardır. İndi
daşdan tikirlər. Çox razıyıq. Ancaq istəyirik ki, bu məsələyə də baxılsın.
Prezident İlham ƏLİYEV: Siz uçmayan evləri nəzərdə tutursunuz? O məsələyə də baxarıq.
SAKİN: Allah Sizdən razı olsun, biz Sizdən çox razıyıq. Bu gözəl işlərin hamısı Sizin sayənizdədir.
Cənab Prezident, hamımız – bütün Sabirabad camaatı Sizin arxanızdayıq, Sizə dayağıq. Biz Sizin əmrinizi
gözləyirik. Qarabağ məsələsində özümüz də, uşaqlarımız da nə göstəriş versəniz ona hazırıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bilirəm.
SAKİN: Sağ olun, Allah Sizə ömür versin, xətadan, bəladan qorusun.
XXX
Sakinlər dövlətimizin başçısı ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
AzərTAc
5 may 2011-ci il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sabirabad, Saatlı və Ağcabədi rayonlarına səfəri
Sabirabad şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Sabirabad rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Sabirabad şəhərinin mərkəzi
meydanındakı abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov Prezident İlham Əliyevə meydanda
aparılan abadlıq işləri barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, tamamilə yenidən qurulan meydanın ərazisi 8,5 min kvadratmetrdir. Burada dörd
fəvvarə quraşdırılmış, müasir işıqlandırma sistemi yaradılmışdır. Meydanın ərazisində Yeni Azərbaycan
Partiyası Sabirabad rayon təşkilatı üçün inzibati bina inşa edilmiş, Rayon İcra Hakimiyyətinin, Mədəniyyət
Evinin və digər dövlət idarələrinin binalarının fasadları yenidən qurulmuşdur. Burada geniş yaşıllaşdırma
işləri görülmüş, müxtəlif gül kolları və həmişəyaşıl ağaclar əkilmiş, oturacaqlar qoyulmuşdur.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust
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Yeni Azərbaycan Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Yeni Azərbaycan Partiyası
Sabirabad rayon təşkilatının yeni inşa olunmuş inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, burada yaradılmış şəraitlə tanış
oldu.
Məlumat verildi ki, binanın inşasına 2012-ci ilin mayında başlanmışdır. Tikinti işlərinin yüksək
keyfiyyətlə və qısa müddətdə görülməsi üçün bütün qüvvələr səfərbər olunmuşdur. Orijinal layihəsi,
özünəməxsus memarlıq üslubu ilə tikilmiş üçmərtəbəli bina şəhərin görkəminə əlavə rəng qatır. Ümumi
sahəsi 900 kvadratmetr olan bina müasir inventar və avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Binanın foyesində xalqımızın ulu öndəri, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Heydər Əliyevin
büstü qoyulmuşdur. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Yeni
Azərbaycan Partiyası ilə bağlı fəaliyyətlərini əks etdirən fotolardan ibarət stendlər yaradılmışdır. Binanın
60 nəfərlik iclas zalında partiyanın fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirmək mümkündür. İkinci
mərtəbədəki inzibati otaqlarda da hər cür şərait vardır. Buradakı konfrans zalı, arxiv və digər otaqlar müasir
səviyyədədir.
Qeyd edildi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sabirabad rayon təşkilatının 1993-cü il yanvarın 16da 16 ilk ərazi təşkilatının iştirakı ilə təsis yığıncağı keçirilmişdir. Hazırda isə 88 ilk ərazi təşkilatı fəaliyyət
göstərir. Hazırda 7 min 256 siyasi həmfikiri birləşdirən YAP Sabirabad rayon təşkilatının üzvləri rayonun
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatına mühüm töhfələr verir, aparılan abadlıq-quruculuq və yenidənqurma
işlərində yaxından iştirak edirlər.
Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatları üçün belə müasir binaların tikilməsi ilk növbədə işçilərin
yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərməsinə hesablanmışdır. Bu, həm də respublikanın ağır günlərində ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən yaradılan, çətin və şərəfli yol keçən, ölkənin çiçəklənməsində mühüm
xidmətləri olan Yeni Azərbaycan Partiyasına göstərilən diqqəti nümayiş etdirir.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust
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M.Ə.Sabir adına Sabirabad şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin yeni binasında yaradılmış şəraitlə
tanışlıq
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Sabirabada səfəri
çərçivəsində rayon mərkəzinin Heydər Əliyev prospektində yerləşən 1200 şagird yerlik M.Ə.Sabir adına 1
nömrəli tam orta məktəbin yeni binasında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin ölkədə təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı bu mühüm sahənin
dövlət siyasətinin prioritetləri sırasında olmasının bariz göstəricisidir. Bu proses təkcə paytaxtla
məhdudlaşmır, bölgələri də əhatə edir. Ötən illərdə ölkəmizdə heç bir dövrdə olmayan qədər məktəb binası
tikilmiş, yeni korpuslar inşa olunmuşdur. Bu dövrdə məktəblərin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi
istiqamətində mühüm işlər görülmüş, bütün orta təhsil ocaqlarında kompyuter sinifləri yaradılmış və
internetlə təchiz edilmişdir. Dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bu fəaliyyət proqramına Heydər Əliyev
Fondu da hərtərəfli dəstəyini əsirgəmir. Həyata keçirilən kompleks proqramlar təhsilin səviyyəsinə birbaşa
təsir edən problemlərin həllinə - tədris prosesinin günün tələbləri səviyyəsində qurulmasına imkan verən
müasir məktəb binalarının inşasına istiqamətlənmişdir. Belə təhsil ocaqlarından biri də M.Ə.Sabir adına 1
nömrəli tam orta məktəbdir.
Azərbaycan Prezidenti məktəbin köhnə binasının görüntülərini əks etdirən stendə baxdı.
Binanın birinci mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin, eləcə də
Heydər Əliyev Fondunun ölkəmizdə təhsilin inkişafı ilə bağlı fəaliyyətini əks etdirən fotoguşələr
yaradılmışdır.
Məktəbdə yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada
genişmiqyaslı tikinti–abadlıq işləri aparılmış, şagirdlərin keyfiyyətli təhsil almaları üçün lazımi şərait
yaradılmışdır. Məktəbin binası 2010-cu ilin mayında Kür və Araz çaylarında baş vermiş təbii fəlakət
zamanı qrunt sularının səviyyəsinin qalxması nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Məktəb binasının
inşasına 2012-ci ilin mayında başlanılmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsusluğu ilə seçilən
Mirzə Ələkbər Sabirin adını daşıyan məktəbin həyətində ədibin abidəsi ucaldılmışdır. Ümumi sahəsi 9415
kvadratmetr olan 1200 şagird yerlik dördmərtəbəli təhsil ocağı 109 otaqdan ibarətdir ki, bunlardan 68-i
sinif otağıdır. Burada iki fizika, iki kimya, iki informatika və bir biologiya kabineti yaradılmışdır. Birinci
mərtəbədə müasir idman zalı, direktor və sinif otaqları, ikinci mərtəbədə müəllimlər, sinif otaqları və
ümumi sahəsi 140 kvadratmetr olan yeməkxana yerləşir. Üçüncü mərtəbədə 280 nəfərlik iclas zalı, sinif
otaqları və müəllimlər otağı vardır. Dördüncü mərtəbədə də müəllimlər otağı, müvafiq sinif otaqları
yaradılmışdır. Məktəbin həyətində eni 22, uzunluğu 44 metr olan idman meydançası inşa edilmişdir. Burada
müasir idman qurğuları ilə təchiz edilmiş meydançalar da yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev təhsil ocağında yaradılan şəraitdən razılığını bildirdi, müvafiq tapşırıqlarını
verdi.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust
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Prezident İlham Əliyev Sabirabadda Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Sabirabad rayonuna səfəri
çərçivəsində Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Prezident İlham Əliyevə əvvəlcə Mərkəzin yerləşdiyi Heydər Əliyev adına istirahət parkında
yaradılan şərait barədə məlumat verildi.
Bildirildi ki, yenidənqurma işləri çərçivəsində parkın ərazisi 1,5 hektar genişləndirilərək 4 hektara
çatdırılmışdır. Müasir səviyyədə qurulan parkda sakinlərin və qonaqların istirahəti üçün hər cür şərait
vardır. Burada xüsusi dörd guşə tikilmiş, oturacaqlar qoyulmuş, diametri 42 metr olan musiqili fəvvarə
yenidən qurulmuş, geniş yaşıllaşdırma işləri görülmüş, drenaj sistemi yaradılmışdır. Parkda 5 min nəfərlik
konsert meydanı və attraksionların quraşdırıldığı sahə vardır.
Azərbaycan Prezidenti rayonda görülmüş işləri əks etdirən stendlərə baxdı.
Sonra dövlətimizin başçısı Mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Heydər Əliyev Mərkəzinin binası orijinallığı ilə Sabirabad şəhərinin gözəlliyini daha da artırır. Bu
Mərkəzin yaradılması ilk növbədə sabirabadlıların Ümummilli Liderin xatirəsinə ehtiramını nümayiş
etdirir.
Diqqətə çatdırıldı ki, Mərkəzin inşasına ötən ilin noyabrında başlanılmışdır. Binanın ümumi sahəsi
5,2 min kvadratmetrdir. Üçmərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində internet kafe və rəqs studiyası, konfrans
zalı və müasir akustika sistemi ilə təchiz edilmiş 3D kinozalı fəaliyyət göstərir. İkinci mərtəbədə ümummilli
lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuş, Ulu Öndərin Sabirabad və rayon sakinləri haqqında fikirlərinin əks
olunduğu stendlər quraşdırılmışdır. Buradakı ekspozisiya zalında fotolar və Ulu Öndərin təhsili, fəaliyyəti
ilə bağlı digər sənədlər böyük maraq doğurur. Binanın 1094 kvadratmetr sahəsi olan ekspozisiya zalında
dahi şəxsiyyətin müxtəlif dövrlərdə çəkilmiş fotoları sərgilənir. Zalda müxtəlif bölmələrdə Ümummilli
Liderin uşaqlıq, gənclik, tələbəlik, sovet dönəmi və müstəqillik illərində ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrlərdəki
fotoları maraqla qarşılanır. “Heydər Əliyev və Sabirabad. 1970-1998-ci illər” bölməsində dahi rəhbərin bu
rayona səfərlərini əks etdirən fotolar yer almışdır. Bu fotolar bir daha sübut edir ki, Ümummilli Lider
Azərbaycana rəhbərliyinin bütün dövrlərində Sabirabadın da inkişafına xüsusi diqqət göstərmişdir. Ulu
Öndərin Sabirabada 15 dəfə səfər etməsi bunun bariz nümunəsidir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
rayondakı müxtəlif obyektlərin açılışlarında iştirak etməsi, ictimaiyyət nümayəndələri, ziyalılar və
zəhmətkeşlərlə görüşləri sabirabadlıların xatirində dərin izlər buraxmışdır.
Mərkəzdəki “Azərbaycan dövlətçiliyi tarixi kabineti” də diqqəti cəlb edir. Burada ən son elmitexniki nailiyyətlərə əsaslanan sistem və avadanlıq quraşdırılmışdır.
Ekspozisiya zalında Prezident İlham Əliyevin Sabirabada səfərləri və siyasi fəaliyyəti əks olunan
fotoguşə də vardır.
Bildirildi ki, Mərkəzdə səyyar sərgi zalı fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada rayonun rəssamları
əsərlərini sərgiləyəcəklər. Mərkəzin 330 yerlik böyük akt zalında rayonun ictimai-siyasi həyatında baş
verən mühüm hadisələr və əlamətdar günlərlə bağlı tədbirləri yüksək səviyyədə keçirmək üçün hərtərəfli
imkan vardır. Zal bütün zəruri avadanlıqla təchiz edilmişdir. Mərkəzdə dizayn, rəsm və şahmat otaqları,
həmçinin elektron kitabxana, fotostudiya və linqafon sinfi də fəaliyyət göstərəcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti Mərkəzdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust
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Yenidən qurulan Hacıqabul-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Hacıqabul-Sabirabad hissəsi istifadəyə
verilmişdir
(29 avqust 2013-cü il)
Avqustun 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yenidən qurulan HacıqabulBəhrəmtəpə avtomobil yolunun Hacıqabul-Sabirabad hissəsinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Hacıqabul-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun, o cümlədən yolun HacıqabulSabirabad hissəsinin sxemini, eləcə də tikintidən əvvəlki, tikinti işlərinin gedişini və hazırkı vəziyyətini əks
etdirən stendlərə baxdı.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov Azərbaycan Prezidentinə Hacıqabul-Bəhrəmtəpə avtomobil
yolunun yenidən qurulması layihəsi barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, bu layihə üzrə Azərbaycan
Respublikası Hökuməti ilə Dünya Bankı arasında 2009-cu il iyulun 28-də borc sazişi imzalanmışdır. Saziş
Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Borc sazişində 112,5
kilometr uzunluğunda Hacıqabul-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun yenidən qurulması və bu yolun Kür çayı
ilə kəsişməsində yeni körpünün tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Həmin layihə üzrə Nəqliyyat Nazirliyinin
“Azəryolsevis” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində beynəlxalq rəqabətli tender keçirilmiş və Türkiyənin “Kolin”
şirkəti ilə 2011-ci il mayın 17-də 196,96 milyon manat dəyərində podrat müqaviləsi imzalanmışdır.
Tikintiyə texniki nəzarəti İtaliyanın “Engineering” firması həyata keçirir.
Qeyd edildi ki, yolun ümumi uzunluğu 50 kilometr olan Hacıqabul-Sabirabad hissəsinin tikintisi
artıq başa çatdırılmışdır. Ümumi eni 15 metr olan yol ikizolaqlıdır. Yolun hər iki hərəkət hissəsinin və yol
çiyninin eni 3,75 metrdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, ümumilikdə müqavilə çərçivəsində yol üzərində 4 körpünün, 5 piyada
keçidinin, 68 suötürücü borunun, 26 avtobus dayanacağının inşası nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlətimizin başçısına yolun Sabirabad-Bərhəmtəpə hissəsi barədə də ətraflı məlumat verildi.
Bildirildi ki, uzunluğu 62,5 kilometr olan bu hissədə yeddi körpüdən üçündə yenidənqurma işləri başa
çatdırılmış, üç körpüdə işlər 60 faiz tamamlanmış, bir körpüdə isə tikinti-quraşdırma işlərinə başlanmışdır.
Bu hissə üzrə tikinti-quraşdırma işlərinin dəyəri 110,06 milyon manatdır. Ümumilikdə, yolun bu hissəsində
işlərin 60 faizi yerinə yetirilmişdir. Tikinti-quraşdırma işlərinin 2014-cü ilin mayında tamamlanması
planlaşdırılır. Layihə üzrə yolun bu hissəsinin də ümumi eni 15 metrdir. Müqavilə çərçivəsində 7 körpünün,
bir piyada keçidinin, 112 suötürücü borunun və 28 avtobus dayanacağının inşası nəzərdə tutulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
XXX
Sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Sabirabadda Kür çayı üzərində körpünün açılışını etmiş,
Saatlı və Ağcabədi rayonlarında səfərdə olmuşdur.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust
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Sabirabadda müasir istixana kompleksi fəaliyyətə başlamışdır
(29 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Sabirabadda müasir istixana
kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Sabirabad rayonunun Kürkəndi kəndində inşa olunan
kompleksin illik istehsal gücü 1,3 min tondur. Ərazisi 3,2 hektar olan istixana kompleksinin tikilməsinə 2,6
milyon manat investisiya qoyulmuşdur. Bu layihənin həyata keçirilməsinə sahibkarın vəsaiti ilə yanaşı,
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən də güzəştli kredit verilmişdir.
İstixana kompleksi Hollandiya, İtaliya və Türkiyənin texnologiyaları əsasında qurulmuş, tam
avtomatlaşdırılmış iqlim kontrol sistemləri, istilik-mühafizə pərdələri, havalandırma və suvarma sistemləri
ilə təchiz edilmişdir. Müasir texnologiyaların tətbiqi nəticəsində istehsal prosesində enerji xərclərinə qənaət
edilir ki, bu da yetişdirilən tərəvəz məhsullarının maya dəyərinin aşağı olmasına və bazara rəqabətədavamlı
məhsul çıxarılmasına imkan verir. Kompleksdə ilkin olaraq faraş pomidor əkilməsinə başlanılmışdır. Yaxın
zamanlarda 4 hektar sahəsi olan istixana və emal sahəsinin tikintisinə başlanacaqdır.
Bildirildi ki, burada şitillərin tozlandırılması xüsusi işçi arılar vasitəsi ilə həyata keçirilir ki,
nəticədə yüksək məhsuldarlıq əldə olunur. İstehsal prosesində yalnız orqanik gübrə və dərman
preparatlarından istifadə olunur. Məhsulların itkisiz və qısa müddətdə istehlakçılara çatdırılması məqsədi
ilə xüsusi nəqliyyat vasitələri alınmışdır. İstehsal olunan tərəvəz məhsullarının daxili bazarla yanaşı, xarici
ölkələrə də ixracı nəzərdə tutulur. Kompleksdə məhsulların qablaşdırılması istehsal olunan tərəvəzin
keyfiyyətini itirmədən istehlakçılara çatdırılmasına imkan verir. Layihələrin icrası nəticəsində 55 nəfər yeni
iş yerləri ilə təmin olunmuşdur.
Sonra Azərbaycan Prezidenti kompleksin inkişaf planı və Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
tərəfindən maliyyələşdirilmiş istixana komplekslərinə dair stendlərə baxdı.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun icraçı direktoru Şirzad
Abdullayev dövlətimizin başçısına tərəvəz istehsalı və istixana təsərrüfatları barədə məlumat verdi.
Qeyd edildi ki, ötən il 1,2 milyon ton tərəvəz, o cümlədən 472 min ton pomidor, 210 min tondan
çox xiyar istehsal olunmuşdur. Tərəvəz üzrə özünü təminetmə səviyyəsi 100 faizdir. Ötən il tərəvəz ixracı
2003-cü ilə nisbətən 4,7 dəfə artaraq 55 min tona, o cümlədən faraş pomidor ixracı 36 min tona, xiyar ixracı
isə 13 min tona çatmışdır. Eyni zamanda, dövlət tərəfindən 88 hektar ərazidə 148 istixanaya 52,3 milyon,
o cümlədən 69 hektar ərazidə 27 müasir istixanaya 47,7 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Dövlətin
güzəştli kreditləri hesabına müasir istixana komplekslərinin yaradılması bundan sonra da davam
etdiriləcəkdir.
Bildirildi ki, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən Sabirabad rayonu üzrə 261 sahibkara 8,7
milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər hesabına 1228 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə
tutulur.
Dövlətimizin başçısı hazır məhsullara və gübrələrə baxdı.
Prezident İlham Əliyev istixana kompleksinin işçiləri ilə söhbət etdi.
İşçi: Cənab Prezident, çox sağ olun ki, bizə bu cür şərait yaratmısınız. Bizə yollar çəkdirmisiniz,
idman kompleksi tikdirmisiniz, xəstəxanalar açdırmısınız. Sizə sağ olun deyirik. Allah Sizə uzun ömür,
cansağlığı versin. İşlərinizdə uğurlar arzulayırıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun.
İşçi: Cənab Prezident, xoş gəlmisiniz. Mən bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm, Ulu Öndərimiz həmişə
deyərdi ki, Azərbaycan çox qüdrətli bir ölkə olacaqdır. Biz bu gün məhz Sizin rəhbərliyiniz altında bu
fikirlərin reallığa çevrilməsinin canlı şahidiyik. Buna görə də çox sağ olun, minnətdarıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Sabirabadda çox işlər görülüb. Bildiyiniz kimi, Olimpiya
İdman Kompleksi, digər vacib obyektlər tikilib. Onların içində əlbəttə ki, sənaye müəssisələrinin
yaradılması da xüsusi yer tutur. Həm sizin üçün iş yerləri yaradılır, həm yüksək maaş verilir. Eyni zamanda,
görürəm ki, burada qadınlar işləyirlər. Qadınlar üçün də iş yerləri olmalıdır. Müasir texnologiya əsasında
qurulmuş müəssisələrdə işləmək əlbəttə ki, çox xoşdur.
Burada neçə nəfər işləyir?
İşçi: 55 nəfər. İstixananın dörd hektar ərazisi istifadəyə veriləndən sonra 110 nəfərə çatacaqdır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əksəriyyəti də qadınlardır. Bura hələ genişlənəcəkdir. Əlavə iş yerləri
yaradılacaqdır. Siz bu kənddə yaşayırsınız?
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İşçi: Bəli, Bulaqlı kəndində.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əvvəllər işləyirdiniz?
İşçi: Xeyr.
Prezident İlham ƏLİYEV: Amma indi işləyirsiniz. Gözəl işdir. Şərait də yaxşıdır. Burada fəhlələrə
yaxşı xidmət göstərilir. Maaş nə qədərdir?
İşçi: 320 manat. Yeməyimizi də verirlər. Şəraitimiz yaxşıdır. Allah Sizə ömür versin.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2013, 29 avqust
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Sabirabadda Kür çayı üzərində körpü istifadəyə verilmişdir
(29 avqust 2013-cü il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da
Sabirabadda Kür çayı üzərində yeni inşa olunan körpünün açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Mərasim iştirakçılarını salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Bu gün çox gözəl, əlamətdar gündür. Biz yenidən sizinlə görüşürük. Artıq bu gözəl körpünün
açılışını bərabər qeyd edirik. Körpünün tikilməsi sakinlər tərəfindən irəli sürülmüş bir təklif idi. Yadımdadır
ki, keçən dəfə - iki il bundan əvvəl Sabirabadda olarkən belə bir müraciət olmuşdur. Dərhal göstəriş verildi.
Bakıya qayıdan kimi ilk Sərəncam imzalandı, vəsait ayrıldı. Ondan sonra əlavə vəsait də ayrıldı, körpünün
tikintisi dövlət büdcəsinə, Dövlət İnvestisiya Proqramına salındı. Biz artıq körpünün açılışını qeyd edirik.
Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Bu körpüdən on minlərlə insan istifadə edəcəkdir. Mənə verilən məlumata görə, bu körpü 16 kəndi
birləşdirir. Körpünün tikintisi doğrudan da çox vacib idi. Bu körpünün tikintisi əslində Azərbaycanda xalqla
iqtidar arasındakı birliyi təcəssüm etdirir. Çünki bizim bütün təşəbbüslərimiz, bütün işlər xalqın tələbi,
xalqın xahişi ilə, yerlərdən olan təkliflər əsasında görülür. Bizim regional İnkişaf Proqramımızın əsas
mənbəyi xalqdır. Proqramın əsas istiqaməti də Azərbaycan xalqına xidmət etməkdir. Hazırda ikinci Dövlət
Proqramı başa çatır. Proqram demək olar ki, artıqlaması ilə icra edilir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
üzrə üçüncü Dövlət Proqramı hazırlanır, gələn ilin əvvəlində qəbul ediləcəkdir. Üçüncü Proqram da
yerlərdə verilən təkliflərin əsasında tərtib edilir. Çünki yerlərdə yaşayan sakinlər daha yaxşı bilirlər hansı
işlər görülməlidir. Mənim rayonlara, o cümlədən Sabirabada səfərlərimin səbəbindən biri də ondan ibarətdir
ki, özüm vəziyyətlə tanış olum, görüm hansı işlər görülməlidir, əlavə nə etmək lazımdır və bütün bu işləri
biz görək.
Son illər ərzində Azərbaycanda onlarla, bəlkə də yüzdən çox körpü tikilmişdir. Körpü tikmək çox
gözəl bir işdir. Körpü həyat verir, rahatlıq verir. Körpü inkişaf deməkdir. Son illərdə müxtəlif yerlərdə, hər
bir bölgədə körpülər, yollar, tunellər tikilibdir. Bax indi Bakıdan Sabirabada qədər rahat yolla gəlmək
mümkündür. Bu yol bərbad vəziyyətdə idi. Hər dəfə mən Sabirabada gələndə təəssüf hissi ilə qeyd edirdim
ki, yol bərbad vəziyyətdədir. Yolun tikintisi ilə bağlı göstərişlər verilmişdir. Artıq Sabirabada, Saatlıya
qədər gözəl yol çəkilibdir. Sonra bu yol Horadizə qədər davam edəcəkdir. Bu, insanlara rahatlıq, inkişaf
verəcəkdir. Həm də yolun tikintisi, eyni zamanda, regionların inkişafına da bir təkandır.
Yol, körpü tikintisi, kənd yollarının inşası gedir. Bu zonada da kənd yolları tikilir. Əvvəllər də
tikilmişdir, növbəti illərdə də tikiləcəkdir.
Çox işlər görülübdür. Sabirabad abadlaşır, gözəlləşir. Mən keçən dəfə iki il bundan əvvəl olmuşam
burada. Görürəm ki, çox böyük dəyişikliklər vardır. Gözəl binalar tikilir, köhnə binalar bərpa edilir, parklar
salınır. Möhtəşəm Heydər Əliyev Mərkəzi tikilmişdir. İndi oradan gəlirəm. Ulu Öndərin Sabirabada olan
münasibətini siz yaxşı bilirsiniz. 1970-1980-ci illərdə hər il Sabirabada gəlirdi, vəziyyətlə tanış olurdu.
Sabirabadın o vaxtkı inkişafı ilə bağlı bütün istiqamətləri müəyyən etmişdir. 1990-cı illərdə də olmuşdur.
Mən də çalışıram bütün sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də onun siyasətini davam etdirim. Bu, mənim
Sabirabada beşinci səfərimdir. Hər dəfə, xüsusilə son səfərimdən sonra görürəm ki, doğrudan da, böyük
dəyişikliklər baş verir.
Şəhər müasir görkəm alır, müasirləşir, abadlaşır, gözəl binalar, məktəblər, xəstəxana tikilir. Ancaq
hələ görüləsi işlər çoxdur. Növbəti illərdə görüləsi işlər arasında xüsusi əhəmiyyət daşıyan su layihəsi
olacaqdır. Bu ilin sonunda, ya da ki, gələn ilin əvvəlində Sabirabadın içməli su ilə təminatını təşkil etmək
üçün böyük layihə başlanacaqdır. Hesab edirəm ki, biz çalışıb bu problemi 2014-cü ilin sonuna birdəfəlik
həll edək. Buna böyük ehtiyac vardır. Bilirsiniz ki, şəhərə içməli su fasilələrlə verilir. Bəzi hallarda
keyfiyyət də lazımi səviyyədə deyildir. Bu layihə də öz həllini tapacaqdır. Bu vaxta qədər çay boyu yerləşən
kəndlərdə təmizləyici qurğular quraşdırılmışdır. Ancaq Sabirabadın su problemini əsaslı şəkildə həll etmək
üçün yaxın zamanlarda böyük layihə icra edilməyə başlanacaqdır. Bu layihə 2035-ci ilə qədər
hesablanıbdır. Yəni, əhalinin artımını nəzərə alıb və 24 saat təmiz, keyfiyyətli içməli su veriləcəkdir.
Digər vacib layihə qazlaşdırma ilə bağlıdır. Biz bu layihəni də icra edəcəyik. Bax, ağsaqqal da
razıdır. Bu layihə də tam şəkildə icra ediləcəkdir. Bütün kəndlərdə 100 faiz qaz təminatı təşkil ediləcəkdir.
Mənə verilən məlumata görə hazırda şəhərin böyük hissəsi qazlaşdırılıb. Amma kəndlərdə qaz demək olar
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ki, yoxdur, ya da ki, azdır, yaxud, keyfiyyət aşağıdır. Ona görə Dövlət Neft Şirkətinə müvafiq göstərişlər
verilmişdir. Yaxın zamanlarda geniş qazlaşdırma işləri də aparılacaqdır. Bir daha demək istəyirəm ki,
Sabirabad rayonunun bütün kəndlərində qazlaşdırma aparılacaqdır. Bu layihəni də biz icra edəcəyik.
Elektrik enerji ilə bağlı pilot layihə icra edilir. Bizdə əslində elektrik enerjisi ilə bağlı, yəni
generasiya ilə bağlı problem yoxdur.
Biz kifayət qədər yeni stansiyalar tikmişik. Sonuncu stansiya Şirvan şəhərində tikilmişdir. Ancaq
ötürücü xətlər bəzi hallarda nasaz vəziyyətdədir və yaxud da ki, köhnəlibdir. Ona görə ötürücü xətlər və
elektrik təsərrüfatı tamamilə yenidən qurulmalıdır. Son illərdə bu sahədə böyük işlər görülmüşdür. İşıqla
bütünlükdə problem yoxdur. Kifayət qədər enerji vardır. Ancaq elə edilməlidir ki, fasiləsiz olsun - 24 saat
və ötürücü xətlərdə heç bir problem olmasın.
Kənd yolları da tikilir və tikiləcəkdir. Məktəblər tikilir. Amma kəndlərdə qəzalı məktəblər vardır.
Sabirabad rayonunda 14 qəzalı məktəb vardır. Təmirsiz məktəblər də vardır. Bu problem də öz həllini
tapacaqdır. Yəni, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bütün mövcud problemlər öz həllini tapmalıdır. Biz bu
problemləri bilirik və öz işimizi yerlərdən gələn məlumatlar əsasında görürük. Bizim siyasətimizin
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun maraqları, təhlükəsizliyi, rifahı və sağlamlığı dayanır. Biz
insanların sağlamlığı, rifahı, təhlükəsizliyi üçün hər şeyi edirik və edəcəyik. Ölkəmiz sürətlə qabağa gedir.
Hər bir bölgə qurulur, abadlaşır, bax biz belə böyük işlər görürük.
Bütün bunların təməlində güclü iqtisadiyyat dayanır. Güclü iqtisadiyyatı da biz yaratmışıq. Bütün
bunlar ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə neft strategiyasının icrası nəticəsində mümkün olmuşdur.
Neftdən gələn gəlirləri biz insan kapitalına yönəldirik. Bir daha demək istəyirəm ki, hər şey Azərbaycan
vətəndaşı üçün olmalıdır. Bunu edirik.
İqtisadiyyatımız isə güclüdür və güclənir. Dünyada böhran davam edir. Amma bizdə bu hiss
olunmur. Bəzi ölkələrdə maaşlar, pensiyalar kəsilir, iş yerləri ixtisara düşür. Amma bizdə maaşlar,
pensiyalar artır, iş yerləri açılır. Budur bizim reallıqlarımız. Bu, böyük nailiyyətdir, böyük nemətdir. Gərək
biz bu inkişafı gələcəkdə də təmin edək. Bunu etmək üçün həmişə olduğu kimi, xalqla iqtidar bir olmalıdır.
Bax, bu birlik bizim bütün uğurlarımızı şərtləndirmişdir. Bizim gördüyümüz işlər konkret işlərdir.
Körpülər, yollar, su, qaz xətləri, məktəblər, konkret işlərdir ki, insanlar bunu görür və istifadə edirlər.
Əminəm ki, gələcəkdə bizim görüşlərimiz hələ çox olacaqdır.
Gələcəkdə Sabirabadda buna bənzər açılışlar gözlənilir. Mən də Ulu Öndərin siyasətini davam
etdirərək çalışacağam ki, tez-tez Sabirabada gəlim.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun!
XXX
Sabirabad Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri Böyükağa HƏMİDOV dedi:
- Hörmətli cənab Prezident.
Bizim bu doğma diyara xoş gəlmisiniz. Sizin gəlişiniz bizim üçün toy-bayramdır. Bu gün bu
körpüdən danışırıq. Bu, bizim Ulu Öndərin diqqət mərkəzində duran yol, körpü məsələsidir. Yaxşı
yadımdadır, 1978-ci il idi. Onda hər yerdə pambıq əkilirdi. Siz də gəlirdiniz, gənc vaxtınız idi. Gözəl
müşavirələr keçirilirdi. Onda Şirvan zonasında bir müşavirə də bu Ulacalı kəndində keçirdik. Bərəni trosla
çəkirdik. Onda bərəçi ilə görüşəndə dedi ki, zəhmətkeş əlidir, nə möhkəm əlin vardır. Dedim: “Yoldaş
Əliyev bu xətti çəkirəm, ona görə bu belədir”. Əlini qoydu sinəsinə və dedi: “Məndən nə xahişin var, nə
istəyirsən?” Dedim: “Bu üzdə 16 kənd vardır, - o vaxt kolxozlar idi, beş kolxoz vardı, - xahiş edirəm bizə
bir körpü salınsın. Bizim canımız qurtarsın. Əhali bu bəladan qurtarsın”. Dedi: “Sizə körpü tikiləcək”.
1979-cu ildə Sürmə körpüsü tikilib istifadəyə verildi.
Cənab Prezident, körpü salmaq Ulu Öndərdən qalan ənənədir. Sizin dövrünüzdə iki körpü salınıb.
Biri burada salınıb, biri də Novruzlu körpüsü – Qasımbəyliyə gedəndə o körpüdən keçirsən. Ona görə də
Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı versin. Biz Sizə həmişə minnətdarıq. Sabirabadlılar Sizinlə həmişə fəxr
edib.
İcazə versəniz, mən Sizdən bir dənə də xahiş edərdim. Milli mədəniyyətimizin, səhiyyəmizin,
təhsilimizin inkişafında Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanımın böyük əməyi vardır. Bunu
qiymətləndirməmək ən azı ədalətsizlik olar. Sizdən xahişimiz odur ki, sabirabadlılar adından bizim
salamımızı ona çatdırasınız. Həm də Sizin hər ikinizə Azərbaycanın gözəl inkişafı yolunda uğurlar arzu
edirik. Eşq olsun Prezidentimizə! Eşq olsun! Fəxr edirik Sizinlə! Sağ olun!
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Cavad kənd sakini Fazil QASIMOV dedi: Cənab Prezident, o vaxt – iki il öncə, Sizdən bu körpünün
xahişini mən etmişdim.
Prezident İlham ƏLİYEV: Siz etmişdiniz. Bəli, yadımdadır.
Fazil QASIMOV: Allah Sizə ömür versin. Sizin Sərəncamınızla bu körpü az müddətdə inşa olundu.
İndi də Allaha şükür ki, Sizinlə bu gözəl körpünün açılışını edirik. Gözəl bəndlər də Sizin Sərəncamınız ilə
tikilib. Biz həmişə həyatda onun qorxusu ilə yaşayırdıq ki, Kür nə vaxt daşacaq, kimin evini aparacaq?
Allah Sizə ömür versin, cansağlığı versin. Həyatda olan ən gözəl neməti Sizə Allah özü bəxş etsin! Yenə
Sizə uzun ömür arzu edirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Keçən dəfə burada elə daşqından sonra evlərin bərpası ilə tanış olurdum.
O vaxt siz bu təklifi irəli sürdünüz, yadımdadır, məktəbin həyətində idi.
Fazil QASIMOV: Qasımbəylidə Sizdən xahiş etdim.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, bu da bir daha onu göstərir ki, bax bu təmasların çox böyük
əhəmiyyəti vardır. Bölgələrdə olarkən çalışıram həmişə soruşum ki, əlavə nə etməliyik, nə lazımdır, narahat
edən nədir? Biz bunu edək. Çünki doğrudan da indi Azərbaycan dövlətinin gücü çoxdur, böyükdür.
Gücümüz var, maliyyə imkanlarımız da vardır. Sadəcə olaraq dəqiqliklə bilməliyik ki, hansı məsələ öz
həllini tapmalıdır. Hər bir vəzifəli şəxs gərək çalışsın ki, öz xalqına xidmət etsin. Biganə olmasın. Nə
çatışmır, hər şey etmək mümkündür. Azərbaycan indi böyük uğurlara imza atıb. Səmaya peyk buraxmışıq,
böyük işlər görürük. Hər şey etmək mümkündür. Sadəcə, gərək iradə və düzgün siyasət olsun. \
SAKİNLƏR: Çox sağ olun!
Mürsəlli kənd orta məktəbinin direktoru Əhəd ŞÜKÜROV dedi:
- Cənab Prezident, Siz çətin günlərimizdə də həmişə bizə arxa, rəhbər, ağsaqqal olmusunuz, həmişə
yanımızda olmusunuz. Təbii fəlakət nəticəsində rayonumuz çox çətin vəziyyətə düşmüşdü. Siz həmin anda
xalqın yanında oldunuz. Sizin xüsusi tapşırığınız ilə xalq o çətin vəziyyətdən çıxdı. Sanki heç o
problemlərlə üzləşməmişdi. Bütün bunlara görə mən Sizə uzun ömür, cansağlığı, işinizdə yeni-yeni
müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Cənab Prezident, biz heç inkişaf etmiş ölkələrdə bu qayğını eşitməmişik, görməmişik. Bu, yalnız
bizim ölkəmizdədir. Xalqımız çətin vəziyyətə düşəndə Prezidenti yanındadır. Buna görə Sizə dərin
minnətdarlığımı bildirirəm, həyatda uzun ömür, cansağlığı, işinizdə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzu
edirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun!
Sabirabad Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri Böyükağa HƏMİDOV:
Əmin ola bilərsiniz ki, sabirabadlılar Sizin həmişə arxanızdadır.
İnşallah gözəl işlər görülür Sizin rəhbərliyinizlə.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mən deyə bilərəm ki, təbiət də bizi sınağa çəkir. Bax bu zonada baş
verən təbii fəlakət zamanı, xoşbəxtlikdən heç bir bədbəxt hadisə, heç bir insan tələfatı olmamışdı. Keçən il
şimal-qərb zonasında baş vermiş zəlzələ. O da çox ağır nəticələr vermişdi. Amma orada da bir nəfər də
olsun adam həlak olmamışdı. Ancaq biz - Azərbaycan dövləti öz gücünə, öz vəsaiti hesabına bütün bu
işlərin öhdəsindən gələ bildik. Dövlət hesabına minlərlə ev tikilmişdir, həm burada, həm Zaqatala-Balakən
zonasında, Dövlət bütün xərcləri öz üzərinə götürmüşdü. Həm kompensasiya, həm evlərin tikintisi. Yəni,
bütün bu işləri dövlət öz üzərinə götürmüşdü. Mən deyə bilərəm ki, inkişaf etmiş ölkələrdə bu, belə deyil.
Orada hər kəs özü üçün ev tikir. Sonra bədbəxt hadisə baş verdikdə əgər ev sığortalıdırsa gedir sığorta
şirkətindən pulunu alır, sığortalı deyilsə, qalır bax belə. Ancaq Azərbaycanda dövlət insanların maraqlarının
keşiyindədir. Ona görə mən deyirəm ki, Azərbaycan dövləti sosial dövlətdir. Çünki siyasətimizin
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır. Bu gün də belədir, gələcəkdə də belə olacaqdır. Bizim uğurlarımız
çox olacaqdır.
SAKİNLƏR: İnşallah!
Böyükağa HƏMİDOV: Əməkhaqlarının artırılmasına görə çox sağ olun. Hamının ürəyincədir. Sizə
uğurlar diləyirik! Sağ olun!
XXX
Azərbaycan Prezidenti körpünün sxemini əks etdirən stendə baxdı.
Məlumat verildi ki, körpünün inşa edilməsi ətraf kəndlərdə yaşayan sakinlərin yol-nəqliyyat
çətinliklərinin həllində çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Prezidentinin “Sabirabad rayonunun
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yol-nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” 2011-ci il 25 may tarixli
Sərəncamına əsasən Kür çayının Cavad kəndi ərazisindən keçən hissəsində yeni körpünün tikintisi
məqsədilə ilkin olaraq iki milyon manat vəsait ayrılmışdı. Körpünün inşasına 2011-ci ilin iyulunda
başlanılmışdır. Layihənin smeta dəyəri 8,9 milyon manatdır. Körpünün sifarişçisi Sabirabad Rayon İcra
Hakimiyyətidir. Tikinti işləri “Gəncə Körpü Tikinti-2” ASC tərəfindən aparılmışdır.
Bildirildi ki, körpü Sabirabad şəhərini rayonun Şirvan düzündə yerləşən 16 və Kürdəmir rayonunun
3 kəndi ilə birləşdirir. Səkkiz aşırımlı körpünün uzunluğu 153, ümumi eni 10,7 metr, ikizolaqlı hərəkət
hissəsinin eni isə 8,4 metrdir. Yol ötürücüsünün sağ və sol hissələrində piyadalar üçün eni 1,15 metr olan
keçidlər tikilmişdir. Həmçinin körpünün ətrafında 5 hektar ərazidə yaşıllaşdırma işləri də aparılmışdır.
Buradan Sabirabad rayonunun 32 mindən çox əhalinin yaşadığı 16 kəndinin sakinləri istifadə edir.
Dövlətimizin başçısı körpünün rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
XXX
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
29 avqust 2013-cü il
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Salyan
2010, 29 aprel
➢ Prezident İlham Əliyevin Salyan, Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarına səfəri: Ələt-Astara-İranla dövlət
sərhədi avtomobil yolunun 22 kilometrlik hissəsi istismara verilmişdir
➢ Salyan rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
➢ Prezident İlham Əliyev Salyanda soyuducu anbar kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev “Salyan” elektrik yarımstansiyasının açılışında iştirak etmişdir
2010, 1 noyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində təbii fəlakətdən
ziyan çəkmiş Salyan, Sabirabad, Saatlı və İmişli rayonlarına səfəri: Salyan rayonunda yeni qəsəbənin
açılışı olmuşdur
2011, 15 aprel
➢ Prezident İlham Əliyev Salyan şəhərində olmuşdur
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2012, 13 mart
Salyan şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
Prezident İlham Əliyev Salyan Rayon İcra Hakimiyyəti və Heydər Əliyev Mərkəzi bina kompleksində
aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur
“Kür” otelinin əsaslı yenidənqurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanışlıq
Salyanda Uşaq Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi açılmışdır
Əsaslı təmir və bərpa edilmiş Cümə məscidi ilə tanışlıq
Prezident İlham Əliyev Salyan rayonunda Kürsəngi-Yolüstü kəndarası avtomobil yolunun a çılışında
iştirak etmişdir

2013, 4 sentyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri: Salyanda ümummilli
lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Salyan Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Salyanda Bayraq Meydanında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur
➢ Salyanda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
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Prezident İlham Əliyevin Salyan, Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarına səfəri
Ələt-Astara-İranla dövlət sərhədi avtomobil yolunun 22 kilometrlik hissəsi
istismara verilmişdir
(29 aprel 2010-cu il)
Aprelin 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Salyan rayonuna gəlmişdir.
Son illər Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi, Salyan rayonunun da sosial-iqtisadi inkişafı
istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında bu
rayonun inkişafı ilə bağlı mühüm tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur və həmin işlər indi uğurla icra edilir.
Ötən il rayonda bir çox yeni layihələr həyata keçirilmiş, ümumi məhsul istehsalının həcmi 2003-cü illə
müqayisədə 2 dəfə artaraq 125,3 milyon manata çatmışdır. Bu dövrdə sənaye məhsulunun həcmi 6,6 dəfə,
kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsalı isə 4,1 dəfə artmışdır. Rayonda sosial və istehsal təyinatlı obyektlərin
inşası aparılmış, təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatlara uyğun olaraq məktəb tikintisi davam
etdirilmişdir. Son illərdə 2220 şagird yeri olan 13 yeni məktəb binası, 540 şagird yerlik 27 əlavə sinif otağı
tikilmiş, 14 məktəbdə əsaslı təmir işləri aparılmışdır. 2003-2009-cu illərdə 9896-sı daimi olmaqla 12312
yeni iş yeri açılmışdır. Cari ilin birinci rübündə Salyanda sosial məsələlərin həlli istiqamətində də
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmiş, tikinti-quruculuq və abadlıq işləri davam etdirilmişdir.
Azərbaycanda yol-nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni körpülərin və yolayrıcıların
tikilməsi, magistral yolların salınması sosialyönümlü tədbirlər olmaqla, həm də ölkəmizin malik olduğu
iqtisadi qüdrəti göstərir. Dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına əsasən regionlarda yol-nəqliyyat
infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər silsiləsinə daha yeniləri əlavə
edilir. Ələt-Astara-İranla dövlət sərhədi avtomobil yolunun 22 kilometrlik hissəsinin yenidən qurulması
layihəsi də bu qəbildəndir.
Prezident İlham Əliyev Salyan rayonuna səfəri çərçivəsində Ələt-Astara-İranla dövlət sərhədi
avtomobil yolunun 22 kilometrlik hissəsinin açılışında iştirak etdi.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına yolun texniki-iqtisadi göstəriciləri barədə

məlumat verdi.
Azərbaycan Prezidentinin ölkədə nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması işləri çərçivəsində
Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstanla dövlət sərhədi, Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi və ƏlətAstara avtomobil yollarının yenidən qurulması ilə bağlı verdiyi tapşırıqlara əsasən Nəqliyyat Nazirliyinin
sifarişi ilə Ələt-Astara-İranla dövlət sərhədi avtomobil yolunun 9-31-ci kilometrlik mənzili də yenidən
qurulmuşdur. Layihəyə dair saziş Azərbaycan hökuməti ilə Dünya Bankı arasında 2006-cı ilin mayında
imzalanmış və Nazirlər Kabineti tərəfindən 2006-cı il iyulun 4-də təsdiq edilmiş kredit sazişi çərçivəsində
maliyyələşdirilir. Kredit sazişinin dəyəri 265 milyon dollardır. Bu məbləğin 65 milyon dolları Azərbaycan
hökumətinin payına düşür, 200 milyon dolları isə kredit şəklindədir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, tikintisinə 2006-cı ilin dekabrında başlanmış yolun
yenidən qurulan hissəsinin uzunluğu 22 kilometrdir. 1b texniki dərəcəli yolun eni 27,5 metr, hərəkət
zolaqlarının sayı 4, hər bir zolağın eni isə 3,75 metrdir. Yolun 2 hərəkət hissəsi vardır. Ayırıcı zolağın eni
isə 5 metrə çatır. Magistralın üzərində iki yolötürücü, Şirvan kanalı üzərində isə 54 metr uzunluğunda bir
körpü inşa olunmuşdur. Yol boyu 4 düzbucaqlı boru, 36 dairəvi boru, 4 mal-qara keçidləri tikilmişdir.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi.
Prezident İlham ƏLİYEV yolun tikintisində çalışan inşaatçılarla söhbət edərək dedi:
- Təbrik edirəm, sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram! Yolun birinci hissəsi artıq istismara
verilir, çox gözəl, keyfiyyətlə tikilibdir. Arzu edirəm bu yol sərhədə qədər bu keyfiyyətlə və bu sürətlə
tezliklə tikilib istifadəyə verilsin ki, insanlarımız rahat yollardan istifadə edə bilsinlər. Bu yol bizim üçün
çox vacibdir. Bütün yollar vacibdir. Amma bu yol həm iqtisadi inkişaf, həm nəqliyyatın daha da yaxşı
səviyyədə tənzimlənməsi, qonşu İranla aramızda iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Eyni zamanda, bu yol Cənub istiqamətində yerləşən bütün rayonlarımızı Bakı ilə daha da yüksək
keyfiyyətlə birləşdirir. Beləliklə, Cənub bölgəsində yaşayan bütün insanlar paytaxtla və Azərbaycanın digər
şəhərləri ilə daha da rahat əlaqə saxlaya biləcəklər. Yəni görülən bütün işlər bu məqsədləri güdür ki,
Azərbaycan vətəndaşları daha da yaxşı yaşasınlar, yaşamaq üçün də əla, yaxşı şərait yaradılsın. Yol
insanları narahat edən əsas məsələlərdən biridir. Son illər Azərbaycanda bu istiqamətdə çox böyük işlər
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görülübdür. Bütün istiqamətlərdə magistral yollar, şəhərlərarası yollar çəkilir. İndi kənd yollarına böyük
diqqət göstəriləcəkdir ki, bütövlükdə Azərbaycanın bütün yol infrastrukturunun yaranması və
müasirləşməsi prosesi ən yüksək standartlar səviyyəsində təşkil edilsin.
Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, yaxın zamanlarda bu yolun
qalan hissələrinin açılışını da birlikdə edək.

Xalq qəzeti.- 2010.- 30 aprel.- № 92.- S.1.
.
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Salyan rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(29 aprel 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-da Salyanda soyuducu anbar
kompleksinin açılışından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Prezident İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını salamlayaraq dedi:
- Yenidən Salyanda olmağımdan çox şadam. Mən birinci dəfə deyil ki, Salyan rayonundayam. Bu
gün biz çox gözəl hadisəni qeyd edirik. Yeni, gözəl soyuducu anbarın fəaliyyətə başlaması böyük hadisədir.
Əminəm ki, fermerlər bu gözəl imkandan çox səmərəli şəkildə istifadə edəcəklər, rayonun kənd təsərrüfatı
imkanları daha da böyüyəcək, genişlənəcək və beləliklə, rayon iqtisadi baxımdan daha da sürətlə inkişaf

edəcəkdir.
Belə gözəl anbarların tikintisi Azərbaycanda indi geniş vüsət alıb. Ancaq ölkəmizdə inşa olunan
soyuducu anbarlardan həcm baxımından ən böyüyü Salyanda tikilibdir. Bu da çox gözəl göstəricidir. Həm
yerli sahibkarlar, həm Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən vəsait qoyulub və bax, bu gözəl müəssisə
yaradılıbdır. Ümid edirəm ki, Salyan fermerləri bu gözəl imkandan səmərəli şəkildə istifadə edəcəklər və
bütövlükdə kənd təsərrüfatının inkişafına bu soyuducu anbarın böyük dəstəyi olacaqdır.
O ki qaldı, rayonun inkişafına, bunun üçün müəyyən işlər görülüb, daha da çox işlər görülməlidir. Rayonun
iqtisadi imkanları genişlənməlidir, sənaye potensialının inkişafına daha da böyük diqqət göstərilməlidir.
Abadlıq-quruculuq işləri sürətlə getməlidir. Bu gün Bakı-Astara yolunun bir hissəsini istismara verdik. Bu
yoldan əlbəttə ki, salyanlılar da istifadə edəcəklər.
Rayonun imkanları tam şəkildə təhlil edilməli, ixtisaslaşma getməlidir. Hansı sahələrə daha çox
diqqət göstərilməsi müəyyən edilməlidir. Əlbəttə ki, yeni iş yerlərinin, yeni müəssisələrin açılması rayonun
əsas problemlərinin həlli üçün bizə yaxşı şərait yaradacaqdır.
Ölkəmiz, ümumiyyətlə, inkişaf dövrünü yaşayır. Bütün bölgələrdə quruculuq işləri aparılır.
Azərbaycan inamla irəliyə gedir. Qarşıda duran bütün vəzifələr icra olunur. Bütün investisiya layihələri icra
edilir. Bütün sosial məsələlər öz həllini tapır. Mən istəyirəm ki, daha da sürətlə inkişaf olsun. Baxmayaraq
ki, bu gün Azərbaycandan daha sürətlə inkişaf edən ölkə yoxdur. Nəinki bu gün, son 5-6 il ərzində dünyada
ən yüksək templə inkişaf edən ölkə Azərbaycandır. Bu bizə imkan verdi ki, problemlərin böyük hissəsi həll
olunsun. Ancaq biz əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənməməliyik. Hələ həll ediləsi məsələ çoxdur. Ölkəmizin
bütün problemləri həll olunmalıdır. Mən bunu istəyirəm və biz bu yolda çox vacib addımlar atırıq. Artıq
yaxşı nəticələr vardır və elə etməliyik ki, ölkəmizin inkişafı bölgələrin inkişafı hesabına təmin edilsin. Bu,
indi əsas məqsəddir. Yəni, bölgədə, rayon mərkəzində olan vəziyyət, şərait baxımından böyük şəhərlərdə
olan vəziyyətə yaxın olsun. Ona görə infrastruktur layihələri, yollar, elektrik stansiyaları, - bu gün Salyanda
yarımstansiyanın açılışı gözlənilir, - qazlaşdırma, elektrik xətləri, su təchizatı – bütün bunlar gündəlikdə
duran məsələlərdir. Onların həlli insanlara yeni imkanlar açacaqdır. Ona görə Salyan rayonunun imkanları,
bir daha demək istəyirəm, tam şəkildə səfərbər olunmalıdır ki, rayonun potensialı daha da artsın, böyüsün
və insanlar burada daha da yaxşı yaşasınlar.
XXX
Rayon ictimaiyyəti və sahibkarlar adından çıxış edən Həziran USUBOV dövlətimizin başçısına
diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü bildirərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
Ölkəmizdə apardığınız məqsədyönlü tədbirlər iqtisadiyyatımızın digər sahələrində olduğu kimi kənd
təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalının da artımına imkan vermişdir. Bu məhsulların tədarük edilməsi
və saxlanması üçün lazımi şərait olmadığından əhalinin il boyu keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təminatında
müəyyən problemlərlə üzləşirdik. Bu məhsulların tədarükünün və saxlanılmasının təşkili kənd
əməkçilərinin çoxdankı arzusu idi. Açılışında iştirak etdiyimiz bu nəhəng obyekt Azərbaycanda regionların
sosial-iqtisadi inkişafına, sahibkarlara göstərdiyiniz böyük dəstəyin, yüksək qayğının bariz nümunəsidir.
Bu obyektin istifadəyə verilməsi rayonumuzun kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əlavə stimul
olacaqdır. Nəzərə alsaq ki, hər il Salyan rayonunda orta hesabla 10 min tona yaxın üzüm, 5 min tona yaxın
meyvə, 18 min tona yaxın bostan-tərəvəz məhsulları istehsal olunur, onda bu obyektin rayonumuzun
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iqtisadi həyatında necə böyük əhəmiyyətə malik olduğunu şərh etməyə ehtiyac yoxdur. Əvvəllər
rayonumuzda istehsal edilən minlərlə ton kənd təsərrüfatı məhsulu lazımi şərait olmadığından batıb gedirdi
və ya keyfiyyətini itirirdi. Nəticədə həm istehsalçıya, həm də istehlakçıya ziyan dəyirdi. İndi rayonumuzun
hər bir təsərrüfatçısı bilir ki, onun yetişdirdiyi məhsul xarab olmayacaqdır. Artıq məhsulların saxlanılması
üçün hər bir şəraiti olan soyuducu anbar-kamera onların istifadəsindədir.
İcazə verin yüksək diqqətinizə çatdırım ki, 10,5 min ton tutumu olan bu soyuducu anbarın tikintisi
üçün Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 3 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu gün
Azərbaycanda olan əlverişli biznes mühiti imkan verir ki, sahibkarlar iri məbləğdə kreditlər götürərək öz
fəaliyyət dairələrini genişləndirsinlər. Bunun nəticəsidir ki, bu gün onlar çəkinmədən kreditlər götürürlər,
yeni istehsal və xidmət sahələri açırlar, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məsələlərində yaxından iştirak
edirlər. Hazırda rayonumuzda əlavə soyuducu anbarın, şərab zavodunun, inkubator stansiyasının da tikintisi
davam etdirilir. Görülən bütün bu işlər əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz və keyfiyyətli məhsullarla təmin
olunmasına imkan verəcəkdir. Bizə yaratdığınız bu əlverişli biznes mühitinə görə bütün sahibkarlar adından
Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Biz də çalışacağıq ki, öz fəaliyyətimizi daha da genişləndirərək məhsul
bolluğu yaradaq və Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramının icrasına töhfəmizi verək.
Qürurla demək istəyirəm ki, bu gün ölkəmizdə sahibkarlıq sürətlə inkişaf edir, regionlarda nəhəng
layihələr həyata keçirilir, insanlarımız çalışırlar, varlanırlar, onların həyat tərzi dəyişir, rayonlarımız,
şəhərlərimiz abadlaşır, gözəlləşir.
Bu gün respublikamızın hər yerində olduğu kimi, Salyan rayonunda da inkişaf göz qabağındadır.
Qısa müddət ərzində idman–sağlamlıq kompleksləri inşa edilmiş, yeni istehsal müəssisələri açılmış,
avtomobil yolları əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş, park və xiyabanlar salınmış, müasir təhsil və mədəniyyət
obyektləri istifadəyə verilmişdir. Bir sözlə, rayonumuzun görünüşü tamamilə dəyişmişdir. Biz bilirik ki,
bütün bunlar Sizin gərgin əməyinizin və səmərəli fəaliyyətinizin nəticəsində mümkün olmuşdur.
Salyanlılara göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə rayonumuzun bütün sakinləri adından Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk.
Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, fermer və sahibkarlar ordusu adından Sizi əmin edim ki, bundan sonra da regionların
sosial-iqtisadi inkişafı, ölkəmizdə ərzaq bolluğunun yaradılması istiqamətində aparılan işlərdə qüvvə və
bacarığımızı əsirgəməyəcək, doğma Azərbaycanımızın tərəqqisi naminə gördüyünüz işlərdə fəal iştirak
edəcək, böyük diqqət və qayğınıza əməli işimizlə cavab verəcəyik!
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Sahibkarlığa Azərbaycanda yaxşı şərait yaradılıb, həm kreditlər, subsidiyalar verilir, həm də dövlət
tərəfindən dəstək göstərilir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrası nəticəsində
sahibkarların imkanları da artıb. Sahibkarlar da öz tərəflərindən ölkəyə qoyulan investisiyaların həcmini
artırırlar. Bu da çox müsbət haldır.
Çox şadam ki, bu gün Azərbaycana qoyulan sərmayənin əksəriyyəti yerli mənbələr hesabına təmin
edilir. Əvvəlki illərdə biz daha çox xarici investisiyalardan asılı idik. Bu gün bu asılılıq minimum səviyyəyə
enibdir. Yəni Azərbaycanda artıq böyük maliyyə imkanlarına malik olan sahibkarlar sinfi yaranmışdır.
Ölkədə yaranan şərait onları da iqtisadiyyata sərmayə qoymağa daha da sövq edir. Bu, çox müsbət haldır
ki, Azərbaycanda qazanılan pullar Azərbaycan iqtisadiyyatına, yerli istehsala qoyulur. Bax, belə gözəl
soyuducu anbarlar, ondan sonra başqa müəssisələr, emal müəssisələri – bütün bunlar ölkəmizi gücləndirir.
Biz bunun nəticəsində bu gün özümüzü demək olar ki, ərzaq məhsulları ilə maksimum dərəcədə təmin
edirik. Əvvəlki illərdə daha çox idxaldan asılı idik. Bu gün isə biz ixrac edirik. İndi xaricə nəinki meyvətərəvəzi, digər məhsulları da ixrac edirik. Ona görə ki, Azərbaycanda sahibkarlıqla bağlı vəziyyət çox
yaxşıdır. İldən-ilə həm sahibkarların imkanları artacaq, həm də ki, onların ölkə iqtisadiyyatına qoyduqları
vəsaitin həcmi artacaqdır. Nəzərə alsaq ki, dövlət öz tərəfindən kreditlər, subsidiyalar şəklində maliyyə
dəstəyini göstərir, bu sahədə inkişaf uğurlu olacaqdır.
Ancaq Azərbaycan cəmiyyəti təkcə sahibkarlardan ibarət deyildir. Biz bütün vətəndaşların
problemlərini həll etməliyik. Xüsusilə büdcə təşkilatlarında işləyənlərin əmək haqlarını, pensiyaçıların
pensiyalarını artırmaq üçün bizdə imkanlar var və bu il bu artım gözlənilir. Əvvəlki illərdə minimum
əməkhaqqı, minimum pensiya böyük dərəcədə artırılıb və deyə bilərəm ki, Azərbaycan bu göstəricilərə
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görə bu gün MDB məkanında ən yüksək yerlərdədir. Ancaq əgər desəm ki, bu, bizi qane edir, əlbəttə, səhv
edərəm. Bu, bizi qane etmir. Biz elə etməliyik ki, insanların minimum məvacibi, minimum pensiyası onun
gündəlik tələbatının ödənilməsinə imkan versin.
Azərbaycanda əlbəttə ki, yoxsul təbəqə də vardır. Onların sayı ildən-ilə azalır. Bu gün yoxsulluq
şəraitində yaşayanlar 11 faizdir. Yəni bu, demək olar ki, inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə yaxındır. Ancaq
o da çoxdur. Baxmayaraq ki, biz bu göstəricini 49 faizdən 11 faizə endirə bilmişik, 11 faiz də çoxdur. Mən
istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda yoxsul və işsiz olmasın. İndi biz işsizliyin böyük hissəsini böyük
şəhərlərdə həll etmişik. İndi xaricdən böyük şəhərlərə iş dalınca gəlirlər. Ancaq bölgələrdə hələ ki, işsizlik
problemləri vardır. Əvvəlki illərdə bölgələrdən başqa ölkələrə işləmək üçün gedirdilər, bu gün Bakıya
gəlirlər. Bu, əlbəttə ki, böyük bir addımdır.
Amma elə etməliyik ki, ölkədə kifayət qədər iş yerləri olsun, insanlar bölgələrdə işləsinlər.
Bu soyuducu anbarın xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, təkcə fermerlərə xidmət göstərməyəcək, iş yerləri
də açılacaqdır. Fermerlər biləndə ki, onların məhsulları batmayacaq, burada saxlanılacaq, onlar daha da çox
vəsait qoyacaqlar, əkin sahələrini böyüdəcəklər, orada işləyənlərin sayı artacaq, beləliklə, məşğulluq
məsələləri də öz həllini tapacaqdır. Yəni, bütün bu məsələlər bir-biri ilə sıx bağlıdır.
Azərbaycanın uğurlu iqtisadi inkişafı onu göstərir ki, biz düzgün istiqamətdə inkişaf edirik. Biz
gəlirləri investisiya şəklində düzgün yerlərə yönəldirik və bu investisiyalar artıq öz bəhrəsini verir. Keçən
il və elə bu il də davam edən dünya böhranı onu göstərdi ki, hansı ölkələrin iqtisadi siyasəti düzgün
qurulmuşdur, o ölkələr də bu böhrandan minimum itkilərlə çıxdı. Biz vəsaiti iqtisadiyyatın real sektoruna
yönəldirik və bu gün də bunu edirik. Baxmayaraq ki, keçən il gəlirlərimiz də azaldı, neftin qiyməti də bir
neçə dəfə düşdü, biz investisiya layihələrini, tikinti layihələrini dayandırmadıq. Heç bir layihə - həm
yolların, həm infrastruktur layihələrinin, məktəblərin, xəstəxanaların tikintisi dayanmadı. Bu il də belədir.
Bu il nəzərdə tutulmuş bütün investisiya layihələri icra ediləcək və özü də artıqlaması ilə. Bu, imkan verir
ki, biz heç kimdən asılı olmayaraq müstəqil həyat sürək, ölkəmizi inamla irəliyə aparaq və Azərbaycan
xalqının rifah halının yaxşılaşması üçün əlavə tədbirlər görək.
Ona görə mən bu gün bu hadisə münasibətilə öz fikirlərimi sadəcə olaraq bir qədər geniş ifadə etmək
istəyirəm. Əlbəttə, bu anbarın tikintisi rayon iqtisadiyyatı üçün əlamətdar hadisədir. Ancaq bu,
ümumiyyətlə Azərbaycanda aparılan siyasətin nəticəsidir. Əgər biz sahibkarlara dəstək verməsəydik,
kreditlər verməsəydik, ümumiyyətlə, 2004-cü ildə regional inkişaf proqramını qəbul etməsəydik, 2009-cu
ildə ikinci proqramı qəbul etməsəydik, bunların heç biri olmazdı və onda Azərbaycan iqtisadiyyatı,
Azərbaycan xalqı təkcə təbii resurslardan asılı vəziyyətdə qala bilərdi. Mən isə istəyirəm ki, təbii sərvətlər
sadəcə olaraq, iqtisadiyyatımızı daha da gücləndirsin, ancaq biz əsas gəlir mənbəyini kənd təsərrüfatı,
sənaye, sahibkarlıq və qeyri-neft sektorundan təmin edək.
Ona görə, bu hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Baxmayaraq ki, burada fermerlər azlıq təşkil
edir, ancaq biz hamımız fermerlərin məhsullarından istifadə edirik. Azərbaycanın iqtisadiyyatı, kənd
təsərrüfatı nə qədər güclü olsa, ölkəmiz də o qədər güclənəcəkdir. Bir daha sizi bu hadisə münasibətilə
təbrik edirəm və ümumiyyətlə xahiş edirəm, mənim salamlarımı bütün salyanlılara çatdırasınız. Bilin ki,
mən rayonun inkişafı üçün bundan sonra da öz səylərimi göstərəcəyəm.

Xalq qəzeti.- 2010.- 30 aprel.- № 92.- S.2.
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Prezident İlham Əliyev Salyanda soyuducu anbar kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
(29 aprel 2010-cu il)
Aprelin 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Salyanda soyuducu anbar
kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Məlumat verildi ki, tikintisinə 2008-ci ildə başlanılan və 5 hektar ərazini əhatə edən kompleks
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun güzəştli kreditləri hesabına inşa olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının uzunmüddətli
istifadə üçün keyfiyyətinin saxlanılması məqsədi ilə yaradılan kompleksin anbar hissəsinin sahəsi 9 min
kvadratmetrdir. Ərazidə inzibati bina, soyuducu kamera, boş qablar anbarı, emal sexi, ofis və digər yardımçı
binalar inşa olunmuşdur. Kompleksdə çeşidləmə bölməsi, iki gözləmə kamerası, o cümlədən ümumi tutumu
250 tondan 500 tonadək olan 20 soyuducu kamera vardır. Kompleksdə ət və toyuq, həmçinin balıq
məhsullarının saxlanması üçün ayrıca 500 tonluq 3 kamera mövcuddur. Kompleksdə 10 min tona qədər
digər kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanmasına da imkan vardır.
Burada 150 nəfərin daimi, 300 nəfərin isə mövsümi işlə təmin olunması üçün bütün şərait
yaradılmışdır.
Bildirildi ki, soyuducu anbar Salyan rayonu ilə yanaşı, qonşu rayonlara da xidmət göstərəcəkdir.
Kompleksdə 10 min tonluq müsbət və 500 tonluq mənfi temperaturlu rejimdə işləyən saxlanma sistemi
fəaliyyət göstərir. Müsbət temperatur rejimli kameralarda meyvə və tərəvəz, mənfi temperatur rejimli
kameralarda isə ət, toyuq və balıq məhsulları saxlanılacaqdır. Meyvə, tərəvəz və digər kənd təsərrüfatı
məhsullarının yerləşdirildiyi kameralar hər bir məhsulun saxlanma temperaturuna uyğun müəyyən edilir.
Gün ərzində 100 ton məhsul qəbul etmək imkanında olan kompleksə gətirilən meyvə-tərəvəz əvvəlcə
birinci gözləmə zalında müsbət 15 dərəcədə 24 saat saxlanılır. Sonra çeşidləmə bölməsində hər bir məhsul
keyfiyyətinə görə bir neçə növə ayrılır. Burada bir dəfəyə 4 növ məhsulun çeşidlənməsi aparılır.
Kompleksdə hər bir məhsul 90-180 gün saxlanıla bilir.
Bütün bunlar Salyan və qonşu rayonlarla yanaşı, digər bölgələrdə sahibkarlıqla məşğul olan iş
adamlarına əlavə imkanlar yaradır.
Kompleksin fəaliyyəti ilə tanış olan dövlətimizin başçısı tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2010, 29 aprel
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Prezident İlham Əliyev “Salyan” elektrik yarımstansiyasının açılışında iştirak etmişdir
(29 aprel 2010-cu il)
Aprelin 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Salyanda elektrik
yarımstansiyanın və yüksəkgərginlikli hava xətlərinin istifadəyə verilməsi ilə bağlı keçirilən mərasimdə
iştirak etmişdir.
“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev dövlətimizin başçısına həyata keçirilən inşaat
işləri və bu energetika qurğularının əhəmiyyəti barədə ətraflı məlumat verdi. Bildirildi ki, 220 və 330
kilovoltluq yüksəkgərginlikli hava xətlərinin inşasına 2006-cı ildə başlanmışdır. Beş hektar ərazidə
yerləşən bu obyektin bünövrəsi Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuşdur. “Salyan”
yarımstansiyası və yüksəkgərginlikli hava xətləri Azərbaycan Prezidentinin təsdiq etdiyi 2005-2015-ci
illərdə ölkənin yanacaq-energetika kompleksinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində inşa
olunmuşdur. Başlıca məqsəd respublikamızın cənub bölgəsinin elektrik enerjisi təchizatını həm kəmiyyət,
həm də keyfiyyətcə yaxşılaşdırmaq, həmçinin Azərbaycan ilə İran arasında elektrik enerjisi mübadiləsinin
texniki imkanlarını artırmaqdır.
Dövlətimizin başçısının Azərbaycanın inşaat sektorunda beynəlxalq səviyyəli layihələrə yerli
iqtisadi qurumların geniş cəlb edilməsi barədə tövsiyə və tapşırıqlarına uyğun olaraq “Salyan”
yarımstansiyasının və yüksəkgərginlikli hava xətlərinin inşasını “AZENKO” şirkəti həyata keçirmişdir.
Qeyd olundu ki, burada hər birinin gücü 125 meqavoltamper olan iki avtotransformator, 220 və
110 kilovoltluq paylayıcı qurğular, digər müasir qurğu və avadanlıq quraşdırılmışdır. Müasir dizaynı ilə
seçilən inzibati binada səmərəli fəaliyyət üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Layihə çərçivəsində çəkilən
yüksək gərginlikli 330 və 220 kilovoltluq beş hava xəttinin ümumi uzunluğu 360 kilometrə qədərdir.
“Salyan” yarımstansiyası və yüksəkgərginlikli hava xətlərinin çəkilişi Azərbaycan ilə İran arasında enerji
mübadiləsinin həcmini indiki 200 meqavatdan 700 meqavata çatdırmağa imkan verəcəkdir. Bundan başqa,
burada inşaat-quraşdırma işlərinin başa çatması Rusiyadan İrana və İrandan Rusiyaya da elektrik enerjisinin
ötürülməsi üçün texniki imkanlar açacaqdır. Bu isə yaxın gələcəkdə üç dövlətin enerji sistemlərinin paralel
işləməsinə zəmin yaradacaqdır.
Ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır.
Dövlətimizin başçısı stansiyanı işə saldı.
Bununla da Prezident İlham Əliyevin Salyan rayonuna səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2010, 29 aprel
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində
təbii fəlakətdən ziyan çəkmiş Salyan, Sabirabad, Saatlı və İmişli rayonlarına səfəri
Salyan rayonunda yeni qəsəbənin açılışı olmuşdur
(1 noyabr 2010-cu il)
Bu ilin aprel-may aylarında Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində yaranan təbii fəlakət zamanı
Salyan rayonu ərazisində evləri dağılan vətəndaşlar üçün yeni qəsəbə tikilmişdir.
Noyabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qəsəbənin açılışında iştirak
etmişdir.
Bu ilin mayında Kür və Araz çaylarında baş verən daşqın təbii fəlakətlə nəticələnmişdir. Daşqından
dərhal sonra - mayın 7-də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən müşavirədə dövlətimizin başçısı
fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq orqanlara tapşırıqlar vermişdi. Minlərlə texnika
və canlı qüvvə təbii fəlakət zonasında xilasetmə və bərpa işlərinə cəlb olunmuşdu. Təbii fəlakətin
miqyasının genişlənməsinin qarşısı dövlət strukturlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində alınmışdı.
Dağılan bəndlərin operativ bərpası, əhalinin daha təhlükəsiz yerlərə köçürülməsi nəticəsində insan
tələfatına yol verilməmişdi. Mayın 11-də Prezident İlham Əliyevin təbii fəlakət bölgəsinə getməsi və
burada sakinlərlə görüşməsi, onların problemləri ilə maraqlanması dəyən ziyanın aradan qaldırılmasının
dövlətimizin başçısının daim diqqətində olduğunu göstərmişdi. Tədricən əhalinin yaşayış yerlərinə
köçürülməsinə, evləri dağılan insanların mənzil problemlərinin həllinə başlanmışdı. Müvafiq strukturların
cəlb olunduğu tikinti-quraşdırma işləri zamanı əsas diqqət evlərin əvvəlki kimi çiy kərpicdən yox, daha
keyfiyyətli materiallardan istifadə olunaraq inşasına yönəldilmişdi. Daşqınlar nəticəsində dağılan evlərin
dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına əsasən, yeniləri ilə əvəz olunması və zərər çəkənlərin isə bərpası
istiqamətində görülən işlər uğurla həyata keçirilmişdir. Bu prosesin qış başlayana qədər başa çatdırılması
və evlərini itirən insanların yeni mənzillərlə təmin olunması istiqamətində kompleks tədbirlər
genişləndirilmişdi. Cari ilin mayında su altında qalan 70 min 12 hektar ərazidə yaranan problemlərlə
əlaqədar aparılan tikinti-quruculuq işləri evlərini itirən əhalinin tam təminatını əhatə etmişdir. İlkin
mərhələdə Prezident İlham Əliyev bu ilin sentyabrında Hacıqabul rayonunun Meyniman kəndində yeni
tikilən evlərin istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.
Qeyd edək ki, İmişli, Sabirabad, Saatlı, Kürdəmir, Salyan, Zərdab, Neftçala və Hacıqabul
rayonlarında ümumilikdə 1617 ev qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Dövlətimizin başçısının tapşırıqları əsasında
bu rayonlarda 3375 ev təmir olunmuş, 1500 yeni ev tikilmiş, bir çox mənzillərdə bərpa və gücləndirmə
işləri aparılmışdır. Bu rayonlar üzrə 7424 ailəyə ümumilikdə 6 milyon 547 min manatdan çox maddi yardım
edilmişdir. Tikinti prosesində infrastruktur obyektlərinin inşası da diqqətdə saxlanılmışdır. Təbii fəlakətə
məruz qalan bölgələrdə 27 məktəb, 6 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, 12 tibb ocağı, 15 məscid və digər
obyektlər bərpa olunaraq yenidən əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin
təbii fəlakətdən ziyan çəkən insanlara, onların məruz qaldığı problemlərin həllinə həssas münasibətinin
məntiqi nəticəsidir. Məhz qış gələnə qədər evlərini itirən insanların yeni mənzillərlə təmin olunması kimi
mühüm tapşırığın öhdəsindən çox qısa zamanda gəlinməsi də dövlətin vətəndaşlara hərtərəfli münasibətinin
bariz nümunəsidir.
Salyan rayonunda da bu ilin yazında baş vermiş daşqınların nəticələri aradan qaldırılır, evlərindən
məhrum olan sakinlər üçün yeni mənzillər inşa edilir. Dövlətin hərtərəfli dəstəyi nəticəsində inşaat işləri
sürətlənir. Daşqınlar zamanı Salyan rayonunun 20 yaşayış məntəqəsində 2 mindən artıq həyət su altında
qalmışdı. Təbii fəlakət nəticəsində 500-ə qədər evə, 6 məktəbə, 2 uşaq bağçasına müxtəlif dərəcəli ziyan
dəymişdi. Kür çayının daşması nəticəsində Salyan rayonunda qəzalı vəziyyətə düşmüş evlərin əvəzinə
Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yeni evlər inşa olunmuşdur.
Salyan rayonunda salınmış yeni qəsəbəyə gələn Prezident İlham Əliyev mənzillərdə yaradılmış
şəraitlə tanış oldu.
Sonra dövlətimizin başçısı yeni qəsəbənin ümumi planına və aparılmış tikinti-quruculuq işlərini əks
etdirən stendə, inşaat işlərində istifadə olunmuş materialların nümunələrinə baxdı.
Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov məlumat verdi ki, qəsəbənin ümumi ərazisi 20
hektardır. Qəsəbə üçün torpaq sahəsi Kür Qaraqaşlı bələdiyyəsinin ehtiyat fondundan ayrılmışdır.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən burada ümumilikdə 68 yeni ev inşa edilmişdir. Evlərdən 10-u
ikiotaqlı, 48-i üçotaqlı, 10-u isə dördotaqlıdır. Yeni mənzillərdə sakinlərin normal yaşamaları üçün
hərtərəfli şərait yaradılmışdır.
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Diqqətə çatdırıldı ki, evlərin inşası zamanı tikinti işlərinin tez və keyfiyyətlə görülməsi üçün bütün
qüvvələr səfərbər olunmuşdur. Yaşayış massivinin lazımi infrastrukturla təmin edilməsi də diqqətdə
saxlanılmışdır. Qəsəbədaxili yollara asfalt döşənmiş, ətraf abadlaşdırılmışdır. Burada 2 transformator
quraşdırılmışdır. Yaxın gələcəkdə evlərin hamısı təbii qazla təmin ediləcəkdir.
Sonra Prezident İlham ƏLİYEV qəsəbə sakinləri ilə görüşdü, onları təbrik edərək dedi:
- Təbrik edirəm sizi, gözəl qəsəbə tikilib, çox gözəl evlərdir - müasir, geniş, işıqlı. Təbii fəlakətdən
əziyyət çəkmiş vətəndaşlar artıq belə gözəl qəsəbədə yaşayacaqlar. Siz bilirsiniz ki, əvvəlki, uçulmuş evlər,
onların böyük əksəriyyəti keyfiyyətsiz idi, çiy kərpicdən tikilmişdi. Amma bunlar gözəl şəraiti olan iki, üç,
dördotaqlı daş evlərdir. Yəni, burada yaşamaq üçün bütün şərait vardır. Bu evlər qısa müddətdə, cəmi bir
neçə ay ərzində tikilib. Qarşıya vəzifə də qoyulmuşdu ki, evlər qış gələnə qədər tikilsin ki, insanlar bu
evlərə köçsünlər.
Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Təbii fəlakətdən əziyyət çəkmiş bütün bu insanlar dövlət tərəfindən
qayğı, dəstək görürlər, həm kompensasiya ödənilir, həm də evlər tikilir. Bu, Azərbaycan dövlətinin gücünü,
vətəndaşlarına olan münasibətini göstərir.
XXX
Yeni evlərlə təmin edilən sakinlər adından çıxış edən Səfurə RZAYEVA təbii fəlakət dövründə
dövlətin onları tək qoymadığını vurğuladı. O, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında qısa müddətdə
daşqının nəticələrinin aradan qaldırıldığını və ziyan çəkən vətəndaşların hərtərəfli şəraiti olan evlərlə təmin
olunduğunu qeyd edərək dedi:
- Əziz Prezidentimiz, Siz evləri uçan insanları intizarda qoymadınız. Tezliklə bu cür gözəl, yaraşıqlı
evlərin tikintisinə başlandı. Qısa müddətdə bu iş başa çatdı. Bu evlər çox zövqlə, müasir tələblər
səviyyəsində daşdan tikilmişdir. Bu yaraşıqlı evlər bizim rayonumuza gözəllik verir. İnsanlarımız burada
rahat yaşayacaqlar. Buna görə də Sizə “Xoşbəxt olun” deyirik, əziz Prezidentimiz. Bütün bunlar Sizin bizə
sonsuz diqqət və qayğınızın nəticəsidir.
Səfurə Rzayeva çoxşaxəli fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Fondunun da təbii fəlakətdən ziyan
çəkən sakinlərə həssas münasibət göstərdiyini bildirərək dedi:
- Bax o tərəfdə gördüyünüz çoxlu sayda evdən ibarət şəhərcik Heydər Əliyev Fondunun nəcib
təşəbbüsünün nəticəsidir. Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu evlər imkansız, əlil və aztəminatlı ailələrə
veriləcəkdir.
Səfurə Rzayeva onlara göstərilən hərtərəfli dövlət qayğısına görə Prezident İlham Əliyevə sakinlər
adından bir daha dərin minnətdarlığını bildirdi: Sizə ürəkdən “Çox sağ olun” deyirəm. Ömrünüz uzun və
bizə bəxş etdiyiniz bu yaraşıqlı evlər kimi işıqlı olsun. Bir daha sağ olun.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Əlbəttə, birinci mərhələdə biz insanları təhlükəsiz şəraitə köçürdük və heç
bir itki olmadı. Yəni, biz bütün insanları vaxtında köçürdük. Çox böyük bəla, böyük fəlakət idi. Əsas məsələ
ondan ibarət idi ki, vətəndaşlar sağ-salamat qalsınlar.
SAKİN: Hazırda bizim rayonda möhkəm bəndvurma işləri gedir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, bu da çox vacibdir. Yəni, istisna edilmir və heç kim qarantiya verə
bilməz ki, gələcəkdə yenə də leysan yağışları, sellər olmayacaqdır. Ona görə, bütün yerlərdə bəndbərkitmə
işləri aparılmalıdır. Göstəriş verilmişdi ki, evlər qısa müddət ərzində tikilsin və artıq bunu görürük. Bir neçə
ay keçdi, artıq təkcə Salyanda deyil, bütün başqa rayonlarda da bu evlər hazırdır. Bu gün başqa yerlərdə də
olacağam. Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Burada yaşayan və yaşayacaq vətəndaşlara da mənim
salamlarımı çatdırın. Burada onlar üçün bütün şəraiti Azərbaycan dövləti yaradıbdır. Təbrik edirəm.
Sakinlər diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına bir daha minnətdarlıq etdilər.
AzərTAc
1 noyabr 2010-cu il
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Prezident İlham Əliyev Salyan şəhərində olmuşdur
(15 aprel 2011-ci il)
Aprelin 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Astara rayonuna səfərini başa çatdırıb qayıdarkən
yolüstü Salyan şəhərində olmuşdur.
Salyanlılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Şəhər ictimaiyyəti adından çıxış edən SAKİN dedi:
- Sevimli Prezidentimiz! Salyan torpağına qədəmləriniz mübarək olsun, xoş gəlmisiniz! Sizin - ulu
öndərimizin yadigarının apardığı işləri gördükcə biz fərəh hissi keçiririk. Bu quruculuq işləri qəlbimizi
iftixar hissi ilə döyündürür. Azərbaycanda böyük işlər görülür. Hamımız bunun şahidiyik. Salyanda son
vaxtlar bənzəri olmayan quruculuq, abadlıq işlərinə başlanmışdır. Bunların hamısı Sizin sayənizdədir. Mən
Sizinlə həmişə görüşəndə yadıma bir misra düşür:
“Sən ülfətlə, məhəbbətlə doğulmusan qoşa, oğul,
Çiçək-çiçək arzuların toxunmasın daşa, oğul”.
Yolunuz həmişə uğurlu olsun. Belə yollarımız doğma Qarabağımızda olacaqdır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Sizi ürəkdən salamlayıram. Salyan şəhərinin gözəl inkişaf planı
hazırlanır. Bu yaxınlarda icra başçısı mənə məlumat verdi və o planı təqdim etdi. Mən də onu bəyəndim,
dəstəklədim. İndi əlavə vəsait ayrılacaqdır. Salyan Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən birinə
çevrilməlidir.
Burada gözəl xiyabanlar, binalar tikiləcək, təmir işləri aparılacaq, bütün infrastruktur yenidən qurulacaqdır.
Qazlaşdırma, içməli su, kanalizasiya layihələri, sosial infrastruktur – bütün bu işlər planlarda vardır.
Bilirsiniz ki, mən Tahiri bu yaxınlarda təyin etmişəm. O, Daşkəsən rayonunda yaxşı işləyib, özünü göstərib,
özünü doğruldub. Ona görə mən məsləhət gördüm ki, onu daha da böyük rayona təyin edim və tapşırıq da
verdim ki, burada işlər ən yüksək səviyyədə görülməlidir. Yenə də demək istəyirəm ki, bu yaxınlarda
yanıma gəldi, planı təqdim etdi, şəkilləri göstərdi və indi işə başlamısınız. Artıq görürəm ki, binaların təmiri
başlanıbdır. Əlbəttə ki, burada daxili görünüş də gözəl olmalıdır, bütün binalar təmir edilməlidir. Eyni
zamanda, yaşamaq, işləmək üçün bütün şərait yaradılmalıdır. İlk növbədə qazlaşdırma aparılmalıdır. Çünki
elektrik enerjisi ilə təminat normaldır. Ondan sonra içməli su, kanalizasiya, sosial infrastruktur layihələri
icra edilməlidir. Burada Kürün istiqamətinin dəyişdirilməsi sxemi mənə göstərildi. Mən onu da mən
bəyəndim. Yəni, biz bütün bu işləri kompleks şəkildə görəcəyik. İşlər başlayıb və əminəm ki, yaxın
zamanlarda Salyanın yeni, gözəl siması yaradılacaqdır.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun. Bu da Sizin diqqət və qayğınızın nəticəsidir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bilirsiniz ki, Salyan xüsusi əhəmiyyətə malik olan bir rayondur. Bakıya
yaxın olan bir rayondur. Həm ulu öndərin, həm də mənim seçki kampaniyalarımız Salyandan başlanmışdır
- 1998-ci ildə və 2003-cü ildə. Mən seçki kampaniyasını ilk dəfə olaraq Salyan rayonundan başlamışdım.
Sizin xeyir-duanızla bu vəzifəyə gəlmişəm və çalışıram ki, doğma xalqıma xidmət edim.
SAKİNLƏR: Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı versin. Biz Sizi dəstəkləyirik, cənab Prezident.
İnşallah, bu yaxınlarda gəlib görəcəksiniz ki, Salyan çiçəklənib.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, mütləq bunu görəcəyik. Gedək görək nə iş görmüsünüz?!
Sonra Prezident İlham Əliyev Salyan şəhərini gəzdi.
Dövlətimizin başçısı şəhərdə görülən işlərlə maraqlandı. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir
Kərimov məlumat verdi ki, şəhərdəki bütün binaların fasadları tamamilə dəyişdiriləcək, küçələrin
kənarındakı xidmət və ticarət obyektlərinin xarici görünüşü müasir memarlıq üslubunda qurulacaqdır.
Mərkəzi küçələrin işıqlandırma sistemləri tamamilə yenilənəcəkdir. Bunun üçün xüsusi işıqlandırma
sistemləri və dirəklər sifariş verilmişdir. Şəhərin küçələri boyu çəkilən hasarlar çay daşları ilə
bəzədiləcəkdir.
Həmçinin Tahir Kərimov Kürün Salyan ərazisindən keçən hissəsinin məcrasının dəyişdirilməsi ilə
bağlı hazırlanan layihə barədə də dövlətimizin başçısına məlumat verdi.
Prezident İlham Əliyev şəhərdə abadlıq və quruculuq işlərinin ölkənin ümumi inkişaf dinamikasına
uyğun aparılmasına dair tapşırıqlarını verdi.
Prezident İlham ƏLİYEV sakinləri salamlayaraq dedi:
- Xoş gördük, necəsiniz?
SAKİN: Allah canınızı sağ eləsin, Salyana xoş gəlmisiniz, həmişə Siz gələsiniz! Təzə icra
başçısından da razıyıq.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Razısınız?
SAKİN: Bəli, çox razıyıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Demişəm ki, yaxşı işləsin.
SAKİN: Yaxşı işləyir, sağ olsun. Yeni icra başçısı göndərdiniz. Biz Sizin bu təyinatınızı alqışlayırıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mən onu Daşkəsəndə sınamışam. Orada yaxşı işlədi. Birinci məsələ odur
ki, insanlara qulluq etməlidir. Hər bir məmur, hər bir icra başçısı insanların qayğıları ilə yaşamalıdır.
Bununla bərabər, iş görməlidir, işgüzar olmalıdır.
SAKİN: Allah Sizi bizə çox görməsin.
Prezident İlham ƏLİYEV: Salyan iki-üç ildən sonra Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən birinə
çevrilməlidir.
SAKİNLƏR: Bəli, Sizin sayənizdə şəhərimiz daha da gözəl olacaqdır. Allah Sizə uzun ömür versin.
Siz dahi ulu öndərimizin başladığı işləri çox uğurla davam etdirirsiniz. Bu işləri saymaqla qurtarmaq olmaz.
Tahir KƏRİMOV: Cənab Prezident, mən həmişə camaatın arasındayam. Camaatla görüşlərdə
deyirəm ki, Prezident mənə xalqa xidmət etməyi tapşırıb. Mənim borcum bu tapşırığı layiqincə yerinə
yetirməkdir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu, hələ təzə başlayır, bir neçə aydan sonra burada böyük dəyişikliklər
olacaqdır. Bu dəyişikliklər çoxdan olmalı idi.
SAKİNLƏR: Allah Sizdən razı olsun, Tanrı Sizi qorusun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əvvəllər də bəzi işlər görülüb. Burada o vaxt Olimpiya Kompleksi
tikilmişdi. Ondan sonra rayon xəstəxanası əsaslı təmir edilmiş, məktəblər inşa olunmuşdur.
SAKİN: Cavanların bir qismi işsizdir, əziyyət çəkirlər. Gənclərin işləməsi üçün iş yerləri də olsa,
çox yaxşı olar.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, o işlərlə də məşğuluq. İş yerləri də olmalıdır. İşsizlik var və bu,
hazırda ən ciddi problemlərdən biridir, o da həll olunacaqdır.
SAKİN: İnşallah, pensiyaları da artıracaqsınız.
Prezident İlham ƏLİYEV: Pensiyaları artıracağıq, yəqin ki, eşitmisiniz.
SAKİN: Bir də ki, kimsəsiz, yaşlı qadınlara müavinət verilsə yaxşı olardı.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu məsələyə də baxacağıq. Yəni, Azərbaycanda bütün sosial məsələlər
öz həllini tapmalıdır. İnsanlar daha da yaxşı yaşamalıdırlar.
SAKİN: Sağ olun, bizi sosial yardımla da təmin edirlər.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun.
SAKİNLƏR: Allah Sizə cansağlığı versin, yaxşı yol.
AzərTAc
15 aprel 2011-ci il
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Salyan şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(13 mart 2012-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, martın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənub
bölgəsinə səfəri çərçivəsində Salyan rayonunda olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Salyan şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev Parkında ümummilli
liderin abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi ətrafında aparılan abadlıq-quruculuq
işləri ilə tanış oldu. Dövlətimizin başçısı son bir ildə rayonda həyata keçirilən abadlıq-quruculuq işlərini
əks etdirən stendlərə baxdı.
Prezident İlham Əliyevə il ərzində görülmüş işlər barədə məlumat verilərək bildirildi ki,
dövlətimizin başçısının 2011-ci il 19 aprel tarixli Sərəncamı ilə ayrılan 2 milyon manat vəsait hesabına
çoxmərtəbəli kommunal evlərin fasadları müasir memarlıq üslubunda təmir edilmiş, milli ornamentlərlə
bəzədilmiş, küçələrdə 630 işıqlandırma dirəyi quraşdırılmışdır. Daxili imkanlar hesabına Ələt-Astara
magistral avtomobil yolunun Salyan şəhəri ərazisindən keçən hissəsində 5 min metrdən çox istinad divarı
tikilmiş və “Gülbax” daşla üzlənmişdir. Küçələr abadlaşdırılmış, geniş ərazidə yaşıllaşdırma işləri
görülmüşdür.
AZƏRTAC
2012, 14 mart
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Prezident İlham Əliyev Salyan Rayon İcra Hakimiyyəti və Heydər Əliyev Mərkəzi bina
kompleksində aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur
(13 mart 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 13-də Salyan Rayon İcra Hakimiyyəti
və Heydər Əliyev Mərkəzi bina kompleksində aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur.
Kompleksin texniki göstəricilərini əks etdirən stendlərə və eskiz layihələrinə baxan Prezident İlham
Əliyevə məlumat verildi ki, Salyan Rayon İcra Hakimiyyəti və Heydər Əliyev Mərkəzi müasir memarlıq
üslubunda, orijinal layihə əsasında inşa olunur. Kompleksin tikintisinə ötən ilin dekabrında başlanılmışdır.
Üçmərtəbəli binanın qarşısında ulu öndərin əzəmətli abidəsi ucaldılacaqdır. Abidənin ətrafında fəvvarə
kompleksləri tikiləcəkdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, Heydər Əliyev Mərkəzində ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinə həsr
olunan stendlərdə ulu öndərin Salyana səfərlərini əks etdirən fotolar, dahi şəxsiyyətə məxsus sənəd və
materiallar, imzaladığı məktub, qərar və sərəncamlar toplanacaqdır. Mərkəzin kitabxanasında ümummilli
lider haqqında yazılmış kitablar və digər mətbu nəşrlər saxlanılacaqdır.
Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasında 78 xidməti otaq olacaqdır. Burada əməkdaşların
səmərəli fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaradılacaqdır.
Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 14 mart
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“Kür” otelinin əsaslı yenidənqurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanışlıq
(13 mart 2012-ci il)
Martın 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Salyan rayonuna səfəri çərçivəsində “Kür”
otelinin əsaslı yenidənqurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, oteldə əsaslı yenidənqurma işlərinə 2009-cu ildə
başlanmışdır. Dördmərtəbəli oteldə 57 nömrə vardır. Nömrələr yüksək xidmət standartlarına cavab verir.
Diqqətə çatdırıldı ki, otelin nəzdində şadlıq sarayı, restoran, bar-kafe və mağaza tikilmişdir.
Qeyd edildi ki, oteldə quraşdırılmış liftlər “Gilan” MMC-nin Qəbələ lift zavodunda istehsal
olunmuşdur. Burada mərkəzləşdirilmiş havalandırma sistemi, transformator quraşdırılmış, su hovuzu
tikilmişdir. Otelin ətrafı abadlaşdırılmışdır.
AZƏRTAC
2012, 14 mart

224

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Salyanda Uşaq Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi açılmışdır
(13 mart 2012-ci il)
Martın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Salyanda Heydər Əliyev
Fondunun təşəbbüsü ilə tikilmiş Uşaq Texniki Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, Salyan Uşaq Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi 1985-ci ildən uyğunlaşdırılmamış
binada fəaliyyət göstərirdi. Ötən ilin martından Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Mərkəz üçün yeni
binanın tikintisinə başlanılmışdır. Bütün lazımi infrastrukturun yaradıldığı Mərkəzin yerləşdiyi ərazidə
genişmiqyaslı abadlıq işləri görülmüş, ağac və gül kolları əkilmişdir.
Mərkəzin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyətlərini, həmçinin ümummilli liderin və
dövlətimizin başçısının Salyan rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev mərkəzin əvvəlki və indiki vəziyyətini əks etdirən fotostendə baxdı, sərgi
salonunda uşaqların əl işləri ilə tanış oldu.
Qeyd edildi ki, birinci mərtəbədə kitabxana, emalatxana və xidməti otaqlar vardır. Burada iki otaq
rayon uşaq kitabxanası üçün nəzərdə tutulmuşdur. İkinci mərtəbədə Mərkəzin fəaliyyətinə həsr olunan
fotolar və uşaqların müxtəlif müsabiqələrdə qazandıqları diplomlar nümayiş etdirilir. Əyləncəli fizika, gənc
şahmatçılar, modelçilik, ibtidai texniki modelləşdirmə, bacarıqlı əllər, gənc dizayner, ingilis dili dərnəkləri
də uşaqların intellektual inkişafı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ümumilikdə Mərkəzdə 1772 uşaq 10 dərnəkdə
məşğul olacaqdır. Mərkəz müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir.
Mərkəzdə yaradılmış şəraitdən məmnunluğunu bildirən Prezident İlham Əliyev tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 14 mart
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Əsaslı təmir və bərpa edilmiş Cümə məscidi ilə tanışlıq
(13 mart 2012-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 13-də Salyan rayonuna səfəri çərçivəsində əsaslı təmir
və bərpa edilmiş Cümə məscidi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məscidin ərazisində aparılan abadlıq və yenidənqurma işləri barədə
məlumat verildi.
Prezident İlham Əliyev bu dini ocağın əvvəlki və indiki vəziyyətini əks etdirən stendlərə baxdı.
Dövlətimizin başçısı Babazanan dağında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilən müxtəlif
dövrlərə aid əmək alətləri, bəzək əşyaları və digər tapıntılarla tanış oldu.
Sonra Prezident İlham Əliyev Cümə məscidində yaradılmış şəraitlə tanış oldu. Bildirildi ki, tarixi
abidə olan Cümə məscidi 1865-ci ildə tikilmişdir. Sovet hakimiyyəti illərində məscidin 21 günbəzindən 6sı sökülmüş və dini məbəddən anbar kimi istifadə olunmuşdur. Sonralar məsciddə rayon rəsm qalereyası
yerləşmişdir. 1992-ci ildən isə yenidən məscid kimi fəaliyyət göstərir.
Diqqətə çatdırıldı ki, 2003-cü ildə Kür çayının daşması ilə əlaqədar yaranan qrunt sularının təsiri
nəticəsində daha 9 günbəzi uçmuş məscid yararsız vəziyyətə düşmüşdür. 2010-cu ilin fevralından
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən məsciddə təmir-bərpa işlərinə başlanılmış, ötən ilin iyununda
başa çatdırılmışdır. Hazırda məscid 18 günbəz, 12 sütun və bir minarədən ibarətdir. Məsciddə ibadət üçün
hər cür şərait yaradılmışdır. Yeraltı sulardan mühafizə məqsədi ilə abidənin ətrafında drenaj sistemi
quraşdırılmışdır.
Bildirildi ki, Cümə məscidi Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 2001-ci ildən yerli əhəmiyyətli tarixi
abidə kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunur.
Məsciddə yaradılmış şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını
bildirdi.
AZƏRTAC
2012, 14 mart
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Prezident İlham Əliyev Salyan rayonunda Kürsəngi-Yolüstü kəndarası avtomobil yolunun a
çılışında iştirak etmişdir
(13 mart 2012-ci il)
Martın 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Salyan rayonuna səfəri çərçivəsində KürsəngiYolüstü kəndarası avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Azərbaycan Prezidentinə Kürsəngi-Yolüstü kəndarası avtomobil yolunda görülən işlər barədə
məlumat verildi. Bildirildi ki, bu yol Kürsəngi, Birinci Varlı, Yolüstü və Yeni Uluxanlı kəndlərinin
ərazisindən keçir. Bundan başqa, bu yol daha iki kəndin – Peyk və İkinci Varlı kəndlərinin 10 mindən çox
əhalisinin yol probleminin həllinə də təsir göstərəcəkdir. Yolun ümumi uzunluğu 23,5 kilometr, eni 10
metrdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Kürsəngi-Yolüstü yolu Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan
vəsait hesabına təmir edilmişdir.
Prezident İlham ƏLİYEV rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşərək dedi:
-Gözəl bayram günündə sizi yeni yolun açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun, minnətdarıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox gözəl yoldur, beş kəndi birləşdirir. Bu kəndlərdə on mindən çox
əhali yaşayır. Rayon icra hakimiyyəti məsələ qaldırmışdı ki, bu yolun tikintisinə ehtiyac vardır. Dərhal
göstəriş verdim, vəsait ayrıldı və gözəl yol tikilib.
SAKİNLƏR: Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əminəm ki, siz bu yoldan rahat istifadə edəcəksiniz. Çünki yol tikintisi
əsas məsələlərdən biridir. İndi magistral yollar tikilir. Salyan-Bakı, əslində, Bakı-Astara magistral yolu,
eyni zamanda, kənd yolları yenidən qurulur. Bu da çox vacibdir. Son müddət ərzində, keçən il, bu il və
gələn il kənd yollarına böyük vəsait qoyulur və qoyulacaqdır.
Bu gün səhər Astarada bir neçə kəndi birləşdirən yeni yolun açılışında iştirak etmişəm. İndi isə
Salyanda yolu açırıq. Hər bir bölgədə yeni kənd yollarının tikintisinə dair demək olar ki, hər həftə, hər ay
mənim tərəfimdən sərəncamlar imzalanır. Çünki indi biz əsas böyük yol layihələrini başa vururuq. Onların
icrası başa çatır. Kənd yolları indi əsas istiqamətdir.
Yaxşı yaşamaq üçün yol, işıq, qaz, içməli su, yaşayış şəraiti, iş yerləri lazımdır. Biz bütün bu
işlərlə məşğuluq. Bundan sonra da məşğul olacağıq. Əminəm ki, “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nın ikinci mərhələsi gələn ilin sonuna qədər uğurla başa çatacaqdır və bütün sosialiqtisadi məsələlər öz həllini tapacaqdır.
SAKİN: Allah qoysa, Allah Sizin kimi Prezidenti bizə çox görməsin.
Prezident İlham ƏLİYEV: Salyan rayonu da inkişaf edir. Rayon mərkəzi, şəhər gözəlləşir,
abadlaşır. Mən keçən il Salyanda olmuşam. Əvvəlki dövrlərdə də olmuşam. Bu mənim Prezident kimi
Salyana deyəsən beşinci, ya altıncı səfərimdir. Bu gün gördüklərim məni sevindirir. Gözəl binalar, gözəl
yollar, iş yerləri, ticarət yerləri. Şəhərin abadlaşması əlbəttə ki, çox müsbət haldır. Kəndlər də
abadlaşmalıdır. Kəndlərdə insanlar yaxşı yaşamalıdırlar. Qazlaşdırma prosesi gedir. Yəqin ki, gələn ilin
sonuna qədər Salyan rayonunun bütün kəndləri qazlaşdırılacaqdır. İçməli su layihələri icra edilir. Elektrik
enerjisi ilə bağlı problemlər yoxdur. Kənd yollarının tikintisi gedir. Salyanda əvvəlki dövrdə Mərkəzi
Rayon Xəstəxanası yenidən qurulmuşdur. Olimpiya İdman Kompleksi, böyük elektrik yarımstansiyası
tikilmişdir. Növbəti illərdə rayonun uğurlu inkişafı üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir.
Mən istəyirəm ki, Salyan Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilsin. Buna imkan
vardır. Burada abadlıq-quruculuq işləri gedir. Bu, çox sevindiricidir. Bununla paralel olaraq bütün
infrastruktur layihələri icra edilməlidir.
Bu gün biz qədim məscidin bərpasından sonra açılışını qeyd etdik. Mənə Salyanın qədim şəhər
olduğunu təsdiqləyən tapıntılar göstərildi. Bildiyiniz kimi, burada böyük arxeoloji ekspedisiya işləyibdir.
Aşkara çıxarılan tapıntılar alimlərin dediyinə görə 2800 il bundan əvvəlki dövrə aiddir və burada yaşayış
yerinin olmasını təsdiqləyir. Mən göstəriş verdim ki, Salyanda gözəl muzey kompleksi yaradılsın. Bu
tapıntılar, bu eksponatlar orada nümayiş etdirilsin. Beləliklə, Salyan, eyni zamanda, turizm mərkəzi və
tarixi yaşayış yeri kimi yeni inkişaf dövrünü yaşamağa başlasın.
Əvvəlki dövrdə turizmin inkişafı ilə bağlı burada tədbirlər görülmürdü. Ancaq bu tapıntıların
aşkarlanması əminəm ki, bizə bu sahədə də işlərin görülməsinə imkan yaradacaqdır.
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Salyan məsafə baxımından Bakıya yaxın olan şəhərdir. Bakıdan geri qalmamalıdır. Bakı bu gün
dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Salyan da hər cəhətdən Bakıya yaxın olmalıdır.
SAKİNLƏR: Allah qoysa!
Prezident İlham ƏLİYEV: Məsafə baxımından elədir və abadlıq, gözəllik baxımından da elə
olmalıdır. Mən Tahir Kərimovu bu rayona təyin edəndə bu göstərişi vermişəm. Əminəm ki, o, salyanlıların
və mənim etimadımı bundan sonra doğruldacaqdır.
Rayon sakinləri adından çıxış edən Əlipənah NƏZƏROV bayram günündə onlara bəxş etdiyi
sevincə görə Prezident İlham Əliyevə salyanlıların ən xoş arzularını çatdıraraq dedi:
-İcazə verin, Sizi bu ərazinin 40 minlik əhalisi adından salamlayım və Sizə “Xoş gəlmisiniz!”
deyim. Açılışına toplaşdığımız bu yol 40 ildən artıqdır ki, baxımsız, bərbad vəziyyətdə idi. Uşaqlar, xəstələr
həddindən artıq əziyyət çəkirdilər. Bu yol bizi həm rayon mərkəzi, həm də Bakı şəhəri ilə birləşdirirdi.
Şəxsən Sizin Sərəncamınızla, göstərişinizlə bu yol qısa müddətdə bərpa olunub, abadlaşdırılıb. Bu,
Prezidentimiz tərəfindən bizə - kənd camaatına əsl Novruz bayramı hədiyyəsidir. Belə bir xalq deyimi
vardır ki, axır çərşənbədə kim kimin görüşünə gəlirsə, o adamlar uzun müddət görüşürlər. Biz də Sizinlə
axır çərşənbə günündə görüşdüyümüzə, bu gün bizim yanımıza gəldiyinizə görə arzu edirik ki, belə görüşlər
tez-tez olsun.
Cənab Prezident, fürsətdən istifadə edərək qarşıdan gələn bayram münasibətilə Sizi, ailənizi,
nəvələrinizi təbrik edirəm. Bayramınız mübarək! Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu edirik. Amin!
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Mən əminəm ki, bundan sonra hələ tez-tez görüşəcəyik.
SAKİNLƏR: İnşallah.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mən Salyanda tez-tez oluram. Bir məqamı da xatırlatmaq istəyirəm ki,
mən 2003-cü ilin prezident seçkiləri kampaniyasını məhz Salyandan başlamışdım. Ulu öndər də seçki
kampaniyasını 1998-ci ildə məhz Salyandan başlamışdı. Bu gün isə sizinlə bərabər bu gözəl hadisəni qeyd
edirik. Yenə də deyirəm bu, mənim Prezident kimi Salyana beşinci, ya altıncı səfərimdir. Bundan sonra
açılışlar çox olacaqdır.
Gözəl tədbirlər olacaqdır.
SAKİNLƏR: İnşallah!
Prezident İlham ƏLİYEV: Salyanın gələcək inkişafı ilə bağlı gözəl planlar vardır. Bu gün Tahir
Kərimov mənə təqdimat göstərdi. O təqdimatda şəhərin inkişafı, Salyanın müasir şəhərə çevrilməsi planları
çox böyükdür, çox təsirlidir. Mən əminəm ki, biz salyanlıların dəstəyi ilə bütün bu məqsədlərə çatacağıq.
Salyan Azərbaycanın, bu bölgənin ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəkdir. Bakı artıq dünya gözəlidir.
Dünya miqyasında seçilən bir şəhərdir. Bütün şəhərlərimiz gözəlləşməlidir. Bütün şəhərlərdə, kəndlərdə
yaxşı yaşayış şəraiti, iş yerləri olmalı, infrastruktur layihələri icra edilməlidir. Azərbaycan xalqı daha da
yaxşı yaşamalıdır. Hər bir kəndin sakinləri də yaxşı yaşamalıdır.
Mən bir neçə dəfə demişəm, bir daha demək istəyirəm ki, əgər hər bir kəndin problemləri həll
edilərsə, ölkə qarşısında duran bütün problemlər həll olunacaqdır. Çünki Azərbaycan əhalisinin təxminən
yarısı kəndlərdə yaşayır. Biz kənd camaatının rahat yaşaması, kəndlərdə iş yerlərinin açılması üçün böyük
işlər görürük. Fermerləri dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik. Kreditlər, güzəştli şərtlərlə texnika, gübrələr
verilir, yollar çəkilir. Gələcək illər üçün də bizim böyük planlarımız vardır. Mən əminəm ki, belə gözəl
görüşlər Salyan rayonunda hələ çox olacaqdır. Çünki açılışlar gözlənilir. Biz böyük uğurlara nail ola
bilmişik. Gələcəkdə də bizi böyük uğurlar gözləyir.
Sizi bir daha salamlayıram. Təbrik edirəm.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
13 mart 2012-ci il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri
Salyanda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də ölkəmizin cənub bölgəsinə
səfəri çərçivəsində Salyan rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayonun mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül
dəstəsi qoydu.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov məlumat verdi ki, Heydər Əliyev parkının
yenidən qurulmasına 2011-ci ildən başlanmışdır. Ümumi sahəsi 22 min kvadratmetr olan parkda Ulu
Öndərin möhtəşəm abidəsi ucaldılmışdır. Abidə Azərbaycanın Xalq Rəssamı, Rusiya Rəssamlıq
Akademiyasının fəxri üzvü, professor Natiq Əliyev tərəfindən hazırlanmışdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, parkda 10 min kvadratmetr sahədə yaşıllıq salınmış, uzunluğu 65, eni 4 metr
olan iki fəvvarə kompleksi tikilmiş, işıqlandırma sistemi və oturacaqlar quraşdırılmış, qranit və asfalt
döşənmiş, su anbarı inşa olunmuşdur.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Salyan Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Salyan Rayon İcra
Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, binanın tikintisinə 2011-ci ilin dekabrında başlanılmış,
inşaat işləri ötən ilin avqustunda başa çatdırılmışdır. Binanın ərazisi 1800, tikintialtı sahəsi isə 1044
kvadratmetrdir. Üçmərtəbəli binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada
Ümummilli Liderin və Prezident İlham Əliyevin Salyan rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoşəkillərdən
ibarət guşələr yaradılmışdır.
Binanın birinci mərtəbəsində 11 xidməti, vətəndaşların qəbulu və xüsusi rabitə otaqları vardır.
İkinci mərtəbədə şəhər və kənd inzibati ərazi nümayəndələri ilə canlı videobağlantı üçün operativ idarəetmə
mərkəzi və 292 yerlik iclas zalı yaradılmışdır. Binanın üçüncü mərtəbəsində isə ali qonaq otağı və 10 iş
otağı yerləşir. İnzibati binada işçilərin səmərəli iş şəraiti ilə təmin olunmaları üçün bütün imkanlar
yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Salyanda Bayraq Meydanında yaradılan şəraitlə tanış
olmuşdur
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Salyanda Bayraq
Meydanında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Bayraq Meydanının inşasına bu ilin iyununda
başlanmış, avqustda başa çatdırılmışdır. Ümumi sahəsi 2,1 hektar olan Bayraq Meydanı Salyan şəhərinin
girişində, Milli Qəhrəman Nazim Babayev küçəsində yaradılmışdır. Bayraq Meydanının girişində
hündürlüyü 5,3, uzunluğu 14 metr olan tağ tikilmişdir. Bayraq dirəyinin hündürlüyü 42, bayrağın eni 10,
uzunluğu isə 20 metrdir.
Meydanın ərazisində istirahət parkı da salınmışdır.
Azərbaycan Prezidenti parkın ərazisini gəzdi.
Bildirildi ki, ərazidə uzunluğu 236, eni isə 7 metr olan su kanalı tikilmişdir. Kanalın üzərində
uzunluğu 11, eni 3 metr olan iki körpü, ərazidə biri səkkizguşəli olmaqla 17 fəvvarə, kanalüstü “Buta” və
iki “Lalə” inşa olunmuşdur. Burada geniş yaşıllaşdırma işləri aparılmış, müasir işıqlandırma sistemi,
dekorativ məhəccər qurulmuş, oturacaqlar qoyulmuşdur. Parkda uşaq-əyləncə qurğuları quraşdırılmışdır.
Azərbaycan Prezidenti meydanda yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra müvafiq tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Salyanda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Salyanda Heydər Əliyev
Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Yenidən Salyanda olmağımdan çox şadam. Son illər ərzində mən dəfələrlə Salyan rayonunda
olmuşam. Bu, mənim Prezident kimi yeddinci səfərimdir. Çox şadam ki, Salyanda işlər yaxşı gedir, şəhər
abadlaşır, gözəlləşir, bütün küçələrdə abadlıq işləri görülür, binalar təmir olunur, gözəl binalar tikilir. Bu
gün biz Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışını qeyd edirik. Gözəl, möhtəşəm binadır. Əlbəttə ki, bu
mərkəzlərin yaradılması, ilk növbədə, xalqımızın Ulu Öndərinin xatirəsinə olan hörmətinin əlamətidir. Eyni
zamanda, bu mərkəzlərdə müxtəlif tədbirlər keçiriləcək, dərnəklər fəaliyyət göstərəcəkdir. Yəni, bu
mərkəzlər yaşayacaq və vətəndaşlar da mərkəzlərin imkanlarından istifadə edəcəklər.
Bu il biz Ulu Öndərin 90 illik yubileyini qeyd etdik, eyni zamanda, Qurtuluş gününün 20-ci
ildönümünü də. Bu şanlı tarixə bir daha nəzər salaraq görürük ki, ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan
Respublikasının formalaşmasında xüsusi xidmətləri olmuşdur. Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində bu gün
Azərbaycan inkişaf edir.
Azərbaycan sabit, inkişafda olan ölkədir. Biz Ulu Öndərin qoyduğu yolla gedirik və bu yol inkişaf,
tərəqqi yoludur. Son 10 il ərzində biz bu yolda böyük nailiyyətlərə imza atmışıq. Biz bunu Salyan
rayonunun timsalında da görürük. Salyan son illər ərzində böyük inkişaf yolu keçmişdir. Qeyd etdiyim
kimi, abadlıq işləri görülür, binalar tikilir, küçələr abadlaşır, eyni zamanda, infrastruktur layihələri də icra
edilir. Qazlaşdırma işləri yaxşı gedir, rayon təxminən 60-70 faiz qazlaşdırılmışdır. Ancaq əlbəttə, qarşıya
məsələ qoyulubdur ki, Salyanın bütün kəndləri 100 faiz qazlaşdırılsın. Buna imkan vardır, biz bunu yaxın
gələcəkdə edəcəyik.
İçməli su-kanalizasiya layihələrinin icrası nəzərdə tutulur. Əgər hər şey proqram üzrə gedərsə,
gələn ilin sonuna qədər bu problem də öz həllini tapacaqdır. Bilirəm ki, bu, çox ciddi, vətəndaşları narahat
edən problemdir. İçməli su fasilələrlə, qrafiklə verilir. Bildiyiniz kimi, indi ölkəmizin bütün bölgələrində
bu böyük layihələr icra edilir, o cümlədən Salyan rayonunda. Dediyim kimi, gələn ilin sonuna qədər bu
məsələ tam şəkildə həll olunacaq və 24 saat keyfiyyətli içməli su veriləcəkdir.
Mənə indi verilən məlumata görə, bir neçə məsələ var ki, insanları narahat edir, öz həllini gözləyir.
Biz onu da həll edəcəyik. Kür çayı üzərində körpünün tikintisi məsələsi vardır. Bu da, əlbəttə ki, öz həllini
tapmalıdır. Son illərdə Azərbaycanda 150-dən çox körpü tikilmişdir, həm Bakıda, həm bölgələrdə. Bu
körpülərin tikintisi, ilk növbədə, insanların rahatlığı üçündür. Əlbəttə ki, nəqliyyat infrastrukturunun
yaradılması, yeniləşməsi çox vacib məsələdir. İndi Bakı-Salyan avtomobil yolu tikilir. Onun bir hissəsi
artıq hazırdır. Qalan hissə də tikiləcəkdir və bütünlükdə Bakıdan Astaraya qədər - sərhədə qədər yeni
dördzolaqlı yolun tikintisi həll ediləcəkdir. Körpünün tikintisi də əlbəttə ki, böyük əhəmiyyətə malik olan
məsələdir. Bu, öz həllini tapacaqdır.
Digər məsələ Şirvan-Salyan avtomobil yolunun tikintisidir. Bu məsələ də öz həllini tapacaqdır.
Güman edirəm ki, gələn ilin investisiya proqramında hər iki məsələ öz əksini tapmalıdır. Vəsait ayrılacaq
və bu məsələlər öz həllini tapacaqdır.
Eyni zamanda, hələ ki, qəzalı vəziyyətdə olan məktəblər vardır. Baxmayaraq ki, son illərdə bir çox
məktəblər əsaslı şəkildə təmir edilib, hər bir rayonda, o cümlədən burada qəzalı vəziyyətdə məktəblər
vardır. Bu məsələlər də öz həllini tapacaqdır.
Əlavə hər hansı görüləsi işlər varsa, siz mənə deyin, onları da həll edək. Mənim bölgələrə
səfərlərimin əsas səbəbi bundan ibarətdir, vəziyyətlə tanış olum, görüm əlavə nə işlər görülməlidir ki,
insanlar daha da razı olsunlar.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun, minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin sayənizdə işlər çox gözəl gedir.
XXX
Əməkdar Müəllim Yaqut ƏLƏSGƏROVA Salyanın inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə
Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq edərək dedi:
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- Hörmətli cənab Prezident, Sizi rayon ictimaiyyəti adından ürəkdən salamlayıram. Salyana xoş
gəlmisiniz deyirəm. Salyanlılar Sizin gəlişinizi səbirsizliklə, intizarla gözləyirdilər. Bu gün Salyan bayram
əhval-ruhiyyəsindədir. Sevinc hissi ilə bildirirəm ki, bu gün ulu öndərin, dahi şəxsiyyətin adını daşıyan
Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışındayıq. Bu Mərkəzin açılması salyanlıların ürəyincədir. Çünki burada
bizim ziyalılarımız, gənclərimiz öz potensial imkanlarını artıracaq, istək və arzularını həyata keçirəcək və
istirahət edəcəklər. Buna görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu, bizi çox sevindirir.
Cənab Prezident, hər bir azərbaycanlı bilir ki, Ulu Öndər Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik
etdiyi müddətdə öz fəaliyyətini müstəqil Azərbaycanın yaradılmasına sərf edib. Onun atdığı addımlar, irəli
sürdüyü ideyalar hər bir azərbaycanlının qəlbində böyük, dərin iz buraxıb. Siz Ulu Öndərin layiqli
davamçısı olaraq onun ideyalarını davam etdirirsiniz. Bu, Sizin apardığınız siyasətin nəticəsidir. Biz fəxr
edirik ki, belə gözəl bir respublikada yaşayırıq. Siz Salyana son səfəriniz zamanı qeyd etmişdiniz ki, Salyan
Azərbaycanın ən gözəl rayonlarından birinə çevriləcəkdir. Bu, artıq reallıqdır və bizi həddindən artıq
sevindirir. Biz Sizi sevirik. Biz Sizinlə fəxr edirik, qürur duyuruq. Ona görə ki, Sizin Salyana diqqət və
qayğınız həmişə olub və olacaqdır. İndi Salyanda yeni-yeni obyektlər həyata vəsiqə alır. Vaxtınızın məhdud
olmasına baxmayaraq, bu obyektlərin hamısının açılışında bizimlə birgə iştirak etmisiniz, əziz
Prezidentimiz. Rayon ictimaiyyəti adından Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Sonda bildirirəm ki,
salyanlılar Sizinlə olub, Sizinlədir və Sizinlə olacaqlar.
XXX
Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Yavər CƏBRAYILOV dedi:
- Cənab Prezident! Siz salyanlılara, nəinki salyanlılara, bütün azərbaycanlılara çox yüksək diqqət
və qayğı ilə yanaşırsınız. doğma Vətənimizi, Azərbaycanı ürəkdən sevən bir oğul kimi Sizə bütün
ziyalılarımız adından, bütün Salyan camaatı adından böyük təşəkkür edirik. Həmişə yolunuz uğurlu olsun,
həmişə yolunuz böyük uğurlara doğru getsin.
SAKİNLƏR: Bir daha xoş gəlmisiniz, hörmətli Prezidentimiz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Hələ görüşlərimiz çox olacaqdır. Salyanda açılışlar gözlənilir.
Burada qeyd edildiyi kimi, biz əvvəlki illərdə də bir neçə tədbirin açılışında bərabər olmuşuq - Olimpiya
Mərkəzi, xəstəxananın təmiri, digər layihələr. Bu gün biz gözəl bir Mərkəzin açılışında bərabərik. Hələ
görüləsi işlər var, baxmayaraq ki, çox işlər görülüb. Bu işlərin görülməsi üçün bütün imkanlar vardır.
Azərbaycan son illərdə dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Bizim imkanlarımız da vardır, büdcəmiz
də artır, investisiya proqramımız da kifayət qədər böyükdür. Əsas odur ki, biz bütün mövcud olan
problemləri bilirik və onları ardıcıllıqla həll edirik.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Buraya gəlməzdən əvvəl mənə verilən arayışda, bax bu körpünün
tikintisi, Şirvan-Salyan yolunun yenidən qurulması, məktəblərin tikintisi, bütün bu məsələlər vardır.
Növbəti ilin investisiya proqramında bu məsələlər öz həllini tapacaqdır. Beləliklə, mövcud olan
problemlərin hamısı aradan götürüləcəkdir.
SAKİNLƏR : Çox sağ olun, Allah Sizə cansağlığı versin.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram, cansağlığı arzulayıram.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun.
XXX
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Daha sonra Prezident İlham Əliyev Mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, Mərkəzin inşası 2011-ci ilin dekabrında başlanmış və bu ilin avqustunda başa
çatdırılmışdır. İnşaat işləri rayonun daxili imkanları hesabına həyata keçirilmişdir. Mərkəzin 10 otaqdan
ibarət üçmərtəbəli binasının ümumi sahəsi 626 kvadratmetrdir.
Azərbaycan Prezidenti Mərkəzdə yaradılan şəraitlə tanış oldu.
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Binanın birinci mərtəbəsində sərgi zalı, inzibati otaqlar yerləşir. Foyedə ümummilli lider Heydər
Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada Ulu Öndərin və Prezident İlham Əliyevin Salyana səfərlərini əks
etdirən fotoguşələr vardır. Foyedə, həmçinin dahi rəhbər Heydər Əliyevə həsr olunan videoçarx da nümayiş
olunur.
Mərkəzin ikinci mərtəbəsində sahəsi 457 kvadratmetr olan sərgi zalındakı stendlərdə Ulu Öndərin uşaqlıq,
Naxçıvanda təhsil aldığı dövrləri, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində, eləcə də Moskvada çalışdığı illəri əks
etdirən şəkilləri, həmçinin görkəmli dövlət xadiminə həsr olunmuş nəşrlər, Ümummilli Liderin diplomları
və tərifnamələrinin surətləri nümayiş olunur.
Mərkəzin üçüncü mərtəbəsində isə rəqs studiyası, rəsm otağı, elektron kitabxana, xarici dil mərkəzi,
şahmat dərnəyi, kompyuter və informatika kabineti, fotostudiya vardır.
Prezident İlham Əliyev Mərkəzdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini
verdi.
AzərTAc
4 sentyabr 2013-cü il
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Ucar
2009, 19 noyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ucar–Yevlax avtomobil yolunun açılış mərasimində iştirak
etmişdir
2011, 30 oktyabr
➢ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ucar rayonuna səfəri: Ucarda Heydər Əliyev
Mərkəzinin açılışı olmuşdur
➢ Ucarlı şahmatçılara dəyərli töhfə
➢ Ucarda su-kanalizasiya sistemləri kompleksinin təməli qoyulmuşdur
➢ Prezident İlham Əliyev Ucar şəhər uşaq xəstəxanasının yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak
etmişdir
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ucar–Yevlax avtomobil yolunun açılış mərasimində iştirak
etmişdir
(19 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “İpək yolu”nun bir hissəsi olan
Ucar-Yevlax avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra açılış mərasimində iştirak etmişdir.
İnşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Nəqliyyat nazirinin müavini Musa Pənahov məlumat verdi ki, 52,5 kilometrlik bu yol Bakı–ƏlətQazax-Gürcüstan dövlət sərhədi yolunun bir hissəsidir. Bu yol Göyçay-Zərdab yolunun Ucar hissəsindən
başlayır və Yevlaxda başa çatır. Ucar, Ağdaş və Yevlax rayonlarının ərazisindən keçən bu yolun 44
kilometri 15 metr enində olmaqla ikizolaqlı, 8,5 kilometrlik hissəsi 27,5 metr olmaqla dördzolaqlıdır.
Yenidən qurulmasına 2007-ci ilin aprelində başlanılmış bu yolda 5 körpü tikilmişdir və onların ikisi Kür
çayının üzərindədir. Yol boyunca 74 suötürücüsü quraşdırılmışdır.
Yolun tikintisi həm dövlət büdcəsinin, həm OPEK Fondunun və həm də İslam İnkişaf Bankının
krediti hesabına aparılmışdır.
Tikinti zamanı 612 min kubmetr torpaq işləri görülmüş, 635 min kvadratmetr asfalt örtüyü
döşənmişdir.
Bu günədək “İpək yolu”nun Ələt–Hacıqabul, Hacıqabul–Kürdəmir, Gəncə-Qazax hissələri
istifadəyə verilmişdir. Hazırda Kürdəmir–Ucar, Yevlax–Gəncə, Qazax–Gürcüstan sərhədi avtomobil
yolunun inşası davam edir.
Layihənin ümumi dəyəri 69 milyon 283 min ABŞ dollarıdır.
İnşaatçılarla görüşən dövlətimizin başçısı dedi:
- Sizi bu yolun tikintisi münasibətilə təbrik edirəm. Çox gözəl yoldur, keyfiyyətlidir, böyük “İpək
yolu”nun bir hissəsidir və ən yüksək standartlara cavab verir. Mən bu yolun tikintisində iştirak etmiş bütün
insanlara minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, gələcək illərdə də yol tikintisi uğurla davam
edəcək və Azərbaycanda tikilən bütün yollar ən yüksək standartlara cavab verəcəkdir. Burada həm yerli,
həm xarici mütəxəssislər işləyirlər. Bu da çox gözəl əməkdaşlıq nümunəsidir. Sizi bir daha təbrik edirəm.
Sağ olun.
Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən qırmızı lenti kəsdi.
Dövlətimizin başçısı Kür çayının sağ sahilində - Yevlax şəhərində inşa olunacaq mehmanxana
kompleksinin layihəsi ilə də tanış oldu.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev Yevlaxda – Kürün sahilində yaradılan bulvar
kompleksi barədə məlumat verdi. 1,1 kilometr uzunluğunda, 7,5 hektar ərazidə estakadalar üzərində bulvar
kompleksi inşa edilir. Tikinti işlərinə 3 aydır başlanılmışdır. Burada, həmçinin park, çimərlik, balıq ovu
üçün göl yaradılacaqdır. Bulvar kompleksində ən müasir standartlara cavab verəcək 52 otaqdan ibarət
beşulduzlu mehmanxana tikilir. Dövlətimizin başçısına Kürün sahilində Olimpiya-İdman Kompleksinin
inşa ediləcəyi haqqında da məlumat verildi.
Prezident İlham Əliyev inşaatçıları bir daha təbrik etdi, görülən işləri yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2009, 19 noyabr
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ucar rayonuna səfəri
Ucarda Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı olmuşdur
(30 oktyabr 2011-ci il)
Oktyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ucar rayonuna səfərə
gəlmişdir. Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Ucar şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Ucar şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə abidənin ətrafında aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat
verildi. Bildirildi ki, ərazi əsaslı surətdə yenidən qurulmuş, geniş yaşıllaşdırma və abadlıq işləri aparılmış,
müasir park salınmışdır. Üç hektara yaxın sahəsi olan parkda dörd müasir fəvvarə, işıqlandırma sistemi
quraşdırılmış, dekorativ ağac və gül kolları əkilmişdir. Müasir görkəm almış park ucarlılarla yanaşı, rayona
gələn qonaqların da sevimli istirahət guşəsinə çevrilmişdir.
Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev abidəsinin müəllifi, Xalq Rəssamı Ömər Eldarov ilə
görüşdü.
Sonra dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə milli
memarlıq üslubunda inşa olunan mərkəzdə ümummilli liderin zəngin irsinə həsr olunmuş ekspozisiya zalı
vardır. Burada ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin bütün dövrlərini, eləcə də onun müxtəlif illərdə
respublikamızın bölgələrinə səfərlərini əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. Zalda, həmçinin ulu öndərin
zəngin irsinin gələcək nəsillərə çatdırılması üçün iki virtual tədris sinfi, kitabxana, ümummilli liderə aid
sənədlərin saxlandığı xüsusi guşə fəaliyyət göstərir.
Prezident İlham Əliyev mərkəzin akt zalına baxdı. Orijinal dizaynda yaradılan 200 nəfərlik zal
rayon və respublika səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Buradakı tədris siniflərində
ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti öyrənilməklə yanaşı, onun mədəniyyətə, incəsənətə, idmana
və digər sahələrə diqqət və qayğısı barədə məlumat veriləcəkdir. Burada, həmçinin xarici dillər mərkəzi,
xalça və rəsm studiyaları yerləşir. Mərkəzdə gənclərin müasir texnoloji yeniliklərlə yaxından tanış olmaları,
bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmələri üçün kurslar da təşkil olunacaqdır. Bunun üçün internet sinfi və
kompyuter mərkəzi qurulmuşdur.
Mərkəzin üçüncü mərtəbəsində müasir Azərbaycan rəssamlarının əsərlərinin nümayiş olunduğu
rəsm qalereyası fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə burada müxtəlif sərgilərin təşkili də nəzərdə tutulmuşdur.
Mərkəzlə yaxından tanış olan Prezident İlham ƏLİYEV rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşərək dedi:
-Əziz dostlar! Bu gün çox gözəl bir gündür. Ucarda möhtəşəm Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışına
toplaşmışıq. Bu gözəl hadisə münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı arzulayıram. Bu,
doğrudan da möhtəşəm mərkəzdir, saraydır. İndi Azərbaycanın bölgələrində, rayonlarında Heydər Əliyev
mərkəzləri tikilibdir, fəaliyyət göstərir, tikilməkdədir. Deyə bilərəm ki, onların içində öz gözəlliyi və
əzəməti ilə seçilən Ucardakı Heydər Əliyev Mərkəzidir. Həm xarici görünüşü, həm daxili tərtibatı, dizaynı,
eyni zamanda, mərkəzin funksional cəhətləri də çox gözəldir. Belə mərkəzlərin tikintisi ulu öndərin
xatirəsinə Azərbaycan xalqının hörmətinin təzahürüdür. Eyni zamanda, bu mərkəzlərdə ulu öndərin siyasi
irsi öyrənilir. Bununla bərabər, belə mərkəzlərdə müxtəlif tədbirlər də keçirilməlidir və keçirilir. Mən çox
şadam ki, bu mərkəzdə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün çox gözəl şərait vardır. Rayonun bütün vacib
tədbirləri burada keçiriləcəkdir. İnternet imkanları vardır, dərnəklər fəaliyyət göstərəcəkdir. Bir sözlə, bu
mərkəz yaşayacaq və Ucara əlavə yaraşıq verməklə bərabər, mərkəzin ətrafında insanlar istirahət edəcəklər,
gözəl meydan yaradılıbdır, böyük abadlıq işləri aparılıbdır.
Mən çox şadam ki, Ucarda son illər ərzində abadlıq, quruculuq işləri uğurla gedir. Əminəm ki,
gələcək illərdə də bu meyillər daha da güclənəcəkdir. Elə etməliyik ki, hər bir bölgə, hər bir rayon mərkəzi,
hər bir kənd abadlaşsın, gözəlləşsin. Bunu etmək üçün imkanlarımız vardır. Belə gözəl mərkəzlərin
yaradılması, gözəl meydanların salınması göstərir ki, Azərbaycan uğurla inkişaf edir, ölkə qarşısında duran
bütün vəzifələr uğurla icra edilir. Bütün uğurlarımızın təməli ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur.
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Bu il biz müstəqilliyimizin bərpasının 20 illik yubileyini qeyd edərkən bir daha tarixə nəzər salaraq
görürük ki, ulu öndərin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında müstəsna xidmətləri olmuşdur.
Ölkəmiz üçün ən ağır zamanlarda xalqın tələbi ilə rəhbərliyə gəlmiş Heydər Əliyev vəziyyəti sabitləşdirdi
və Azərbaycanı inkişaf yoluna çıxardı. Bu yaxınlarda müstəqilliklə bağlı tədbirlərdə bu tarix haqqında
kifayət qədər geniş danışmışıq. Ölkəmizdə bütün bölgələrdə müstəqilliyin bərpası ilə bağlı müxtəlif
tədbirlər keçirilmişdir. Azərbaycanda dövlətçilik əsaslarının qoyulması, hüquqi dövlətin qurulması,
demokratik prinsiplərin bərqərar olması və islahatların aparılması işində Heydər Əliyev müstəsna xidmətlər
göstərmişdir. Bu gün bu siyasət davam etdirilir. Biz bu siyasətə sadiqik. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev
siyasətinə sadiqdir, onun xatirəsinə daim hörmət və ehtiramını bildirir. Bu siyasət Azərbaycanda yeni
imkanlar açır. Son illər ərzində ölkəmizin bütün bölgələrində geniş quruculuq, abadlıq işləri aparılır. Hər
bir rayonda işlər görülür, binalar, məktəblər tikilir, qazlaşdırma gedir, kommunal infrastruktur layihələri
icra edilir və ölkəmizin hərtərəfli inkişafı məhz bu amillərdən asılıdır.
Bizim güclü iqtisadi potensialımız var, artıq bu, reallıqdır. Dünyada mövqelərimiz möhkəmlənir və
bu reallıqlarla da hesablaşırlar. Azərbaycan bu gün regional işlərdə lider dövlətdir, Cənubi Qafqazda lider
dövlətdir. Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 83 faizi Azərbaycan iqtisadiyyatıdır. Siyasi sahədə
təşəbbüslərimiz bölgədə, regionda əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün mühüm rol oynayır. Dünyada
mövqelərimiz möhkəmlənir.
Bu yaxınlarda Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsi bir daha ölkəmizin
qüdrətini göstərir. Bir daha Azərbaycan siyasətinin nə qədər düzgün olduğunu göstərir. Ölkə daxilində
gedən proseslər, iqtisadiyyatla bağlı olan məsələlər statistik göstəricilərdə özünü əks etdirir. Bu məsələlərlə
məşğul olan qurumlar, insanlar, ekspertlər əlbəttə ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafını görürlər və
qiymətləndirirlər.
BMT Təhlükəsizlik Şurasına böyük üstünlüklə seçilməyimiz isə bütün dünyaya Azərbaycanı
müasir, qüdrətli, böyük nüfuza malik ölkə kimi təqdim etdi. Beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycana
böyük hörmət, etimad, inam göstərilir. 155 ölkə bizi dəstəklədi. 155 ölkə bizi müdafiə etdi, bizə inandı və
ümid etdi. Əlbəttə ki, biz bu ümidləri doğruldacağıq. İlk növbədə biz Azərbaycan xalqının ümidlərini
doğrulduruq və doğruladacağıq. Ölkəmizdə aparılan islahatlar və görülmüş işlər bunun əyani sübutudur.
Bizə inanan tərəfdaşlarımızın, dost olan ölkələrin ümidlərini də doğruldacağıq. Biz dünyanın ən ali orqanı
olan BMT Təhlükəsizlik Şurasında sadiq olduğumuz prinsipləri müdafiə edəcəyik. İlk növbədə ədaləti
müdafiə edəcəyik. Biz bütün işlərə ədalət nöqteyi-nəzərdən yanaşırıq. Həm ölkə daxilində gedən proseslər,
həm də xarici siyasətimizlə bağlı təşəbbüslər ədalət prinsipləri əsasında qurulubdur.
Biz Təhlükəsizlik Şurasında beynəlxalq hüququn keşiyində duracağıq. Biz bütün məsələlərin
beynəlxalq hüquq əsasında həll olunmasının tərəfdarıyıq. Dünyada ikinci mexanizm yoxdur, ola da bilməz.
Beynəlxalq hüquq prinsipləri ona görə dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilir ki, bunlar ədalətli
prinsiplərdir. Bizim ədalətli işimiz, Qarabağ münaqişəsi, torpaqlarımızın işğal altına düşməsi məsələsi də
yalnız beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında öz həllini tapmalıdır.
Bu yaxınlarda üzv olduğumuz BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə bağlı dörd qətnamə qəbul etmişdir. Ədalətli qərarlar qəbul etmişdir. Ancaq əfsuslar
olsun ki, bu qərarlar icra edilmir.
Artıq biz bu mötəbər qurumun üzvüyük. Artıq dünya miqyasında seçilmiş ölkələrin sırasındayıq.
Əlbəttə ki, öz maraqlarımızı müdafiə edəcəyik, Azərbaycanla, bölgə ilə bağlı həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinə daha da geniş şəkildə çatdıracağıq. Ancaq onu da qeyd etməliyik ki, bu səsvermə bizim üçün
nə qədər sevindirici və qürurverici olsa da, məsuliyyətimizi də bir o qədər artırır. Biz bu məsuliyyəti
üzərimizə götürməyə hazırıq. Əks təqdirdə namizədliyimizi irəli sürməzdik. Eyni zamanda, bu səsvermə
onu göstərir ki, Azərbaycan haqqında dünyada kifayət qədər məlumatlar vardır. Bəzi hallarda müxtəlif
məsələlərdə dünya birliyinin fikrinə, rəyinə istinad edilir. Dünya birliyi bütün ölkələrdir. Onların mütləq
əksəriyyəti Azərbaycanın yanındadır. Yəni, dünya birliyi bizimlədir. Gələcəkdə dünya birliyinə istinad
edərkən hər hansı bir fikri, yaxud da ideyanı irəli sürmək istəyəndə bəzi dairələr bilməlidirlər ki, dünya
birliyinin rəyi bax bu səsvermədə öz əksini tapıbdır. Azərbaycan dünya birliyi tərəfindən təqdirlə qeyd
edilən ölkədir. Bu böyük nailiyyətdir, böyük uğurdur. Bu bir də onu göstərir ki, son illər ərzində Azərbaycan
düzgün yol seçmişdir. Yenə də deyirəm, bu yolu bizə ulu öndər göstərmişdir. Biz son illər ərzində onun
siyasi və mənəvi irsinə sadiq qalaraq, islahatları apararaq ölkəmizi böyük dərəcədə gücləndirə bilmişik.
Biz həmişə konkret işlərlə məşğul olmuşuq və bu gün də məşğuluq. Bütün bölgələrin abadlaşması,
bölgələrdə yeni iş yerlərinin açılması və belə gözəl sarayların tikintisi bugünkü Azərbaycan reallıqlarıdır.
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Dünya üçün ən çətin, ən böhranlı illərdə iqtisadiyyatımız artır, maaşlar, pensiyalar artırılır, infrastruktur
layihələrinin icrasında heç bir yubanma, geriləmə yoxdur. Verilmiş bütün vədlər yerinə yetirilir.
Eyni zamanda, xarici siyasətimizlə bağlı ölkə daxilində fikir ayrılığı yoxdur. Ancaq özlərini ekspert
adlandıran insanlar bəzi hallarda həm ölkə daxilində, həm də xaricdə bizim xarici siyasətimizlə bağlı
müxtəlif fikirlər səsləndirirdilər. Bəzi hallarda tənqidi xarakterli fikirlər səsləndirirdilər ki, Azərbaycanın
tarazlaşdırılmış siyasəti yanlış siyasətdir. Azərbaycan hansısa bir qüvvəyə yaxın olmalıdır, hansısa
qüvvənin qanadı altına keçməlidir. Bax bu səsvermə bütün bu yanlış və zərərli fikirləri bir daha alt –üst
etdi. Bu səsvermə göstərdi ki, yeganə düzgün siyasət Azərbaycan siyasətidir. Bu, balanslaşdırılmış siyasət
deyil. Mən bunu bir daha demək istəyirəm ki, bu, müstəqil siyasətdir. Biz müstəqil ölkə kimi özümüzə
hörmət edirik, xalqımıza, dövlətimizə hörmət edirik. Siyasətimizi yalnız Azərbaycan xalqının maraqları
üzərində qururuq. Bütün ölkələrlə onların ölçülərindən, qüdrətindən asılı olmayaraq bərabərhüquqlu
münasibətlər qurmuşuq. Bu münasibətlər artıq oturuşmuş münasibətlərdir. Azərbaycanı dünyada etibarlı
tərəfdaş və ləyaqətli ölkə kimi tanıyırlar. Ona görə xarici siyasətlə bağlı bundan sonra əminəm ki, fikir
ayrılığı olmayacaqdır. Siyasətimizin uğurlu olmasını ən yaxşı şəkildə göstərən bu səsvermədir. Nə üçün
mən bu məsələyə bu qədər diqqət verirəm. Təkcə ona görə yox ki, bu, bizim böyük qələbəmizdir və haqlı
olaraq fəxr edirik ki, bu qələbəni biz qazanmışıq. Ona görə ki, artıq bu qələbə 20 illik müstəqillik dövrünə
yekun vurur. Bu, bir mərhələdir. Ən yüksək səviyyədir ki, biz çatmışıq. Ancaq bu bizi sakitləşdirməməlidir.
Biz gələcəyə inamla baxırıq. Gələcək haqqında konkret planlarımız, proqramlarımız vardır və onlar icra
edilir. Bundan sonra 20 il ərzində Azərbaycan hansı nailiyyətlərə çatacaqdır?! Əlli il bundan sonra
Azərbaycan necə inkişaf edəcəkdir?! Bax o 50 il bundan sonrakı inkişafın təməlini biz bu gün qoyuruq.
Mən bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin toplantısında demişəm ki, son səkkiz ildə iqtisadiyyatımız
üç dəfə artıbdır. Heç bir ölkədə buna bənzər mənzərə yoxdur. Bundan sonrakı 10 il ərzində daha iki dəfə
də artmalıdır. Bu, çox ciddi bir siqnaldır və böyük bir öhdəlikdir. Bunu icra etmək asan olmayacaqdır.
Nəzərə alsaq ki, bugünkü iqtisadi potensialımız kifayət qədər güclüdür və bunu iki dəfə artırmaq böyük
məharət və peşəkarlıq tələb edəcəkdir. Ancaq mən inanıram və bilirəm ki, qəbul edilmiş proqramların
düzgün icrası nəticəsində biz buna bəlkə də artıqlaması ilə nail olacağıq. Biz bu inkişafı ilk növbədə qeyrineft sektorunun hesabına və bölgələrin hesabına təmin etməliyik. Ona görə hər bir bölgədə quruculuq–
abadlıq işləri ilə bərabər, investisiya layihələri icra edilir, yeni müəssisələr yaradılır, iş yerləri açılır və ölkə
iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir.
Bir daha demək istəyirəm ki, bugünkü tədbir də, bu möhtəşəm Heydər Əliyev Sarayı, bu gözəl
meydan, əslində Azərbaycanın inkişafını təcəssüm etdirir. Bu gün inkişaf edən, çiçəklənən Azərbaycan
üçün belə binalar lazımdır. Məktəblər, binalar, xəstəxanalar, yollar, abadlıq-quruculuq göz oxşayır. Bu
binalar yaraşıq verir. Bu binalar Azərbaycanın uğurlu inkişafını əks etdirir.
Əziz dostlar, mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Bütün ucarlılara
cansağlığı və yeni uğurlar arzu edirəm.
Sağ olun.
XXX
Rayon ictimaiyyəti adından çıxış edən Gülzar İSRAYILOVA dövlətimizin başçısına ucarlılar
adından minnətdarlıq edərək dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident, Sizi bütün Ucar ictimaiyyəti adından salamlayır və rayonumuza “Xoş
gəlmisiniz!” deyirəm.
Bu gün biz müstəqil Azərbaycan adlı şah əsərin müəllifi olan dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin adını
daşıyan möhtəşəm bir mərkəzin açılışına toplaşmışıq. Ucarlılar 1978-ci ilin iyun ayında ulu öndərimizin
rayonumuza gəlişini çox yaxşı xatırlayırlar. O zaman ulu öndərimizin rayonumuzun bir sıra kəndlərində
olması, zəhmət adamları ilə görüşməsi ucarlıların yaddaşında dərin iz buraxmışdır. Ulu öndərimizin
respublikamıza rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə xalqımız üçün gördüyü işlər, qurub-yaratdıqları indi də
hamı tərəfindən böyük minnətdarlıqla yad edilir. Ölkəmizdə anarxiyanın, xaosun, özbaşınalığın hökm
sürdüyü 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanımız müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qaldıqda
da xalqımız ulu öndərimizə müraciət etmişdir. O zaman ulu öndərimizin cəsarəti, qətiyyəti bütün
Azərbaycanımızın, xalqımızın taleyində həlledici rol oynadı. Ulu öndərimiz müstəqil Azərbaycanı ayağa
qaldırdı, Azərbaycanın bir dövlət kimi formalaşmasını, möhkəmləndirilməsini, iqtisadi təhlükəsizliyini
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təmin etdi. Bundan sonra daim yaşayacaq bir Azərbaycan dövlətini yaratdı. O ildən bu günə kimi
Azərbaycan bu yolla uğurla irəliləyir.
Bu gün hər birimizdə bir arxayınlıq vardır. Çünki Siz ən dürüst yolla – ulu öndərimizin yolu ilə
gedir, onun ölməz ideyalarını çox yüksək səviyyədə həyata keçirirsiniz. Mən bir təhsil işçisi kimi bilirəm
ki, Heydər Əliyev nümunəsi şagirdlərimizə Vətənə sədaqət, torpağa sonsuz məhəbbət və vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə olunmalarına necə müsbət təsir göstərir. Bu əzəmətli mərkəz bu sahədə apardığımız
işlərimizə güclü təkan verəcəkdir.
Mərkəzdə müxtəlif sahələr üzrə yaradılmış dərnəklər gənclərimiz arasında sıx ünsiyyətin
qurulmasına xidmət edəcəkdir. Buradakı elektron kitabxananın köməyi ilə gənclərimiz dünya
kitabxanalarının imkanlarından istifadə edə biləcək, intellektual səviyyələrini, dünyagörüşlərini
artıracaqlar.
Möhtərəm cənab Prezident, bu günlərdə xalqımız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa
olunmasının 20-ci ildönümünü böyük qürur hissi ilə qeyd etdi. Ötən 20 ildə Azərbaycan özünü bütün
dünyaya inkişaf etmiş bir ölkə, etibarlı tərəfdaş kimi tanıtdırmışdır. Bu gün Azərbaycanın dünya dövlətləri
arasında nüfuzu artır. 155 dövlətin dəstəyini qazanmaqla Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi Sizin gərgin əməyinizin nəticəsi, Heydər Əliyev
ideyalarının qələbəsidir.
Möhtərəm cənab Prezident, Sizin diqqət və qayğınız sayəsində bütün ölkəmiz kimi, Ucar rayonu
da sürətlə inkişaf edir, müasirləşir. Burada gözəl istirahət parkları salınır, çoxsaylı təhsil və səhiyyə
müəssisələri inşa edilir. Müqəddəs Qurban bayramı ərəfəsində ən müasir tələblərə cavab verən uşaq
xəstəxanasının, şahmat məktəbinin, eləcə də digər sosial obyektlərin açılışı bizim üçün böyük hədiyyədir.
Bütün bunlara görə Sizə və çox hörmətli Mehriban xanıma bütün ucarlıların təşəkkürünü və dərin
ehtiramını çatdırıram.
Möhtərəm cənab Prezident, biz inanırıq ki, yalnız Sizin müdrik rəhbərliyinizlə xalqımızın taleyüklü
problemləri tezliklə öz həllini tapacaq, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. Bu yolda bütün
ucarlılar adından Sizə uzun ömür, cansağlığı, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Çox sağ olun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
30 oktyabr 2011-ci il
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Ucarlı şahmatçılara dəyərli töhfə
(30 oktyabr 2011-ci il)
Oktyabrın 30-da Prezident İlham Əliyev Ucar rayonuna səfəri çərçivəsində şahmat məktəbinin
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı məktəbin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, şahmat kompozisiyası formasında tikilmiş bu tədris ocağının ümumi sahəsi 820
kvadratmetrdir. Şahmat məktəbinin ərazisində yaşıllıqlar salınmış, müasir işıqlandırma sistemi
quraşdırılmışdır. Birmərtəbəli məktəbdə beş tədris, bir kompyuter otağı və xidməti otaqlar vardır. Məktəbin
oyun zalının sahəsi 210 kvadratmetrdir.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə müasir
üslubda inşa olunan bu tədris binası bir növ fiqurlar düzülmüş şahmat taxtasına bənzədilmişdir. Binanın
girişi piyada, ətrafı top, mərkəzi hissəsi isə şah fiqurları formasındadır. Buradakı tədris otaqları
məktəblilərin şahmatın sirlərinə yiyələnmələri üçün lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Elektron
biliklərin əldə olunması və müasir yeniliklərin qavranılması üçün ayrıca kompyuter otağı da yaradılmışdır.
Qeyd edildi ki, müasir havalandırma sistemi ilə təchiz olunmuş şahmat məktəbinin oyun zalında
ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin şahmata və şahmatçılara diqqət və qayğısını əks
etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. Zalda eyni vaxtda 140 şagird şahmat oynaya bilər. Burada oyunların canlı
izlənilməsi üçün xüsusi monitor quraşdırılmışdır.
Bildirildi ki, Ucar şahmatçıları Azərbaycan şahmatının inkişafına töhfələrini verirlər. Yeni şahmat
məktəbi ucarlı şahmatçıların daha böyük nailiyyətlər əldə etmələrinə imkan yaradacaqdır.
Dövlətimizin başçısı şahmat üzrə Avropa çempionu, bu ilin aprelində Polşada keçirilən dünya
çempionatında 14 yaşlılar arasında ən yüksək nəticə göstərərək dünya çempionu adını qazanmış ucarlı
Xatın Bağırova ilə söhbət etdi.
Prezident İlham Əliyev məktəbin kollektivinə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2011, 30 oktyabr
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Ucarda su-kanalizasiya sistemləri kompleksinin təməli qoyulmuşdur
(30 oktyabr 2011-ci il)
Oktyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ucar şəhərinin sukanalizasiya sistemləri kompleksinin təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
İnşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Ucar şəhərində mərkəzləşdirilmiş içməli su sistemi
1970-ci illərdə tikilmiş, Göyçay rayonunun Potu kəndi ərazisində qazılmış subartezian quyulardan və
suvarma kanallarından mənbə kimi istifadə olunmuşdur. Yeni layihəyə əsasən, Ağsu rayonu ərazisində
yerləşən Külüllü su mənbəyi seçilmişdir. Külüllüdə drenaj tipli suqəbuledici qurğunun tikintisi, buradan
Ucar şəhərinədək 400 millimetr diametrli 60 kilometr uzunluğunda özüaxımlı magistral su kəmərinin
çəkilməsi planlaşdırılır. Layihədə, eyni zamanda, magistral kəmər boyunca yerləşən 15 kəndin də su
təchizatı təmin olunacaqdır.
Bildirildi ki, şəhərdə ümumi uzunluğu 108 kilometr olan yeni supaylayıcı şəbəkənin, iki min
kubmetr həcmində yeni su anbarının tikilməsi nəzərdə tutulur. Layihəyə əsasən, Ucar şəhərində 90 kilometr
uzunluğunda kanalizasiya xətləri çəkiləcək, 15 kanalizasiya nasos stansiyası tikiləcəkdir. Çirkab sularının
təmizlənməsi üçün məhsuldarlığı sutkada dörd min kubmetr olan müasir qurğu inşa ediləcəkdir. Layihənin
yerinə yetirilməsi ilə 2035-ci ilədək perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Ucar şəhərində 20 min, 15 kənddə
isə 32 min nəfərin su təchizatı və kanalizasiya xətlərindən istifadəsi əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılacaqdır.
Dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçiriləcək “Ucar şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması layihəsi”nin 20 aya başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.
Sonra Ucar şəhərinin yeni su-kanalizasiya sistemləri kompleksinin təməli qoyuldu.
Dövlətimizin başçısı metal gilizi bünövrəyə buraxdı, beton qarışığı tökən qurğunun düyməsini
basdı.
AZƏRTAC
2011, 30 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Ucar şəhər uşaq xəstəxanasının yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak
etmişdir
(30 oktyabr 2011-ci il)
Oktyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ucar şəhər uşaq
xəstəxanasının əsaslı yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı xəstəxananın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, 44 çarpayılıq uşaq xəstəxanasında 90 nəfərədək tibbi heyətin işləməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Xəstəxananın birinci mərtəbəsində yerləşən 40 nəfərlik konfrans zalında rayon və respublika
əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Xəstəxanaya müraciət edən xəstələrin
hərtərəfli müayinəsi və müalicəsi üçün burada ayrıca poliklinika da vardır.
Qeyd edildi ki, xəstəxananın ikinci mərtəbəsində 10 çarpayılıq cərrahiyyə şöbəsi, bir, iki və üç
nəfərlik palatalar və bir əməliyyat otağı vardır. Üçüncü mərtəbədə isə 4 çarpayılıq reanimasiya və 20
çarpayılıq pediatriya şöbələri fəaliyyət göstərəcəkdir. Xəstəxana müasir standartlara cavab verən müayinə
və müalicə avadanlığı ilə təchiz olunmuşdur.
XXX
Sonra Prezident İlham Əliyev Ucar mərkəzi rayon xəstəxanasının yenidənqurmadan sonra
istifadəyə verilmiş poliklinikasında oldu.
Məlumat verildi ki, ikimərtəbəli poliklinika binası hazırda inşası davam etdirilən Ucar mərkəzi
rayon xəstəxanasının bir hissəsi olmaqla tam şəkildə yenidən qurulmuşdur. Birinci mərtəbədə laboratoriya,
ginekologiya, dəri-zöhrəvi kabinələri, həkim otaqları vardır. Sahə həkimləri də burada fəaliyyət
göstərəcəklər. Poliklinikada sarğı otağı, fizioterapiya, ultrasəs müayinəsi, rentgen, laboratoriya,
elektrokardioqrafiya, elektroensofoloqrafiya, stomatologiya və oftalmologiya kabinələri də fəaliyyət
göstərir.
XXX
Daha sonra Prezident İlham Əliyev tikintisi davam etdirilən Ucar mərkəzi rayon xəstəxanasının baş
planı ilə tanış oldu.
Xəstəxananın əvvəlki binasının fotoşəkillərinə baxan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki,
1970-ci ildə inşa olunmuş köhnə bina indiyədək təmir olunmadığından yararsız hala düşmüşdü. Yeni
xəstəxana üçün 4,4 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Bu ərazinin 1,2 hektarında ikimərtəbəli 4 korpusdan
ibarət kompleks tikiləcəkdir.
Xəstəxananın ərazisində təcili tibbi yardım üçün də ayrıca bina inşa olunmuşdur. Bundan əlavə,
rayon patoloji anatomiya və ekspertiza şöbəsinin, o cümlədən uşaq xəstəxanasının da mərkəzi rayon
xəstəxanasının yaxınlığında yerləşməsi vətəndaşlara daha yaxşı və keyfiyyətli tibbi xidmətin
göstərilməsinə imkan verəcəkdir. Burada ümumilikdə 350 nəfər tibbi heyət çalışacaqdır.
Prezident İlham Əliyev tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2011, 30 oktyabr
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Zərdab
2011, 6 may
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zərdab rayonunda olmuşdur
➢
➢
➢
➢
➢

2012, 7 oktyabr
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax və Zərdab rayonlarına səfəri: Prezident İlham Əliyev
Zərdabda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir
Zərdabda Heydər Əliyev Mərkəzi istifadəyə verilmişdir
Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası Zərdab rayon təşkilatının yeni binasının açılışında
iştirak etmişdir
Zərdabda Gənclər Mərkəzi açılmışdır
Prezident İlham Əliyev Küllülü-Zərdab magistral su kəmərinin açılışında iştirak etmişdir
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zərdab rayonunda olmuşdur
(6 may 2011-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, mayın 6-da Ağcabədiyə səfərini başa çatdıran Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Zərdab rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi, önünə gül
dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyev rayonun mərkəzində ümummilli liderin adını daşıyan parkda Heydər
Əliyev Mərkəzinin eskiz layihəsinə baxdı.
Parkla tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu istirahət mərkəzi zərdablıların
ən çox üz tutduqları məkandır. Bunu nəzərə alaraq, parkın müasirləşməsi və daha da gözəlləşməsi üçün son
vaxtlar bir sıra yenidənqurma işləri aparılmış, elektrik dirəkləri təzələnmiş, əraziyə 5 min kvadratmetr
mərmər plitə döşənmiş, geniş yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır.
Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzinin tikintisi çərçivəsində hazırlıq işləri ilə də tanış
oldu. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ulu öndərin əziz xatirəsini əbədiləşdirmək və onun zəngin
irsinin öyrənilməsi məqsədi ilə yaradılacaq mərkəzin ümumi sahəsi min kvadratmetrdən artıq olan
ikimərtəbəli binasında ümummilli liderin titanik ictimai-siyasi fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarını əks
etdirən fotolar, kitablar və digər eksponatlar nümayiş olunacaqdır. Birinci mərtəbədə gənclərin müxtəlif
sənət vərdişlərinə yiyələnməsi üçün rəsm, şahmat, kompyuter, xalçaçılıq otaqları və digər otaqlar
yerləşəcəkdir. İkinci mərtəbə iclas zalı və kitabxanadan ibarət olacaqdır.
Prezident İlham Əliyev Zərdab rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Zərdablılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham ƏLİYEV ictimaiyyət nümayəndələrini salamlayaraq soruşdu:
- Zərdab rayonunda işlər necə gedir?
SAKİN: Əla, yüksək səviyyədə.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox yaxşı.
SAKİN: Allah Sizə ömür versin! Allah Sizi qorusun! Cənab Ali Baş Komandan, biz Sizdən çox
razıyıq. Biz Sizi ürəkdən sevirik. Həsən bəy Zərdabi yurdu həmişə Sizi dəstəkləmişdir. Siz ulu öndərin
siyasətini uğurla davam etdirirsiniz. Bu möhtəşəm işlərə görə Sizə çox minnətdarıq. Rayonumuza təyin
etdiyiniz başçı da bizə çox yaxşı baxır. Rayonumuz çox abadlaşıb. Bu, bizi çox sevindirir. Zərdabda çox
gözəl işlər görülür. Ümumiyyətlə Siz çox gözəl insansınız.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
SAKİN: Allah Sizi Azərbaycan xalqına çox görməsin. Siz Azərbaycan üçün böyük işlər
görürsünüz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun.
SAKİN: Hörmətli Prezident, mən çox şadam ki, Sizin atanızla, ulu öndərimizlə də görüşmüşəm.
Çox xoşbəxtəm ki, indi Sizinlə görüşürəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Mən çox şadam ki, burada işlər yaxşı gedir, burada böyük
planlar vardır. Hər bir rayon üzrə konkret proqramlar var, təkliflər vardır. İndi yerlərdən gələn təkliflərə
baxırıq. Hər bir rayon üzrə konkret proqram icra olunmalıdır. O cümlədən Zərdab rayonunda bütün işlər
yüksək səviyyədə görülməlidir. Rayonların inkişafı, abadlıq, quruculuq işləri, yolların, su, qaz xətlərinin
çəkilişi, bütün bu məsələlər çox vacibdir. Hər bir rayon üzrə konkret proqram icra olunur. Ona görə mən
istəyirəm Sizdən soruşum, hansı məsələlər öz həllini gözləyir, hansı məsələlərə daha da böyük diqqət
göstərilməlidir? Harada biz daha da çevik siyasət aparmalıyıq?! Mənim bölgələrə səfərlərimin səbəbi
bundan ibarətdir. Həm vəziyyətlə tanış olmaq, həm də Sizdən eşitmək ki, əlavə hansı işlər görülməlidir?
SAKİN: Hörmətli cənab Prezident, bu gün rayonumuzun camaatı çox sevinir ki, Siz Zərdaba ikinci
dəfə təşrif buyurmusunuz. Bu səfər insanların qəlbində çox böyük qürur, sevinc hissi yaradır. Sizə “Xoş
gəlmisiniz” deyirik.
Rayondakı abadlıq, quruculuq işlərindən danışan müəllimə Vüsalə KƏRİMOVA bir çox sosial
obyektlərin, xidmət müəssisələrinin, Qarabağ əlilləri üçün mənzillərin inşa edildiyini, yolların
abadlaşdırılmasının geniş vüsət aldığını diqqətə çatdırdı. O, son illər rayonda yeni məktəblərin tikilməsinə,
onların maddi-texniki bazasının güclənməsinə dövlət dəstəyi ilə yanaşı, Azərbaycanın birinci xanımı,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın da xidmətlərini xüsusi qeyd etdi.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Sizdə qazlaşdırma ilə bağlı vəziyyət necədir?
SAKİN: Yaxşıdır. Bu işə kəndlərdə də başlayıblar.
Prezident İlham ƏLİYEV: Başlayıblarmı?
SAKİN: Bəli, başlayıblar.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəs rayon mərkəzi necə, qazlaşdırılırmı?
Rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Lütvəli BABAYEV: Cənab Prezident, rayonun mərkəzi
tamamilə qazlaşdırılıb. Hazırda Sizin diqqət və qayğınız sayəsində Dövlət Proqramına uyğun olaraq 41
kənddə qazlaşdırma işlərinə başlanılıb və hazırda işlər sürətlə gedir. Bayaq qeyd olunduğu kimi, təbii
fəlakətin rayonumuza vurduğu ziyanın nəticələri Sizin diqqət və qayğınız sayəsində tez bir zamanda aradan
qaldırılıb. 60,6 kilometr uzunluğunda, 8 metr enində bənd işləri görülüb.
Prezident İlham ƏLİYEV: Tikilib qurtarıb?
Lütvəli BABAYEV: Xeyr, Kürün Zərdab rayonu ərazisindən keçən 87 kilometrlik hissəsində Sizin
tapşırığınıza əsasən hazırda 233 texnika, 300 canlı qüvvə bəndbərkitmə işləri ilə məşğuldur.
Prezident İlham ƏLİYEV: İşlər necə gedir, sürətlə gedirmi?
Lütvəli BABAYEV: Bəli, sürətlə gedir. İnsanlarımız çox razıdırlar və bu gün əhval-ruhiyyə çox
yüksək səviyyədədir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəs evlərin tikintisi necə gedir?
Lütvəli BABAYEV: Cənab Prezident, Sizin tapşırığınıza əsasən yaradılmış komissiya - Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin alt komissiyası üç dəfə bizim rayonumuzda olmuş, dəymiş ziyan yüksək diqqət və
qayğınız sayəsində aradan qaldırılmışdır. Hazırda həmin ərazidə məktəb, bağça, tibb məntəqəsi binaları
inşa olunur və işlər yüksək səviyyədə gedir. Bu ərazi Zərdabın ən yüksək yeridir. Nə qədər su daşsa da,
təhlükə yoxdur.
Prezident İlham ƏLİYEV: Heç bir təhlükə yoxdur?
Lütvəli BABAYEV: Xeyr, cənab Prezident, yoxdur. 2010-cu ildə Göyçay, Türyançay çayları da
təhlükə törədirdi. Sizin tapşırığınıza əsasən görülən işlər sayəsində o təhlükə tamamilə aradan
qaldırılmışdır. İndi sürətlə bəndbərkitmə işləri aparılır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox yaxşı. Elektrik enerjisi ilə təchizat sarıdan vəziyyət necədir?
Qaydasındadırmı?
SAKİNLƏR: Çox yaxşıdır. Qaydasındadır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Rayon üçün əlavə nə işlər görülməlidir? Hansı təklifləriniz,
təşəbbüsləriniz var?
Hansı məsələlər tezliklə öz həllini tapmalıdır?
SAKİN: Sizin tapşırığınıza əsasən hazırda rayonumuzda kanalizasiya və içməli su məsələləri həll
olunur.
Prezident İlham ƏLİYEV: Layihəyə başlayıblar?
SAKİN: Nümayəndələr gəliblər.
Prezident İlham ƏLİYEV: Yaxın zamanlarda başlamalıdır.
Lütvəli BABAYEV: Möhtərəm Prezident, Sizin tapşırığınıza əsasən Dövlət Proqramında Zərdab
rayonu ilə bağlı nəzərdə tutulmuş 13 maddənin 10-u artıq həyata keçirilmişdir. Biri idman kompleksinin
tikintisidir.
Prezident İlham ƏLİYEV: O layihə vardır.
Lütvəli BABAYEV: Bəli, vardır. Sizin tapşırığınızla Dövlət Proqramına daxil edilmiş bu məsələlər
zərdablılar üçün çox vacibdir. Artıq o işlərə başlanılıb.
Prezident İlham ƏLİYEV: Su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişinə tezliklə başlanmalıdır. Yəqin ki,
ya bu il, ya gələn il başlanmalıdır və iki il ərzində bütün bu layihə başa çatmalıdır. Əfsuslar olsun ki, su və
kanalizasiya xətlərinin çəkilişi bütün bölgələr üçün ənənəvi problem olaraq qalır. Artıq bu işlərə də təkan
verilmişdir. Bəzi rayonlarda işlər başlayıb, bəzi rayonlarda hazırlıq işləri gedir. Yaxın zamanlarda bu
məsələ də öz həllini tapacaq. Beləliklə də qazlaşdırma, elektrik enerjisi ilə təchizat, su, kanalizasiya
xətlərinin, kənd yollarının çəkilişi - bunlara da böyük ehtiyac var. Zərdab rayonunda da kənd yolları, əksər
yollar torpaq yollarıdır. Onlara da asfalt vurulmalıdır. Konkret təkliflər verin. Bəzi rayonlarda müəyyən
işlər görülüb, yollar çəkilib, burada da çəkilməlidir. Rayonda neçə kənd vardır?
Lütvəli BABAYEV: 41 kəndimiz vardır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əhali nə qədərdir?
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Lütvəli BABAYEV: Hazırda rayonumuzun 54 min əhalisi vardır. Sizin tapşırığınıza əsasən artıq
41 kənddə 119 kilometr kəndarası yollar çəkilməlidir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Təkliflərinizi vermisiniz?
Lütvəli BABAYEV: Bəli, cənab Prezident vermişik.
SAKİN: Cənab Prezident, veteranlarımız da, gənclərimiz də Sizi həddən artıq çox istəyirlər.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, mən də sizi çox istəyirəm. Veteranlara həmişə qayğı
göstərilibdir və göstəriləcəkdir. O vəsait bu günlərdə sizə çatıbmı?
SAKİN: Çatıb. Bu diqqət və qayğı bizi çox sevindirir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Siz buna layiqsiniz.
SAKİN: Mən idmançı olmuşam, birinci dərəcəli alpinistəm. Veteranlarımız da, gənclərimiz də
Sizin siyasətinizi dəstəkləyirlər. Biz hamımız bir nəfər kimi, Sizin ətrafınızda birləşmişik. Sizin sadiq
köməkçilərinizik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Mən bir qədər əvvəl vəsait ayırdım ki, bayrama qədər hamıya çatsın.
Pensiyaların da məsələsinə baxılır, yenə də baxılacaqdır.
Gənclər üçün də şərait yaradılıb, Dövlət Proqramı qəbul olunacaqdır. Hər yerdə gənclər mərkəzləri
tikilməlidir. Gənclərimiz ölkəmizin inkişafı yolunda fəal işləməli və çalışmalıdırlar. Bütün insanlar bir
məqsəd uğrunda çalışmalıdırlar ki, ölkəmizi daha da gücləndirək, inkişaf etdirək, müasir dövlət yaradaq.
Buna nail olmaq üçün bütün rayonlarda işlər yaxşı, yüksək səviyyədə getməlidir.
SAKİN: Cənab Prezident, veteranlarımızın, gənclərimizin bir arzusu vardır: Ancaq və ancaq
Qarabağ məsələsi həll olunsun. Əminik ki, Sizin səyləriniz nəticəsində bu məsələ həllini tapacaqdır. Biz
bunu səbirsizliklə gözləyirik. Sağ olun.
XXX
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Prezident İlham Əliyev ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
AzərTAc
6 may 2011-ci il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax və Zərdab rayonlarına səfəri
Prezident İlham Əliyev Zərdabda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir
(7 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Yevlax şəhərinə səfərini başa
çatdıraraq Zərdab rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı Zərdab şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev parkında xalqımızın
ümummilli liderinin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Zərdab Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Lütvəli Babayev Prezident İlham Əliyevə rayonda
aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Zərdabda Heydər Əliyev Mərkəzi istifadəyə verilmişdir
(7 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Zərdabda Heydər Əliyev
Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, şəhərin Heydər Əliyev prospektində yerləşən, ümummilli liderin adını daşıyan
parkda inşa olunan Heydər Əliyev Mərkəzi əraziyə xüsusi gözəllik verir.
Bildirildi ki, Heydər Əliyev Mərkəzinin inşasına 2010-cu ildə başlanılmışdır. Mərkəzin
ikimərtəbəli binası ümummilli liderin adını daşıyan parkın ən gözəl guşəsində, özünəməxsusluğu ilə seçilən
orijinal layihə əsasında inşa edilmişdir. Binanın ümumi sahəsi 1680 kvadratmetrdir. Ulu öndər Heydər
Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyəti olan Mərkəzdə ümummilli liderin
həyatının və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar, fotoşəkillər,
tarixi sənədlər, eksponatlar, o cümlədən müxtəlif illərdə Zərdaba səfərlərinə dair fotolar nümayiş olunur.
Burada ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini, xarici ölkələrdə və ölkəmizin regionlarında keçirdiyi
görüşləri əks etdirən 9 fotoguşə yaradılmışdır. Heydər Əliyev Mərkəzinin foyesində ulu öndərin büst
kompleksi qoyulmuşdur.
Mərkəzdə yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı diqqətə çatdırıldı ki, kompyuterlərlə təchiz olunan
konfrans zalı və ən müasir avadanlığın quraşdırıldığı xidməti otaqlar vardır. Heydər Əliyev Mərkəzində
müasir üslubda linqafon, fotostudiya və tədris otaqları yaradılmışdır. Şagirdlərin Azərbaycanın zəngin
tarixini dərindən öyrənmələri üçün xüsusi dərnəklər mövcuddur. Mərkəzin guşələrində ümummilli lider
Heydər Əliyevin fəaliyyətindən bəhs edən xarici dillərdə nəşrlərə də geniş yer verilmişdir. Birinci
mərtəbədə xalçaçılıq, rəsm və şahmat dərnəkləri fəaliyyət göstərəcəkdir. Mərkəzin qonaqları burada
yaradılan imkanlardan istifadə etməklə dahi Heydər Əliyevin siyasi irsi ilə yaxından tanış ola biləcəklər.
Qeyd olundu ki, mərkəzdə 150 nəfərlik akt zalı, respublika və rayon səviyyəli müxtəlif tədbirlərin
keçirilməsi üçün konfrans zalı da vardır. Mərkəzdə quraşdırılan ən müasir avadanlıq vasitəsilə beynəlxalq
konfransların keçirilməsi də mümkündür.
Heydər Əliyev Mərkəz ilə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini
verdi.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası Zərdab rayon təşkilatının yeni binasının
açılışında iştirak etmişdir
(7 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası
Zərdab rayon təşkilatının yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bildirildi ki, Heydər Əliyev parkında yerləşən binanın tikintisinə cari ilin mayında başlanılmışdır.
Sahəsi 451 kvadratmetr olan ikimərtəbəli yeni inzibati binanın ətrafında yaşıllıq zolağı salınmış,
işıqlandırma sistemi qurulmuşdur. Binanın birinci mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü
qoyulmuşdur. Büstün ətrafında ümummilli lider Heydər Əliyevin və Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri,
Prezident İlham Əliyevin partiya qurultaylarında iştiraklarını və müxtəlif vaxtlarda Zərdab rayonuna
səfərlərini əks etdirən fotolar yer almışdır. Ümumilikdə inzibati bina 6 otaqdan və konfrans zalından
ibarətdir. Zalda respublika və rayon əhəmiyyətli mötəbər tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Buradakı bütün otaqlarda səmərəli fəaliyyət üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Vurğulandı ki, YAP Zərdab rayon təşkilatı 1993-cü il avqustun 14-də təsis olunmuşdur. Hazırda 5
min 400 üzvü olan qurum partiyanın 64 ərazi ilk təşkilatını birləşdirir.
Burada Prezident İlham Əliyev Zərdab-Yuxarı Seyidlər-Siləyli avtomobil yolunun
yenidənqurmadan əvvəlki və sonrakı görüntülərini əks etdirən fotostendə baxdı.
Bildirildi ki, ümumi uzunluğu 47 kilometr olan və 8 kəndi birləşdirən yolun 10,5 kilometri yüksək
keyfiyyətlə yenidən qurulmuşdur. Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə əsaslı təmir olunan yol rayonun
on min əhalisinin İpək Yoluna çıxışını xeyli asanlaşdıracaqdır.
Prezident İlham Əliyev görülən işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Zərdabda Gənclər Mərkəzi açılmışdır
(7 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 7-də Prezident İlham Əliyev Zərdabda Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Mərkəzdə yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Parkında yeni inşa
olunan Gənclər Mərkəzinin həyətində XXX London Yay Olimpiya Oyunlarının qaliblərinin və olimpiya
komandamızın Prezident İlham Əliyev ilə görüşlərini əks etdirən fotostend yaradılmışdır. Mərkəzin
foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətlərinin
müxtəlif məqamlarını, Zərdaba səfərlərini əks etdirən fotolardan ibarət guşələr vardır.
Qeyd olundu ki, Gənclər Mərkəzinin tikintisinə ötən ilin iyulunda başlanılmışdır. Mərkəzin inşaat
işləri Prezident İlham Əliyevin Zərdaba səfərindən sonra imzaladığı 2011-ci il 11 may tarixli Sərəncamı ilə
ayrılan 2 milyon manat vəsait hesabına aparılmışdır. Bütün lazımi avadanlıqla təchiz edilən on otaq və rəqs
zalından ibarət mərkəzdə gənclər öz asudə vaxtlarını maraqlı keçirə bilərlər. Burada ayrıca kompyuter otağı
da vardır. Bütün kompyuterlər sürətli internetə qoşulmuşdur. Mərkəzdə kompyuter, dərzilik kursları musiqi
dərnəkləri təşkil olunacaqdır. Binadakı kafe-barda gənclərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəqs zalı ilə tanış oldu. Burada atıcılıq otağı və bilyard zalı fəaliyyət
göstərir. Ümumilikdə Mərkəz gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində mühüm rol oynayacaqdır.
Mərkəzlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Küllülü-Zərdab magistral su kəmərinin açılışında iştirak etmişdir
(7 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Küllülü-Zərdab magistral su
kəmərinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı su kəmərinin planı və tikintisi prosesini əks etdirən stendlə tanış oldu.
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov Küllülü su mənbəyinin və xəttin texniki
göstəriciləri barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, ASC-nin sifarişi ilə kəmərin tikinti işlərinə cari ilin
sentyabrında başlanılmışdır. Bütövlükdə bu kəmərin suyundan Ağsu, Kürdəmir, Ucar və Zərdab
rayonlarının müxtəlif yaşayış məntəqələrinin 157 min sakini istifadə edəcəkdir.
Qeyd olundu ki, kəmərin Zərdab rayonunun ərazisindən keçən hissəsinin uzunluğu 72 kilometrdir.
Zərdabın 36 min nəfər əhalisi bu su kəmərindən istifadə edəcəkdir. Küllülüdə 5 min kubmetrlik bir,
Zərdabda isə hər biri 2 min kubmetrlik iki su anbarı tikilir. Suyun şəhərə, Bəyimli qəsəbəsinə və rayonun
14 kəndinə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda Heydər Əliyev parkında tikilən şəlalə rəmzi olaraq
suyun artıq Zərdaba gəlib çatmasını bildirir.
Dövlətimizin başçısı suyun şəhərə rəmzi olaraq verilməsini təmin edən qurğunu işə salan düyməni
basdı.
Diqqətə çatdırıldı ki, Zərdab şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasının ilkin
layihəsində içməli su mənbəyi kimi Kür çayı qəbul edilsə də, aparılan araşdırmalardan və texniki iqtisadi
əsaslandırmadan sonra rayon mərkəzi ilə yanaşı, kəndlərin də içməli su ilə təmin olunması üçün keyfiyyətli
və bol ehtiyatlara malik Küllülü mənbəyinə üstünlük verilmişdir. Layihəyə uyğun olaraq Girdmançayın
Ağsu rayonu ərazisindən keçən hissəsinin yaxınlığındakı Küllülüdə sugötürücü drenaj sistemi tikilmiş və
buradan Zərdab şəhərinə magistral su kəməri çəkilmişdir. Küllülü mənbəyindən götürülən su rayon
mərkəzinə nasoslardan istifadə olunmadan özüaxımlı rejimdə verilir. Hazırda Zərdab şəhərinə verilən
suyun yeni şəbəkə hazır olana qədər mövcud şəbəkəyə birləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər görülür.
XXX
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və kəmərin çəkilməsində iştirak edən inşaatçılarla görüşən
Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Əziz dostlar, əziz zərdablılar! Bu gün Zərdab rayonunun tarixində çox əlamətdar bir gündür. Bu
gün Zərdabda böyük su layihəsinin başlamasını qeyd edirik. Bu layihənin icrası imkan verəcək ki,
zərdablılar təmiz içməli su ilə təmin olunsunlar. Əlbəttə, bu, rayonun inkişafı, insanların sağlamlığı üçün
çox böyük məna daşıyır. İçməli su həyat deməkdir. Təmiz içməli su isə sağlam həyat deməkdir. Bir neçə
gündən sonra 72 kilometr uzunluğunda kəmər vasitəsilə verilən su daxili şəbəkəyə birləşdiriləcək və
beləliklə, su evlərə paylanacaqdır.
Hazırda zərdablılar suyu fasilələrlə alırlar. Şəhərin yarısı demək olar ki, bu problemlə üzləşir və su
qıtlığı müşahidə olunur. Bu layihə başa çatandan sonra artıq Zərdabda vətəndaşlar 24 saat içməli su
alacaqlar.
Bu, doğrudan da böyük tarixi layihədir. Çünki uzun illər ərzində, onilliklər ərzində su problemi
demək olar ki, bütün rayonlar üçün xas idi. Hazırda bütün rayonlarda su-kanalizasiya layihələri icra edilir
və çalışırıq ki, gələn ilin sonuna qədər bütün rayonlarda, rayon mərkəzlərində içməli su layihələri başa
çatsın.
Bu layihə çox böyük maliyyə vəsaiti tələb edir və Azərbaycan dövləti maliyyə yükünün əsas hissəsini
öz üzərinə götürmüşdür. Bəzi rayonlarda bəzi layihələr xarici maliyyə qurumlarının kreditləri ilə icra edilir.
Ancaq əsas yük Azərbaycan dövlətinin üzərinə düşür. Bu, belə də olmalıdır. Çünki bizim sosial siyasətimiz
insanların rahatlığını təmin etmək üçün aparılır. Bizim siyasətimizin təməlində Azərbaycan vətəndaşıdır və
Azərbaycan vətəndaşının rahat, firavan yaşaması bizim əsas məqsədimizdir.
Bütün infrastruktur layihələrinin içərisində içməli su layihəsi xüsusi məna daşıyır. Düzdür, son illər
ərzində bütün bölgələrdə digər vacib infrastruktur layihələri həyata keçirilmişdir, magistral yollar, kənd
yolları çəkilir, o cümlədən Zərdab rayonunda bir neçə kəndi birləşdirən yeni yollar çəkilmişdir, elektrik
enerjisinin verilməsi böyük dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. Demək olar ki, ölkə üzrə bu ciddi problem artıq
aradan götürülüb. Əlbəttə, təkmilləşdirmə işləri aparılmalıdır və aparılır. Amma biz bu problemi köklü
şəkildə həll etmişik. Qazlaşdırma prosesi gedir. Zərdab şəhərinin qazla təminatı artıq reallaşıb və ətraf
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kəndlərə də qaz xətləri çəkilir. Bu layihələrin içində içməli su layihəsi xüsusi məna daşıyır. Çünki insan
susuz yaşaya bilməz. Keyfiyyətsiz su insanın sağlamlığına birbaşa ziyan vurur. Biz çalışmalıyıq və çalışırıq
ki, bütün bölgələrdə əhaliyə verilən içməli su Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına cavab versin.
Əminəm ki, buna nail olacağıq. Zərdab rayonuna verilən içməli su çox gözəl, təmiz mənbədən gələn sudur,
keyfiyyətli sudur və bir neçə gündən sonra zərdablılar bunu görəcəklər.
Bu layihənin böyük mənası, böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki bir daha demək istəyirəm ki, bizdə
içməli su problemi həmişə, bütün dövrlərdə olub. Tədricən bu məsələ öz həllini tapmaqdadır və hər bir
bölgə üçün konkret investisiya proqramı, konkret proqramlar, planlar vardır. Bu işlər plan üzrə gedir və
qarşıya məqsəd qoyulmuşdur ki, gələn ilin sonuna qədər əksər layihələr icra edilsin. Yəni, biz bütün rayon
mərkəzlərini gələn ilin sonuna qədər içməli su ilə təmin etməliyik. Bununla paralel olaraq, ətraf kəndlərə
də təmiz içməli su verilməlidir. Ondan sonrakı mərhələdə daha da geniş miqyasda bu layihələr icra
ediləcəkdir. Eyni zamanda, kanalizasiya layihələri də icra ediləcəkdir.
Biz bu məsələni həll etdikdən sonra demək olar ki, infrastruktur layihələri arasında həllini gözləyən
məsələ qalmayacaqdır. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə il bundan əvvəl konkret tapşırıqlar verilmişdir. Dövlət
İnvestisiya Proqramında su layihələri nəzərdə tutulur. Bu, bir daha Azərbaycan hökumətinin, dövlətinin
siyasətini əks etdirir. Biz bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə sadiqik və indi ölkə iqtisadiyyatı uğurla inkişaf
edir. Bu, bizə imkan verir ki, sosial məsələlərin həllinə lazımi səviyyədə maliyyə vəsaiti ayıraq və bunu
edirik.
Su layihəsi sırf sosialyönümlü layihədir. Çünki bu layihənin dövlət üçün heç bir kommersiya önəmi yoxdur.
Azərbaycanda su tarifləri çox aşağıdır və bu layihələrə qoyulan vəsait heç vaxt, yəni, su tariflərinin
ödənilməsi hesabına qaytarıla bilməz. Bu, bir daha Azərbaycan dövlətinin nə qədər güclü sosial siyasət
apardığını göstərir.
Bu, belə də olmalıdır. Çünki ölkəmiz inkişaf edir, ölkəmizin bütün bölgələri inkişaf edir və biz
çalışırıq, çalışmalıyıq ki, Azərbaycan vətəndaşları üçün daha da yaxşı şərait yaradaq. Hər bir vətəndaş üçün
yaşadığı yerdən asılı olmayaraq, gözəl şərait yaradılmalıdır. İnsanlar işlə təmin olunmalıdır, təhlükəsizlik
təmin edilməlidir, səhiyyə, təhsil ocaqları tikilməlidir. İnfrastruktur layihələrinin icrası, əlbəttə ki, ümumi
işlərdə mühüm yer tutur. Son illər ərzində ölkəmizdə həyata keçirilən infrastruktur layihələri, artıq öz gözəl
nəticəsini verir.
Bu gün həm Zərdab, həm də ümumiyyətlə ölkə üçün çox əlamətdar bir gündür. Çünki qeyd etdiyim
kimi, bütün bölgələrdə içməli su layihələri artıq icra edilir, yaxud da ki, onların icrasına hazırlıq işləri
aparılır. Onların içində birinci layihə məhz Zərdabda reallaşır. Ona görə bu gün tarixdə qalacaqdır. Bu gün
yeni layihələr əsasında Azərbaycan bölgələrinə verilən suyun ilkin mərhələsidir. Təsadüfi deyildir ki,
birinci layihə Zərdabda reallaşır. Zərdabın inkişafına böyük diqqət göstərilir. Əvvəlki dövrdə rayonun
inkişafı üçün Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait ayrılmışdır. Zərdabda quruculuq, abadlıq işləri aparılır.
Eyni zamanda, əvvəlki dövrlərdə Kür boyu yerləşən kəndlərdə modul tipli sutəmizləyici qurğular da
quraşdırılıb və insanlar təmiz sudan istifadə edirlər. Digər layihələrin icrası, əminəm ki, Zərdabın gələcək
inkişafını təmin edəcəkdir.
Ümumiyyətlə, ölkə miqyasında işlər çox müsbət istiqamətdə gedir. Artıq bir neçə gündən sonra biz
üçüncü rübün yekunlarını müzakirə edəcəyik. Birinci altı ayın yekunları çox müsbət olmuşdur –
iqtisadiyyat, qeyri-neft iqtisadiyyatı artır, sosial məsələlər həll olunur, sovet dövründən qalan əmanətlərin
qaytarılması prosesi başlamışdır və deyə bilərəm ki, MDB məkanında ən qısa müddət ərzində qaytarılacaq
vəsait məhz Azərbaycanda olacaqdır. Azərbaycanda bu vəsaitlər ən yüksək əmsalla insanlara veriləcəkdir.
Digər sosial layihələr icra edilir. Yəni, ölkənin ümumi inkişaf dinamikası onu göstərir ki, seçdiyimiz yol
düzgün yoldur. Biz bu yolla gedirik, gedəcəyik və elə etməliyik ki, hər bir vətəndaş, hər bir vəzifəli şəxs öz
vətəndaşlıq borcunu dərk etsin və ümumi işimizə töhfəsini versin.
Mən əminəm ki, ilin sonuna qədər iqtisadi və sosial göstəricilərimiz müsbət olacaq və 2012-ci ili də
biz uğurla başa vuracağıq. Ondan sonrakı dövr üçün də bizim konkret proqramlarımız vardır. 2004-cü ildə
birinci regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının icrası nəticəsində böyük işlər görülmüşdür. Artıq
ikinci proqram icra edilir, o da gələn ilin sonuna qədər başa çatacaqdır. Bu proqramın icrası nəticəsində
əsas infrastruktur, sosial məsələlər öz həllini tapacaqdır. Ondan sonrakı dövr üçün də bizim konkret
konsepsiyamız, baxışlarımız vardır. “Azərbaycan-2020” strateji inkişaf planımız vardır. 2020-ci ilə qədər
görüləsi işlər haqqında bizdə çox dəqiq təəssürat vardır və bu proqram üzərində işlər gedir. Biz öz işimizi
planlaşdırırıq, proqnozlaşdırırıq. Hər şey plan üzrə gedir – istər xarici siyasətlə, istər daxili siyasətlə bağlı.
İqtisadi və infrastruktur layihələrinin icrası bizim işimizin mühüm hissəsidir.
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Mən bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm. Biz sizinlə keçən il görüşmüşdük. O vaxt Heydər Əliyev
Mərkəzində tamamlanma işləri gedirdi, çox səmimi görüş idi. Mən o vaxt da dedim ki, Zərdabda gedən
proseslər daim diqqət mərkəzində olacaqdır. Bir il keçdi, gözəl hadisə münasibətilə yenə də görüşürük.
Yenə də deyirəm, bu gün tarixdə qalacaqdır. Onilliklər, bəlkə də yüzilliklər ərzində ilk dəfə olaraq Zərdaba
24 saat təmiz içməli su veriləcəkdir. Əminəm ki, siz hamınız bu gün eyni hissləri keçirirsiniz. Mən də bu
hissləri keçirirəm, mən çox sevinirəm, sizi ürəkdən salamlayıram, təbrik edirəm və sizə cansağlığı, yeni
uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
XXX
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz HÜSEYNOV hazırda Bakıda və regionlarda
su xətlərinin çəkilişi və kanalizasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat
verərək dedi:
- Möhtərəm Prezident, hörmətli tədbir iştirakçıları.
Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası Sizin
rəhbərliyinizlə uğurla davam edir. Ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatında inkişaf daha da sürətlənmiş və
infrastruktur layihələrinin icrasında böyük uğurlar əldə olunmuşdur. Sizin qayğı və diqqətinizin nəticəsidir
ki, içməli su təchizatı sektorunda həyata keçirilən layihələr artıq bütün ölkəni əhatə edir və əsas diqqət
Azərbaycan vətəndaşlarının sosial rifahının yaxşılaşmasına yönəldilmişdir.
Möhtərəm cənab Prezident, bu gün açılışına toplaşdığımız Küllülü-Zərdab magistral su kəməri Sizin
“Azərbaycan əhalisi 24 saat keyfiyyətli su almalıdır” tapşırığınızın icrası istiqamətində atılmış növbəti
uğurlu addımdır.
Cənab Prezident, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Zərdab şəhərində mərkəzləşdirilmiş içməli su
sistemi 1980-ci illərin əvvəllərində yaradılmışdır. Şəhərin təxminən yarısını əhatə edən şəbəkə artıq
istismar müddətini başa vurmuşdur. Mərkəzləşdirilmiş şəbəkə olmadığından Zərdab şəhərinin əhalisinin
yarısı suya olan tələbatını fərdi qaydada ödəyir. Şəhərdə kanalizasiya şəbəkəsi, ümumiyyətlə, yoxdur.
Möhtərəm cənab Prezident, diqqətinizə çatdırım ki, Zərdab şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya
sisteminin yenidən qurulması layihəsi üzrə tikinti işlərinə təxminən bir il əvvəl başlanılmışdır. Layihə
çərçivəsində Küllülü mənbəyində sugötürücü qurğu tikilmiş və buradan Zərdab şəhərinə 72 kilometr
uzunluğunda özüaxımlı magistral su kəməri çəkilmişdir. Bu müddətdə magistral kəmərlə yanaşı,
şəhərdaxili şəbəkənin tikintisi də aparılmışdır. İndiyə qədər Zərdab şəhərində 28 kilometr su xətləri, 12
kilometr kanalizasiya xətləri tikilmişdir. Layihənin icrası nəticəsində Zərdab şəhəri və rayonun 15 kəndində
yaşayan 36 min əhalinin içməli su problemi birdəfəlik həll olunacaqdır.
Qeyd edim ki, ilkin layihədə çirkab sularının kənarlaşdırılması üçün 7 nasos stansiyasının inşası
nəzərdə tutulmuşdu. İntensiv yağıntılar zamanı nasosxanalar şəbəkəyə toplanan suları kənarlaşdıra bilmir
və nəticədə kanalizasiya sisteminin işi pozula bilərdi. Bu amilləri nəzərə alaraq çirkab, yağış və yeraltı
suların birgə idarə olunması əsas götürülməklə layihəyə dəyişikliklər edilmişdir. Zərdab şəhərinin
kanalizasiya şəbəkəsi layihəsində nasos stansiyaları ləğv edilmiş, əvəzində özüaxımlı mikrotunellərin
tikintisi variantına üstünlük verilmişdir. Bu sistem çirkab suların optimal idarəolunması ilə yanaşı,
gələcəkdə yağış və drenaj şəbəkəsinin tikintisi üçün də etibarlı kommunikasiya rolunu oynayacaqdır.
Möhtərəm cənab Prezident, icazənizlə, paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də
regionlarda həyata keçirdiyimiz digər layihələr haqında qısaca məlumat verim. 2011-ci ilin may ayında
təsdiqlədiyiniz “2011-2013-cü illərdə Bakı şəhəri və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”na uyğun olaraq, Ceyranbatan ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğusunun, Ceyranbatan-BalaxanıRamana-Zirə magistral su kəmərinin, anbar komplekslərinin inşası uğurla davam etdirilir. Qəsəbə və
kəndlərin içməli su və kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisinə başlanılmışdır.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində isə 35 rayon mərkəzinin su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Bu layihələr
çərçivəsində 250-dən artıq kəndə də suyun verilməsi nəzərdə tutulur.
Bir faktı xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə 22
rayonda həyata keçirilən layihələr çərçivəsində bu ilin 9 ayı ərzində 140 kilometr magistral su kəməri, 430
kilometr su şəbəkəsi, 55 kilometr kanalizasiya kollektoru və 230 kilometr kanalizasiya xətti tikilmişdir.
Cənab Prezident, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ölkə ərazisində qeyri-bərabər
paylanmış su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, içməli su, kanalizasiya xidmətləri və yağış sularının
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idarəolunmasını özündə əks etdirən layihələr hazırlanır. Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə “Master
plan” yekunlaşmaq üzrədir. Bu konsepsiyanın davamı olaraq bütün ölkə ərazisini əhatə edəcək “Master
plan”ın işlənməsinə hazırlıq görülür. Bu “Master plan”da qlobal iqlim dəyişikliyi nəzərə alınmaqla
respublika ərazisindəki yeraltı və yerüstü su ehtiyatları yenidən qiymətləndiriləcəkdir. Layihədə bu
ehtiyatlardan əhalinin su təchizatında optimal istifadə variantları da öz əksini tapacaqdır. Artıq bununla
bağlı müəyyən tədqiqatlar aparılmış və ilkin təkliflər hazırlanmışdır. Hazırlanmış təkliflər yaxın vaxtlarda
Sizə təqdim olunacaqdır.
Möhtərəm cənab Prezident, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ölkə əhalisini fasiləsiz keyfiyyətli
içməli su ilə təmin etmək, kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması barədə tapşırıqlarınızı, eləcə də
təsdiq etdiyiniz Dövlət proqramlarını vaxtında və keyfiyyətlə icra etmək üçün bütün qüvvələrini səfərbər
etmişdir. Daim Sizin diqqət və qayğınızı hiss edən çoxminli kollektivimiz etimadınızı doğrultmaq üçün
bundan sonra da səylə çalışacaqdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
XXX
Zərdab şəhər 1 nömrəli məktəb-liseyin müəllimi, “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuş Firuzə
QOCAYEVA respublikanın bütün regionları kimi, Zərdaba da göstərdiyi diqqət və qayğıya görə
dövlətimizin başçısına zərdablıların adından minnətdarlıq edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, bu gün biz zərdablılar üçün çox sevimli bir gündür. Siz bu gün
zərdablılara insan həyatı üçün əvəzsiz olan bir nemət – təmiz su bəxş edirsiniz. İcazə verin rayonumuzun
bütün sakinlərinin dərin minnətdarlığını və səmimi təşəkkürlərini Sizə çatdırım.
Həyatımızda təmiz suyun necə böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini hamımız yaxşı bilirik. Biz zərdablılar
həmişə təmiz sudan korluq çəkmişik. Daim Kür çayının bulanıq və çirkli suyundan istifadə etməyə məcbur
olmuşuq. Bu da bizim sağlamlığımıza, həyat şəraitimizə öz mənfi təsirini göstərirdi. Uzun illər idi ki, biz
təmiz su həsrəti ilə yaşayırdıq. Bu gün isə Siz bizi çoxdan gözlədiyimiz arzumuza çatdırmısınız.
Tapşırığınızla qısa müddətdə Ağsu rayonundan, uzaq məsafədən Zərdaba bulaq suyu çəkilmişdir. Bu,
zərdablılar üçün son 100 ildə ən böyük bir hadisədir. İndi təmiz sudan rayon əhalisinin yarısından çoxu
istifadə edəcəkdir. Yeni çəkilmiş bu su xətti Sizin zərdablılara verdiyiniz böyük bir töhfədir. Bu Sizin
sakinlərimizin sağlam yaşamasına, ümumiyyətlə, insan amilinə necə yüksək diqqət yetirməyinizin və önəm
verməyinizin bariz bir nümunəsidir.
Möhtərəm cənab Prezident, Siz həmişə insanların qayğıları ilə yaşayırsınız. Harada bir problem,
çətinlik görürsünüzsə, həmin anda onu aradan qaldırırsınız. Sizin həyata keçirdiyiniz bütün tədbirlər bizim
yaxşı, firavan yaşamağımıza, rifah halımızın yüksəlməsinə xidmət edir. Siz həm də bizim
təhlükəsizliyimizin qarantısınız. Bütün Azərbaycan xalqı kimi, biz zərdablılar da bunu hər zaman hiss edir
və daim Sizə arxalanırıq.
Mən şahidi olduğum bir məsələni demək istəyirəm ki, 1978-ci ildə ulu öndərimiz Heydər Əliyev,
2010-cu ildə isə Siz Zərdabı və zərdablıları Kür çayının daşması nəticəsində baş vermiş təbii fəlakətdən
xilas etmisiniz. Sakinlərimiz o çətin günlərdə dövlətin gücünü və onun rəhbərinin qayğısını bir daha
gördülər. Sizin bir çağırışınızla bütün ölkə ayağa qalxmışdı. Doğrudan da heç bir neçə ay keçmədi ki, bütün
fəlakət bölgəsində olduğu kimi, Zərdabda da zərər çəkmiş ailələr üçün yeni qəsəbə salındı, sosial obyektlər
inşa edildi, insanlara maddi kömək göstərildi. Zərdablılar bütün bunlara görə bir daha Sizə öz dərin
minnətdarlıqlarını
bildirirlər.
Möhtərəm cənab Prezident, Sizin diqqət və qayğınız sayəsində bu gün Zərdab rayonunda çoxlu işlər
görülür, insanları narahat edən problemlər aradan qaldırılır. Şəhərimiz tamamilə qazlaşdırılıb, kəndlərimizə
yeni qaz xətləri çəkilir, yollarımız asfaltlanır, yeni təhsil obyektləri tikilib istifadəyə verilir. Yeri gəlmişkən,
mən burada bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, son illərdə təhsilimizə göstərdiyiniz qayğı xüsusilə
yaddaqalandır. Rayonumuzda təkcə son 3 ildə 13 məktəb binası tikilib istifadəyə verilmiş, 3 məktəb binası
hazırda inşa edilməkdədir. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, ötən əsrin 80-ci illərindən son dövrlərə
qədər isə cəmi 3 məktəb binası tikilmişdi.
Cənab Prezident, şəhərimiz də gündən-günə gözəlləşir, hər tərəfdə geniş abadlıq-quruculuq işləri
aparılır, sakinlərimizin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılır. Bu gün açılışını etdiyiniz Heydər Əliyev və
Gənclər mərkəzləri isə bütün rayon sakinlərinə, xüsusən də gənclərimizə ən böyük hədiyyədir.
Bütün bunlar Sizin və Sizinlə çiyin-çiyinə çalışan çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın
rayonumuza, biz zərdablılara göstərdiyiniz yüksək diqqət nəticəsində həyata keçirilən çoxsaylı
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tədbirlərdəndir.
Cənab Prezident, bizim yaxşı və firavan yaşayışımız üçün gördüyünüz bütün bu həyati əhəmiyyətli işlərə
görə Sizə bir daha bütün Zərdab sakinlərinin dərin minnətdarlığını bildirir, Sizə və ailənizə cansağlığı,
xoşbəxtlik arzulayıram. Ömrünüz su qədər uzun olsun. Allah Sizi qorusun.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Sonra dövlətimizin başçısı veteranlarla görüşdü.
VETERAN: Cənab Prezident, Zərdaba xoş gəlmisiniz! Siz həm bizim Prezidentimiz, həm də
zərdablısınız. Mən bunu səmimi deyirəm. Mən yaxşı xatırlayıram, vaxtilə bura şoran torpaq idi, burada heç
nə yox idi. Allah ulu öndərimiz Heydər Əliyevə qəni-qəni rəhmət etsin! Onun qarşısında baş əyirəm. 1978ci ildə mən ulu öndərimizlə görüşmüşəm. Mənim əməyimi o, mükafatlandırdı.
Mən xoşbəxtəm. Beşinci dəfədir Sizinlə görüşürəm. Axırıncı dəfə “Bibiheybət” məscidinin
açılışında görüşmüşük.
Bu yaxınlarda Mərdəkana getmişdim. Siz oraya açılışa gəlmişdiniz. Nələr yaradılıb orada?! Biz Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk. Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq. Siz bizim gözəl, sadə
Prezidentimizsiniz.
Allah Sizi qorusun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun.
VETERAN: Keçən il mayın 6-da Sizin buraya gəlişiniz bizim üçün çox uğurlu, gözəl gün oldu.
İnanın, biz Sizi görəndə elə bilirik ki, bütün dünyanı bizə bəxş edirsiniz. Sizin 155 dövlət tərəfindən dəstək
almağınız, cənab Prezident, Sizin şəxsinizdə bütün Azərbaycan xalqına verilən qiymətdir. Keçən il öz
əllərinizlə mənə verdiyiniz “Tərəqqi” medalına görə Sizə minnətdarlıq edirəm.
Mən əzizimiz Mehriban xanıma, Leyla xanıma da Allahdan cansağlığı arzulayıram. Çünki onlar da
Azərbaycanın bütün dünyada tanıdılmasında böyük işlər görürlər.
Veteranlara təşəkkür edən Prezident İlham Əliyev onlarla xatirə şəkli çəkdirdi.
AzərTAc
7 oktyabr 2012-ci il
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Mingəçevir şəhəri
2010, 14 oktyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mingəçevir şəhərinə səfəri: Ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət
➢ Mingəçevirdə “Kür” Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzinin açılışı olmuşdur
➢ Mingəçevir şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
➢ Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının binasında aparılan əsaslı yenidənqurma və bərpa işlərinin gedişi
ilə tanışlıq
➢ Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir şəhər təşkilatının yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Mingəçevir şəhərində şahmat məktəbinin açılışında iştirak etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev yenidən qurulmuş Mingəçevir-Xaldan yolunun açılışında iştirak etmişdir
➢ Mingəçevir şəhərinin “Günəşli” yaşayış massivinə çəkilən qaz xəttinin açılışı olmuşdur
➢ Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
2013, 17 aprel
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mingəçevir şəhərinə səfəri: Ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət
➢ Mingəçevirdə Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı olmuşdur
➢ Mingəçevirdə Gənclər Evi istifadəyə verilmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Mingəçevir Su Anbarının təhlükəsizlik sistemi ilə tanış olmuşdur
➢ Kür çayı sahilindəki istirahət kompleksi yenidənqurmadan sonra daha gözəl görkəm almışdır
➢ Prezident İlham Əliyev Mingəçevirdə yenidənqurma işlərinin aparıldığı Sahil parkı ilə tanış olmuşdur
➢ Mingəçevirdə 502 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınan məhəllə sakinləri qəbul etmişdir
➢ Bayraq Meydanı ilə tanışlıq

257

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mingəçevir şəhərinə səfəri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(14 oktyabr 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 14-də Mingəçevir şəhərinə
gəlmişdir.
Azərbaycanın bütün regionları kimi, Mingəçevir şəhəri də özünün yüksəliş dövrünü yaşayır.
Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində şəhərin iqtisadiyyatı daha da inkişaf etmiş, əhalinin
yaşayış səviyyəsi yüksəlmiş, quruculuq işləri geniş vüsət almışdır. Cari ilin birinci yarısında Mingəçevir
şəhərinin istehsal müəssisələrində 55 milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuş, tikinti-quraşdırma
işlərinə 20 milyon manat vəsait xərclənmiş, əsas kapitala 22 milyon manat investisiya yönəldilmiş, istehlak
bazarında 73 milyon manatlıq mal satılmış və xidmətlər göstərilmişdir. Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət
obyektlərinin tikintisi və yenidən qurulması diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Mingəçevirdə aparılan
abadlıq və quruculuq işləri bu gün də davam edir, yeni parklar və istirahət ocaqları salınır.
Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə şəhərin Heydər Əliyev meydanında
ümummilli liderin abidəsini ziyarət edərək gül dəstələri qoydular.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidənin ətrafındakı parkı gəzdilər, burada
aparılan abadlıq və quruculuq işləri ilə tanış oldular.
AZƏRTAC
2010, 14 oktyabr
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Mingəçevirdə “Kür” Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzinin açılışı olmuşdur
(14 oktyabr 2010-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 14-də Mingəçevirdə “Kür” Olimpiya Tədris-İdman
Mərkəzinin açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Mərasim iştirakçıları dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, mərkəzdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, nazirliyin sifarişi
əsasında tikilən mərkəzdə Avropada, o cümlədən MDB məkanında bənzəri olmayan avarçəkmə bazası
yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev 2004-cü ildə Mingəçevirə səfəri zamanı keçmiş “Kür” avarçəkmə
bazasında da olmuş, onun ən müasir şəkildə yenidən qurulması ilə bağlı tapşırıqlarını vermişdi. Bazanın
layihə-smeta sənədləri hazırlandıqdan sonra, 2007-ci ildə tikinti işlərinə başlanmışdır.
Layihəyə əsasən kompleksə inzibati bina, 7 zolaqlı üzgüçülük hovuzu, gəmini xatırladan
altımərtəbəli, 250 yerlik dördulduzlu mehmanxana, döşəməsi NBA standartlarına uyğun olan 391 tamaşaçı
yerlik idman zalı, avarçəkmə klubu, kotteclər, tennis kortu, qayıqların saxlanması üçün anqar daxildir.
Bazanın ərazisində abadlıq işləri aparılmış və istirahət guşələri yaradılmışdır. Bazadan istifadə etmək
barədə xarici ölkələrdən müraciətlər daxil olur. Artıq üç ildir ki, bazanın yardımçı hissəsində avarçəkmə
üzrə “Prezident kuboku” beynəlxalq reqatası keçirilir.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva hovuza, idman zalına, anqara baxdılar,
motorlu qayıqda Kür çayının bu hissəsini gəzdilər.
Dövlətimizin başçısı və xanımı 1875-ci ildə əkilən qovaq ağacı qarşısında xatirə şəkli çəkdirdilər.
Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı hündürlüyü 40 metr olan yarışları müşahidə qülləsi ilə tanış
oldular. Dörd mərtəbədən və terrasdan ibarət binada müşahidə zalı, jurnalistlər və hakimlər üçün otaqlar,
kafe-bar və digər yardımçı otaqlar vardır.
Prezident İlham Əliyev və xanımı qüllədən avarçəkənlərin məşqinə baxdılar.
AZƏRTAC
2010, 14 oktyabr

259

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Mingəçevir şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(14 oktyabr 2010-cu il)
Oktyabrın 14-də “Kür” Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzinin açılışından sonra Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Mingəçevir şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Prezident İlham ƏLİYEV mingəçevirlilərə müraciətlə dedi:
- Sizi bu gözəl “Kür” Olimpiya İdman Bazasının açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Bilirsiniz ki, bu bazanın çox böyük tarixi vardır. 1970-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
burada çox böyük quruculuq-abadlıq işləri aparılmışdır. Mingəçevir Sovet İttifaqının avarçəkmə mərkəzinə
çevrilmişdi. Mingəçevirlilər o illəri yaxşı xatırlayırlar ki, burada müxtəlif yarışlar keçirilmişdir. Demək olar
ki, bütün müttəfiq respublikalardan avarçəkənlər gəlmişlər, yəni şəhərin inkişafı üçün bu bazanın çox böyük
əhəmiyyəti var idi.
Amma 1980-ci illərin sonlarından başlayaraq ta 1990-cı illərin sonlarına qədər biz, demək olar ki,
buradan səmərəli şəkildə istifadə edə bilməmişdik. Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı siyasəti
nəticəsində öz torpaqlarını itirmiş vətəndaşlarımız burada məskunlaşmışdılar. Mən 1990-cı illərdə buraya
dəfələrlə gəlmiş, vəziyyətlə tanış olmuşdum. O vaxt Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi çox
istəyirdim ki, biz buranı yenidən bərpa edək və yüksək səviyyədə baza yaradaq. Ancaq o vaxt imkanlarımız
məhdud idi. Biz, ilk növbədə o vaxt burada məskunlaşmış soydaşlarımızı köçürməli idik. Biz buna nail
olduq, onları yaxşı şəraitlə təmin etdik. Ondan sonra layihələndirmə işləri aparılmışdır.
Nəhayət, üç il bundan əvvəl bazanın yenidən tikilməsinə başlanmışdır və bu gün həm dünya
səviyyəli idman, həm də turizm mərkəzidir. Mən burada yaradılmış bütün obyektlərlə bu gün yaxından
tanış oldum. Baxmayaraq burada dəfələrlə olmuşam, bir daha görürəm ki, bu bazada ən yüksək standartlar
tətbiq edilib. Gözəl mehmanxana, trenajor zalları, üzgüçülük hovuzu yaradılıb, avarçəkmə üçün lazım olan
bütün avadanlıq quraşdırılıb. Bura artıq həm idman, həm də turizm mərkəzidir. Ümid edirəm ki,
idmançılarımız, ilk növbədə bu imkanlardan səmərəli istifadə edəcəklər və biz xaricdən də qonaqlar
gözləyirik. Mingəçevir beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilməlidir. Buna nail olmaq üçün bütün imkanlar
– gözəl təbiət, təmiz hava, iqlim, təbii şərait vardır. İndi yollar da çəkilir. Bakını Mingəçevirlə birləşdirən
avtomobil yolu tikilir. Gəncə aeroportu fəaliyyətdədir. Yəni, Mingəçevir bir turizm mərkəzi olmalıdır.
İndi Azərbaycanın müxtəlif yerlərində turizm mərkəzləri yaradılır. Hərəsi öz təbii şəraiti ilə
fərqlənir. Həm gözəl dənizimiz, dağlarımız, çaylarımız, bulaqlarımız və həm də bölgədə yaradılan belə
gözəl mehmanxana kompleksləri bu prosesi daha da sürətləndirir. Burada idmanla məşğul olmaq üçün, ilk
növbədə bütün şərait yaradılıb. Azərbaycanda idmanın avarçəkmə növü öz inkişaf dövrünü yaşayır. Artıq
avarçəkənlərimiz dünya və Avropa çempionatlarında yüksək nəticələr qazanırlar, dünya çempionatlarında
birinci yerləri tuturlar. Azərbaycan tarixində bu, heç vaxt olmamışdır.
Son illər ərzində avarçəkmədə görülmüş işlər və əslində yaradılmış dönüş Azərbaycanın bu idman
növündə də qabaqcıl yerlərə gətirib çıxarılmasına imkan yaradır. Bizim komanda - gənclərimiz,
yeniyetmələrimiz - müxtəlif yarışlarda iştirak edirlər. Azərbaycan artıq idman dövlətidir, bunu hamı bilir.
Amma idmanın avarçəkmə növü bizdə sovet dövründə də o qədər inkişaf etməmişdir. Bu gün isə görürük
ki, Azərbaycanda bu idman növü də inkişaf edir və nəinki infrastruktur, eyni zamanda, idmançıların
peşəkarlığı artır. Xaricdən məşqçilər dəvət olunubdur. Əminəm ki, avarçəkənlərimiz gələcək Olimpiya
Oyunlarında Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edəcəklər.
O ki qaldı, idmanın inkişafına, bütövlükdə Azərbaycanda idman çox sürətlə inkişaf edir. Biz bu
sahədə böyük uğurlara nail ola bilmişik. İdmançılarımız Olimpiya Oyunlarında, dünya, Avropa
çempionatlarında dövlət bayrağımızı göylərə qaldırırlar. Bu, bizdə böyük qürur hissi yaradır. Mən istəyirəm
ki, Azərbaycanda bütün idman növləri inkişaf etsin və biz görürük ki, bu nailiyyətlər vardır.
Çox şadam ki, futbolçularımız da nəhayət, uzun fasilədən sonra bizi sevindirdilər. Biz onlara
inanırdıq. Komandamız gənc komandadır və çox böyük əzmkarlıq göstərir. Əlbəttə ki, hələ peşəkarlıq
üzərində işləmək lazımdır. Ancaq artıq görürük və sevinirik ki, milli komandamız və klublar beynəlxalq
yarışlarda ləyaqətli oyun göstərirlər, özlərini çox ləyaqətli aparırlar. Srağagünkü qələbəmiz, əminəm ki,
bizi daha da ruhlandıracaqdır. Mən əminəm ki, Azərbaycanda idmanın futbol növü də yüksək zirvələrə
çatacaqdır. Buna vaxt və səbir lazımdır. Əminəm ki, bir neçə ildən sonra futbolçularımız hər bir oyunda
azarkeşləri sevindirəcəklər.
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Bir sözlə, Azərbaycan idman sahəsində dünyada qabaqcıl yerlərdədir. Gənc idmançılarımız,
uşaqlarımız, yeniyetmələrimiz yüksək nəticələr göstərirlər. Bu yaxınlarda Sinqapurda gənclər arasında
birinci Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələrin sırasında idi. Birinci onluğa daxil
olunubdur, bu da tarixi qələbədir. Bu, onu göstərir ki, idmançılarımız artıq uşaqlıq yaşlarından gözəl
nəticələr göstərirlər. Ölkədə yaradılmış infrastruktur, hər bir bölgədə olimpiya kompleksləri, trenajor
zalları, idmana dövlət tərəfindən göstərilən qayğı və diqqət bu reallıqları təmin edir. İdmanla məşğul
olanların səyləri, idmançıların peşəkarlığı, idmana cavabdehlik daşıyan qurumlar, Olimpiya Komitəsi,
Gənclər və İdman Nazirliyi, federasiyalar, klublar, idman cəmiyyətləri bir məqsədə xidmət edirlər.
Bu gün, bu gözəl turizm və idman mərkəzinin açılışında bir daha görürəm ki, Azərbaycanın çox
böyük imkanı, potensialı vardır. Bu yerləri siz də yaxşı xatırlayırsınız, mən də. Nə gündə idi buralar?!
Amma indi buralar gözəl parklar, xiyabanlar olub. Mingəçevir necə gözəlləşib?! Mən keçən il də, ondan
əvvəlki illərdə də, 2003-cü ilə qədər də Mingəçevirdə olmuşam. Şəhər tamamilə müasirləşib, gözəlləşib,
böyük abadlıq-quruculuq işləri aparılır, xiyabanlar, parklar salınır, binalar təmir olunur. Yəni, Mingəçevir
çox müasir, gözəl şəhərə çevrilibdir və bu, məni çox sevindirir. Mən istəyirəm ki, hər bir şəhərimiz öz
gözəlliyi ilə seçilsin. Bir daha təkrar edirəm, Mingəçevirin xüsusilə gözəl havası, təbii iqlim şəraiti vardır,
eyni zamanda, burada sənaye müəssisələri yaradılır. Artıq Mingəçevir təkcə energetiklər şəhəri deyil,
sənaye şəhəridir, mədəniyyət mərkəzidir. Burada şahmat məktəbi, sosial obyektlər, məktəblər
yaradılmışdır, yol çəkilir. Bütün bunlar şəhərin inkişafına xidmət göstərəcəkdir.
Mən sizi - burada yaşayanları bu uğurlar münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Sizə yeni uğurlar
arzulayıram. Demək istəyirəm ki, mən də öz fəaliyyətimdə Mingəçeviri daim diqqətdə saxlayacağam.
Şəhərin inkişafı üçün bundan sonra da əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Bir daha sizi təbrik edirəm.
XXX
Şəhər sakini Eyyub HƏSƏNOV ümummilli lider Heydər Əliyevin Mingəçevir şəhərinin
inkişafındakı xidmətlərindən danışdı. O, şəhər sakinləri adından Prezident İlham Əliyevin Mingəçevirə
diqqət və qayğısına görə minnətdarlığını bildirdi.
XXX
Dövlətimizin başçısı şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, idmançılar və Akademik Avarçəkmə
Federasiyasının baş məşqçisi Rudiger Hauffe ilə də görüşdü.
Mehriban xanın mingəçevirli qadınlarla şəkil çəkdirdi.
Prezident İlham Əliyev və xanımı mərasim iştirakçıları ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
AZƏRTAC
2010, 14 oktyabr
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Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının binasında aparılan əsaslı yenidənqurma və bərpa işlərinin
gedişi ilə tanışlıq
(14 oktyabr 2010-cu il)
Oktyabrın 14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev M.Davudova adına Mingəçevir Dövlət Dram
Teatrının binasında aparılan əsaslı yenidənqurma və bərpa işləri ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə binanın qarşısındakı istirahət parkında
aparılmış abadlıq işləri ilə tanış oldular.
Prezident İlham Əliyev teatr binasının təmirdən əvvəlki və hazırkı vəziyyətini əks etdirən
fotoşəkillərə baxdı.
Məlumat verildi ki, teatrın binası 1951-ci ildə tikilmişdir və 1953-cü ildən istifadədədir. 1968-ci
ildən Dövlət Dram Teatrı kimi fəaliyyət göstərir. Həmin vaxtdan bəri şəhərin bu mədəniyyət ocağında
indiki səviyyədə əsaslı bərpa və yenidənqurma işləri aparılmamışdır. 2008-ci ildə başlanan yenidənqurma
işləri isə ən yüksək səviyyədə, müasir standartlara uyğun aparılır. Ümumi sahəsi 2300 kvadratmetr olan
ikimərtəbəli binada 32 otaq vardır. Qrim, məşq və rəssamlar üçün otaqlar, yeməkxana birinci mərtəbədə
olacaqdır. İkinci mərtəbədə 160 yerlik kiçik zal fəaliyyət göstərəcəkdir. İnzibati otaqlar da bu mərtəbədə
yerləşəcəkdir. Teatrın əsas zalı 510 tamaşaçı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Binada yenidənqurma işləri 2011ci ilin martında başa çatdırılacaqdır.
Prezident İlham Əliyev yenidənqurma işlərinin vaxtında və yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılmasına
dair tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2010, 14 oktyabr
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Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir şəhər təşkilatının yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir
(14 oktyabr 2010-cu il)
Oktyabrın 14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Yeni
Azərbaycan Partiyası (YAP) Mingəçevir şəhər təşkilatının yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişlər.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və bina ilə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, ikimərtəbəli binanın ümumi sahəsi 400 kvadratmetrə yaxındır. Foyedə ulu
öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Binada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham
Əliyevin ölkənin ictimai-siyasi həyatında, o cümlədən YAP-ın fəaliyyəti ilə bağlı gördükləri işləri əks
etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. Yüz kvadratmetr sahəsi olan iclas zalında 80 nəfərlik müasir oturacaqlar
quraşdırılmışdır. İkinci mərtəbədə ulu öndər Heydər Əliyevin kəlamlarını əks etdirən guşə yaradılmışdır.
İş otaqları da bu mərtəbədədir. Bütün otaqlar lazımi avadanlıq və kompyuterlə təchiz olunmuşdur.
Binanın qarşısındakı geniş sahədə yaşıllıq zolağı salınmış, fəvvarə quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev görülən işlərdən razı qaldığını bildirdi.
AZƏRTAC
2010, 14 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Mingəçevir şəhərində şahmat məktəbinin açılışında iştirak etmişdir
(14 oktyabr 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva oktyabrın 14də Mingəçevir şəhərində şahmat məktəbi binasının açılışında iştirak etmişlər.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi, binada yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, 1986-cı ildə inşa olunmuş şahmat məktəbinin binasında əsaslı təmir və
yenidənqurma işlərinə ötən ilin aprelindən başlanılmışdır. Şahmat məktəbinin yerləşdiyi 2 hektar ərazi
tamamilə abadlaşdırılmış, yaşıllıqlar salınmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, açıq səma altında
xüsusi şahmat meydançası yaradılmışdır.
Binada eyni vaxtda dörd ayrı dərs üzrə 32 idmançının şahmatın sirlərinə yiyələnmələri üçün hər
cür şərait yaradılmışdır. Sinif otaqları şahmat taxtaları, saat və kompyuterlərlə təchiz olunmuşdur. Burada
dərs prosesini izləmək üçün videokameralar quraşdırılmışdır. Beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli
yarışlarda nailiyyətlər qazanmış yerli şahmatçıların şəkillərindən ibarət fotoguşə məktəbin uğurlarını əks
etdirir. Məktəbdəki inzibati otaqlar və yarış zalı da şahmata aid bütün lazımi avadanlıq və vəsaitlərlə təchiz
edilmişdir. Ümumi sahəsi 300 kvadratmetr olan yarış zalında eyni vaxtda 68 şahmatçı öz bacarığını sınaya
bilər.
Mingəçevir şahmatçıları son 5 ildə bir sıra beynəlxalq yarışlarda fərqlənmişlər. Şahmatçılar Sənan
Quliyev, Fərid Şirinov və Zeynəb İsmayılzadə dünya və Avropa birinciliklərində uğurla çıxış etmişlər.
Dövlətimizin başçısı balaca idmançı ilə şahmat oynadı.
Bina ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev burada yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi.
Sonda dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva uşaqlarla xatirə şəkli çəkdirdilər.
AZƏRTAC
2010, 14 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev yenidən qurulmuş Mingəçevir-Xaldan yolunun açılışında iştirak etmişdir
(14 oktyabr 2010-cu il)
Oktyabrın 14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva yenidən
qurulmuş Mingəçevir-Xaldan yolunun açılışında iştirak etmişlər.
Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, yolun yenidən
qurulması işləri bu il həyata keçirilmişdir. Uzunluğu 21 kilometr olan yol üçüncü dərəcəlidir. İkizolaqlı
yolun hərəkət hissəsinin eni 7 metrdir. Torpaq yatağı ilə birlikdə yolun eni 12 metrə bərabərdir. Bu yolun
region üçün strateji əhəmiyyəti böyükdür. Çünki bu yol Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 263-cü
kilometri ilə Mingəçevir şəhərini birləşdirir. Bundan əlavə, Mingəçevir şəhərinin paytaxtla, həmçinin
respublikanın şimal-qərb bölgəsi ilə nəqliyyat əlaqəsini təmin edir. Eyni zamanda, Şəki-Zaqatala
regionundan Gəncə-Qazax regionuna və əks istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri bu yoldan istifadə
edir.
Dövlətimizin başçısı və xanımı Mingəçevir şəhərinin yeni inşa olunan giriş qapılarına da baxdılar.
AZƏRTAC
2010, 14 oktyabr
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Mingəçevir şəhərinin “Günəşli” yaşayış massivinə çəkilən qaz xəttinin açılışı olmuşdur
(14 oktyabr 2010-cu il)
Oktyabrın 14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Mingəçevir
şəhərinin “Günəşli” yaşayış massivinə çəkilən qaz xəttinin açılışında iştirak etmişlər.
Dövlətimizin başçısına məlumat verən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti
Rövnəq Abdullayev bildirdi ki, “Günəşli” yaşayış massivinə qaz xəttinin çəkilişinə 2008-ci ilin ortalarından
başlanmışdır. Magistral qaz xəttinin uzunluğu 7290 poqonmetrdir. Massivdaxili xətlərin uzunluğu isə 30
kilometr təşkil edir.
Bildirildi ki, “Günəşli” yaşayış massivində ümumilikdə 2 min ev vardır və onların hamısının “mavi
yanacaq”la təmin olunması nəzərdə tutulur. Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi bütün
evləri sayğacla təmin etmişdir.
Qeyd olundu ki, əgər 2009-cu ildə Mingəçevir şəhərində əhali kateqoriyasından olan yeni
abunəçilərin sayı 680 idisə, 2010-cu ilin 9 ayında bu rəqəm 1655-ə çatmışdır. Bu ilin 9 ayında şəhər üzrə
təbii qazdan istifadə edən əhali abunəçilərinin sayı isə 21 min 413 nəfər təşkil etmişdir.
Dövlətimizin başçısı “Günəşli” yaşayış massivinə təbii qazın verilməsini bildirən məşəli
alovlandırdı.
Prezident İlham ƏLİYEV massivin sakinlərini təbrik edərək dedi:
- Sizi təbrik edirəm. “Günəşli” massivinə də qaz çəkildi, bu, böyük hadisədir. Bu hadisə
münasibətilə sizi təbrik edirəm. Mingəçevirin qaz verilməmiş təkcə bu massivi qalmışdı, burada heç vaxt
qaz olmamışdır. Ancaq bu gün biz buna nail olduq. İndi mənə məlumat verildi ki, 2 min abunəçi, 2 min
ailə, 2 min ev təsərrüfatı qaz alacaqdır. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Bu onu göstərir ki, bizdə aparılan qazlaşdırma siyasəti öz konkret nəticələrini verir. Bizim qaz
ehtiyatlarımız çoxdur, təbii ehtiyatlarımız da vardır. Biz indi qazı başqa ölkələrə də ixrac edirik. Belə olan
halda, ilk növbədə, Azərbaycan vətəndaşları bu imkanlardan istifadə etməlidirlər. Qarşıya vəzifə qoyulub
ki, Azərbaycanda əhalinin, müəssisələrin, yaşayış məntəqələrinin 90 faizi qazlaşdırılsın. Bu, çox böyük
göstəricidir. Çünki Azərbaycanda elə ucqar kəndlər var ki, oraya bəlkə də qaz xətti çəkmək o qədər də
sərfəli deyildir. Biz oranın enerji problemlərini başqa yolla həll edirik. Ancaq biz əsas yaşayış
məntəqələrinə - böyük şəhərlərə, qəsəbələrə, kəndlərə qazın verilməsini təmin edirik.
Dövlət Neft Şirkəti son zamanlar həm Bakıda, həm də bütün rayonlarda böyük qazlaşdırma işləri
aparır. Demək olar ki, hər ay hansısa yeni yaşayış məntəqəsinə qaz çəkilir. Köhnə kəmərlər, borular təzələri
ilə əvəz olunur, təzyiq normallaşır. Bu işlər onu göstərir ki, Azərbaycanda sosial siyasət çox güclüdür.
Mən qeyd etdim ki, biz təbii qazı başqa ölkələrə də ixrac edirik və ixrac qiyməti daxili qiymətdən
ən azı iki dəfə çoxdur. Ancaq bu, bizim üçün sosial məsələdir. Biz elə etməliyik ki, Azərbaycan vətəndaşları
qaz, işıq, su ilə davamlı şəkildə təmin olunsunlar. İşıq problemi Azərbaycanda çoxdan aradan qaldırılıb.
Qazlaşdırmanın böyük hissəsi həll olunub. İçməli su, kanalizasiya problemləri isə qalır. Bu problemlər bu
il və gələn illərdə bizim üçün əsas problemlərdir. Çalışacağıq ki, Azərbaycanın bütün şəhərləri, bütün
rayonları içməli su ilə təmin olunsun, bütün kanalizasiya xətləri tikilsin. Çünki vaxtilə əksər rayonlarımızda
kanalizasiya olmamışdır. Bu, böyük vəsait tələb edən məsələlərdir. Ancaq Azərbaycan dövləti bunu edir və
edəcək ki, vətəndaşlarımız ildən-ilə daha da yaxşı yaşasınlar.
Mənə deyirlər ki, bu massiv əvvəllər bağlar massivi olubdur. Burada bağlar salınmışdır. Elədir?
SAKİN: Bəli, elədir.
Prezident İlham ƏLİYEV:
Sonra qəsəbəyə çevrilibdir və insanlar uzun illərdir ki, burada yaşayırlar. Azərbaycan dövləti elə
etməlidir ki, daha da yaxşı yaşasınlar. İndi qaz veriləndən sonra siz görəcəksiniz ki, bu, insanlara nə qədər
əlavə imkanlar yaradır, rahatlıq verir. Həm də ki, bu, çox ucuz enerji növüdür. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda
bütün bu qiymətlər dövlət tərəfindən tənzimlənir. Biz heç vaxt imkan vermərik ki, bu qiymətlər kiminsə
tərəfindən süni şəkildə şişirdilsin. Yəni, dövlət buna nəzarət edir. Biz elə etməliyik, qiymət elə olmalıdır
ki, insanların onu ödəməyə maddi imkanları çatsın. İşıq, qaz qonşu ölkələrlə müqayisədə bizdə çox ucuzdur.
Belə olan halda, qazdan istifadə etmək iqtisadi cəhətdən də insanlara çox sərf edir.
Sizi bir daha bu hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Burada Neft Şirkətinin mütəxəssislərini
görürəm. Mən iki gün bundan əvvəl Neft Şirkətinin yeni inzibati binasının təməl daşının qoyulması ilə
əlaqədar tədbirdə demişdim ki, “Azəriqaz”ı Neft Şirkətinin tabeliyinə verəndən sonra işlər daha da sürətlə
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getməyə başlamışdır. Bax, bu gün burada təqdim olunan layihələr, bizim bütün planlarımızı bir daha açıqaydın göstərir.
Azərbaycan daxili tələbatını ödəyib və ödəyəcək, xarici bazarlara çox inamla daxil olur. Biz qonşu
ölkələrə qazı ixrac edirik. Baxmayaraq ki, bəzi ölkələrdə qaz hasilatı bizimkindən bir neçə dəfə çoxdur.
Ancaq biz həm qazı, həm neft və neft məhsullarını, elektrik enerjisini ixrac edirik. Bu onu göstərir ki,
Azərbaycan iqtisadiyyatı düzgün əsaslar üzərində qurulub, güclü dövlət nəzarəti olan tam bazar
iqtisadiyyatıdır. Bax, budur bizim yanaşmamız.
Sizi bir daha bu hadisə münasibətilə təbrik edirəm.
XXX
Səidə ƏLİYEVA yaşayış massivinin sakinləri adından “Günəşli”yə qaz xəttinin çəkilişinə görə
dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2010, 14 oktyabr
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Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
(14 oktyabr 2010-cu il)
Oktyabrın 14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Mingəçevir su
anbarının və Su Elektrik Stansiyasının yerləşdiyi əraziyə gəldilər.
Dövlətimizin başçısına Su Elektrik Stansiyasında aparılan yenidənqurma işləri barədə məlumat
verildi. Bildirildi ki, stansiyadakı 6 maşın qurğusunun hər birinin gücü 70 meqavata çatdırılmaqla
stansiyanın ümumi gücü 320 meqavatdan 420 meqavata qaldırılacaqdır. Bu artım su sərfi dəyişmədən
mümkün olacaqdır. Avadanlıq Fransanın “Areva” şirkətindən alınır, tikinti-quraşdırma işlərini isə yerli
“Azenko” şirkəti aparır. Layihə çərçivəsində stansiyanın yarımstansiyası tamamilə yenidən qurulacaq,
idarəetmə məntəqəsinin yeri dəyişdiriləcək və tam avtomatlaşdırılacaqdır.
Prezident İlham Əliyev yenidənqurma işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə görülməsi ilə bağlı tapşırıq
və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2010, 14 oktyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mingəçevir şəhərinə səfəri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(17 aprel 2013-cü il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 16-da
Mingəçevir şəhərində səfərdə olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı yeni inşa olunan Heydər Əliyev Mərkəzinin qarşısında xalqımızın ümummilli
liderinin abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov Prezident İlham Əliyevə məlumat
verdi ki, yeni ucaldılan abidənin müəllifi Xalq Rəssamı Ömər Eldarovdur. Abidənin ətrafında abadlıq işləri
görülmüş, yaşıllıq zolaqları salınmışdır.
AZƏRTAC
2013, 17 aprel
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Mingəçevirdə Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı olmuşdur
(17 aprel 2013-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 16-da Mingəçevirə səfəri çərçivəsində Heydər Əliyev
Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Mingəçevir şəhərinin inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin daim diqqət mərkəzində olmuşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə Mingəçevirin inkişafına mühüm
töhfə vermişdir. Ümummilli liderin bu fəaliyyətini Mingəçevir şəhər ictimaiyyəti ehtiramla yad edir.
Mingəçevir şəhərində inşa olunan Heydər Əliyev Mərkəzi də Ulu Öndərin zəngin həyat yolunun
səhifələrini vərəqləməyə, Azərbaycan tarixinin bütöv bir qərinəsinə nəzər salmağa imkan verir.
Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov məlumat verdi ki, Mərkəzin tikintisinə 2008ci ilin avqustunda başlanmışdır. Altı min kvadratmetrlik ərazidə inşa olunan Mərkəzdə ən müasir standartlar
tətbiq edilmişdir. Ulu Öndərin zəngin irsinin öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması məqsədilə
yaradılan Mərkəz Ümummilli Liderin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində görülən tədbirlərdən
biridir. Mərkəzdə Ulu Öndərin ölkəmizə rəhbərliyinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotostendlər
qurulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev mərkəzin akt zalı ilə tanış oldu. Bildirildi ki, 570 yerlik geniş və işıqlı akt
zalında şəhər və respublika səviyyəli tədbirlərin, konfransların və iclasların keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Mərkəzdəki xüsusi guşədə dövlət atributları haqqında məlumat verilir. Burada, həmçinin Azərbaycanın
zəngin dövlətçilik tarixini əks etdirən lazer lövhə yaradılmışdır. Mərkəzə gələn hər bir kəsin Azərbaycanın
tarixi ilə bağlı dolğun məlumat əldə etmək imkanı vardır.
Qeyd olundu ki, Mərkəzin ikinci mərtəbəsindən sərgi zalı kimi də istifadə ediləcəkdir. Hazırda
burada mingəçevirli rəssamların və heykəltəraşların əl işləri nümayiş olunur. Mərkəzdə gənclərin müasir
texnoloji yeniliklərlə yaxından tanış olmaları, onların bilik və bacarıqlarının inkişafı üçün kurslar təşkil
ediləcəkdir. Bunun üçün internet sinfi, elektron kitabxana və kompyuter mərkəzi qurulmuşdur. Mərkəzdə
ulu öndər Heydər Əliyevin irsini öyrənən və Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətindən bəhs edən monitorzallar da fəaliyyət göstərəcəkdir. Bundan əlavə, məktəblilərin Azərbaycanın zəngin tarixini dərindən
öyrənmələri üçün xüsusi dərnəklər, o cümlədən müasir formatlı kinozal, sərgi salonu, fotostudiya, dizayn
və rəsm studiyası yaradılmışdır.
Sonra dövlətimizin başçısı Mərkəzdə şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gün Mingəçevirdə çox əlamətdar bir gündür. Biz
Mingəçevirdə Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışına toplaşmışıq. Çox gözəl, möhtəşəm binadır. Həm xarici
gözəlliyi ilə seçilir, əlbəttə ki, daxili tərtibatı da çox yaxşıdır, yüksək səviyyədə tikilmişdir. Əlbəttə ki, Ulu
Öndərin yubileyi ərəfəsində Mingəçevirdə belə Mərkəzin açılışı çox böyük məna daşıyan bir hadisədir.
Ulu Öndər bütün dövrlərdə öz Vətəninə sədaqətlə, ləyaqətlə xidmət etmişdir. 1970-1980-ci illərdə onun
rəhbərliyi altında Azərbaycan sovet məkanında ən qabaqcıl yerlərə qalxa bilmişdir. Mingəçevir üçün o illər
ərzində çox böyük işlər görülmüşdür. Mingəçevirin sovet məkanında çox böyük sənaye mərkəzinə
çevrilməsi də məhz Ulu Öndərin adı ilə bağlı olmuşdur. Əlbəttə, müstəqillik dövründə Heydər Əliyevin
xidmətləri o qədər böyükdür ki, bu barədə danışmaq üçün saatlarla vaxt lazımdır. Ən ağır illərdə
xoşagəlməz halların qarşısı məhz onun rəhbərliyi ilə alındı və Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoydu.
Müstəqilliyimizin ilk illəri hamımızın yaxşı yadındadır. O vaxt əslində Azərbaycanın müstəqil ölkə
kimi yaşaması sual altında idi. Əvvəlki rəhbərlik ölkəni uçurum kənarında qoymuşdu. Azərbaycan xalqının
iradəsi, o cümlədən mingəçevirlilərin Ulu Öndərə olan inamı vəziyyətin köklü şəkildə dəyişməsinə gətirib
çıxardı. 1993-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan inkişaf yolu ilə gedir, uğurla vəsürətlə gedir. Bu gün də
Ulu Öndərin siyasi xətti davam etdirilir. Hər bir yerdə, hər bir bölgədə və hər bir istiqamət üzrə onun
qoyduğu yol bu gün inkişaf yoludur.
Mingəçevirin inkişafı da çox sürətlidir. Son illər bu şəhərdə böyük işlər görülüb. Şəhər gözəlləşib,
abadlaşıb. Yeni gözəl binalar tikilibdir, küçələr genişləndirilibdir. İctimai yerlər yaradılıbdır, parklar
salınıbdır. Bu gün bir daha gedən işlərlə tanış oldum. Görürəm ki, doğrudan da, bütün işlər böyük zövqlə,
keyfiyyətlə aparılır. İnsanların rahat yaşaması üçün bütün işlər görülübdür.

270

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Əvvəlki dövrlərdə də Mingəçevirdə olarkən açılışlarda iştirak etmişdim. Keçən dəfə biz Kür
avarçəkmə bazasının açılışını qeyd etdik. Bu da ölkə miqyasında nadir bir idman və turizm obyektidir. Çox
şadam ki, biz bu bazanı nəinki bərpa edə bildik, ən yüksək dünya standartlarına cavab verən bir idman və
turizm mərkəzini yarada bilmişik. Əlbəttə ki, gələcəkdə şəhərin inkişafı üçün turizm sektoru önəmli rol
oynaya bilər və oynamalıdır. Çox şadam ki, sahilin o biri tərəfində yeni otellər, istirahət zonaları tikilir.
Mingəçevirin çox gözəl iqlimi, çox gözəl təbiəti vardır. Kür çayı boyu yerləşən ən gözəl şəhərdir. Kür
çayının rəngi də burada çox gözəldir, çox şəffafdır. Belə bir rəng heç bir başqa yerdə yoxdur. Bunu siz də
bilirsiniz, biz də bilirik. Əlbəttə, Mingəçevirin bu gözəl təbii vəziyyətindən biz gərək maksimum dərəcədə
istifadə edək. İş adamları buraya investisiya qoymalıdır. Mingəçevir Azərbaycanın çox böyük turizm
mərkəzinə çevrilməlidir. Bunu etmək üçün bir daha demək istəyirəm ki, bütün imkanlar vardır. Artıq tikilən
otellər də turizm sektorunun inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Eyni zamanda, biz gərək Mingəçeviri böyük
sənaye mərkəzi kimi inkişaf etdirək. Mən Nazirlər Kabinetinin toplantısında bu məsələ ilə bağlı xüsusi
göstəriş vermişəm. Əslində Azərbaycanda üç böyük sənaye mərkəzi müəyyən olunubdur - Bakı, Sumqayıt
və Gəncə. Mingəçeviri də biz bu siyahıya əlavə etməliyik. Sovet vaxtında burada çoxlu müəssisələr
fəaliyyət göstərirdi. Sonra onların bir çoxu bağlandı. Biz Mingəçeviri yenidən böyük sənaye mərkəzinə
çevirməliyik. Buna nail olmaq üçün artıq hökumətə müvafiq göstərişlər verilmişdir. İndi işlər gedir ki,
Mingəçevirdə texnologiya parkı yaradılsın. Dövlətin dəstəyi ilə burada bir neçə iri müəssisə yaradılsın ki,
iş yerləri çoxalsın. Bilirəm, baxmayaraq ki, son illərdə Mingəçevirdə iş yerləri ilə bağlı böyük işlər
görülübdür, amma hələ də işsizlər vardır. Biz gərək şərait yaradaq ki, onlar işlə təmin olunsunlar və öz
maddi vəziyyətlərini yaxşılaşdıra bilsinlər. Ona görə Mingəçevirin gələcək inkişafı sənayenin, turizmin
inkişafı ilə bağlı olacaqdır. Əlbəttə ki, sosial infrastrukturun yaradılması və müasirləşdirməsi istiqamətində
də işlər gedəcəkdir.
Mənə verilən məlumata görə şəhər xəstəxanası o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyildir. Xəstəxananın
yenidən qurulmasına ehtiyac vardır. Bu barədə göstəriş veriləcəkdir.
Eyni zamanda, Mingəçevirdə hələ ki, Olimpiya Mərkəzi tikilməyibdir. Düzdür, biz daha çox Kür
avarçəkmə bazasının tikintisi ilə məşğul idik. Bu da əlbəttə ki, ölkə miqyasında böyük bir idman
qurğusudur. Ancaq Kür avarçəkmə bazasında daha çox peşəkar idmançılar məşğul olurlar. Olimpiya
Mərkəzlərində isə adi vətəndaşlar, gənclər, uşaqlar, yeniyetmələr idmanla məşğul olmalıdırlar. Ona görə
Mingəçevirdə şəhər xəstəxanası, olimpiya mərkəzi, turizm obyektləri və sənaye müəssisələrinin
yaradılması gələcək illərdə bizim üçün əsas istiqamət olacaqdır.
Şübhəsiz ki, sosial cəhətdən ən ağır vəziyyətdə olan soydaşlarımız, məcburi köçkünlərin
problemləri də öz həllini tapmalıdır. Bu gün böyük bir şəhərcik açılır. Mingəçevirdə 20 mindən artıq
köçkün məskunlaşıbdır, onların problemləri də tədricən öz həllini tapır. Mingəçevirdə bundan sonra da
köçkünlər üçün yeni binalar, evlər tikiləcəkdir.
Yəni, Mingəçevirin timsalında biz ümumiyyətlə, ölkəmizin inkişaf modelini görürük - güclü sənaye
potensialı, sosial məsələlərin həlli, sosial infrastrukturun yaradılması və qeyri-neft sektorunun inkişafı.
Çünki bizim üçün, yəni, dövlət, hökumət üçün gələcək illərdə əsas vəzifə bunlardan ibarət olacaq ki,
ölkəmiz hərtərəfli inkişaf etsin, bütün bölgələr daha da böyük inkişafa nail olsun və iqtisadiyyatın
dayanıqlılığını təmin etmək üçün qeyri-neft sektorunun inkişafına daha da böyük təkan verilsin. Bu ilin
birinci rübündə qeyri-neft sektorumuz 11,4 faiz artmışdır. Bu da hesab edirəm ki, dünya miqyasında ən
yüksək göstəricidir.
Əlbəttə, Mingəçevirin gələcək inkişafı və şəhərin abadlaşması daim diqqət mərkəzində olacaqdır.
Mən dəfələrlə Mingəçevirdə olmuşam, bundan sonra da olacağam, sizinlə birlikdə bütün bu işləri
görəcəyik. Bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm.
XXX
Ölkəmizin və Mingəçevirin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə şəhər ictimaiyyəti adından
Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edən Bəhmən NƏCMƏDDİNOV dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, Mingəçevir şəhərinə xoş gəlmisiniz. İcazə verin, mingəçevirlilər
adından Sizi bu gözəl sarayda salamlayım. Hamıya məlumdur ki, Mingəçevirin inkişafında, bugünkü günə
çatmasında Ulu Öndərin çox böyük zəhməti olmuşdur. Məhz Ulu Öndərin böyük təşəbbüsü və qətiyyəti
sayəsində Mingəçevir Azərbaycanın energetika mərkəzinə çevrilmişdir. Siz bilirsiniz ki, Cənubi Qafqazın
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ən iri enerji nəhəngi olan İstilik Elektrik Stansiyası məhz Mingəçevirdə Ulu Öndərin qətiyyəti nəticəsində
tikilmişdir və bu gün də bu stansiya Azərbaycan iqtisadiyyatında böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bu möhtəşəm sarayın tikintisində bütün mingəçevirlilər fəal iştirak etmişlər və bizim nəsil
bildiyiniz kimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin dövründə böyümüşük, onun irsini gözəl bilirik. Bu saray
gənclərimizin gələcəkdə Ulu Öndərin dərin irsini, həyat məktəbini öyrənmək üçün çox gözəl bir yer
olacaqdır. Burada gənclərimiz müxtəlif klublarda öz bilik və intellekt səviyyələrini artıracaqlar, özlərinə
lazım olan məşğuliyyətləri artıq burada tapa biləcəklər.
Sizin sayənizdə ölkəmizin iqtisadiyyatı çox sürətlə inkişaf edir. Buna misal olaraq Dünya İqtisadi
Forumunun Bakı şəhərində keçirilməsini göstərmək olar. Bu, Azərbaycanın bugünkü dünya
iqtisadiyyatında hansı səviyyədə olduğunu təsdiqləyən bir göstəricidir. Orada iştirak edən qonaqların
Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycanın inkişafına verdiyi qiymətlər ürəyimizi dağa döndərdi. Bunların
hamısı Sizin apardığınız düzgün siyasətin nəticəsidir. Azərbaycan durmadan inkişaf edir. Bu, danılmaz bir
faktdır. Belə inkişaf edən bölgələrdən biri də Mingəçevir şəhəridir.
Bu gün Siz qeyd etdiniz, Mingəçevir şəhəri abadlaşır, gözəlləşir, gözəl xiyabanlar tikilir, parklar
açılır, belə möhtəşəm saraylar istifadəyə verilir, qaçqınlarımız-köçkünlərimiz üçün gözəl binalar tikilir,
infrastruktur dəyişir. Bu, bizi çox sevindirir. Mingəçevirə göstərdiyiniz yüksək diqqət və qayğıya görə Sizə,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya mingəçevirlilərin böyük təşəkkürünü
çatdırmaq istəyirəm.
Biz Sizin ötən bazar günü Nazirlər Kabinetinin iclasındakı çıxışınızı diqqətlə izləmişik və
Mingəçevirə verdiyiniz bu töhfəni böyük səmimiyyətlə qarşılayırıq. Bəli, həqiqətən Mingəçevir buna
layiqdir.
Siz qeyd etdiyiniz kimi, Mingəçevirdə keçmişdə iri sənaye müəssisələri var idi və burada 18 mindən artıq
əhali çalışırdı. Amma bu gün baxmayaraq ki, Sizin göstərişinizlə burada emal, istehsal, tikinti müəssisələri
işləyir, əhalinin xeyli hissəsi işlə təmin olunub, amma işsizlik problemi yenə də vardır. Sizin bu
qərarınızdan sonra işsizliyin aradan götürülməsinə çox böyük təkan veriləcəkdir. Mingəçevirin iqtisadi
potensialı güclənəcək, şaxələnəcəkdir.
Mingəçevirlilər Ulu Öndərə sadiq olduqları kimi, həmişə Sizinlə olacaqlar və gələcəkdə bütün
işlərini Sizin tələbləriniz səviyyəsində qurmağa çalışacaqlar. Ulu Tanrıdan Sizə, ailə üzvlərinizə
Azərbaycanın çiçəklənməsində, inkişafında yeni-yeni nailiyyətlər və uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, doğrudan da, Mingəçevirin gələcək inkişafı üçün əsas məsələ
yeni iş yerlərinin açılmasıdır. Çünki şəhərdə quruculuq-abadlıq işləri çox yaxşı gedir, yeni parklar salınır,
ictimai yerlər yaradılır, eyni zamanda, bütün infrastruktur layihələri uğurla icra edilir. Mənə verilən
məlumata görə, qazlaşdırma Mingəçevirdə 94 faizə çatmışdır. Yəni, ümumi ölkə üzrə qazlaşdırma hələ ki,
o səviyyədə deyildir. İçməli su, elektrik enerjisi ilə heç bir problem yoxdur. Təbii ki, Mingəçevir bütün
ölkəmiz üçün elektrik enerjisi istehsal edir.
Yolların çəkilişi son illər ərzində çox yaxşı getmişdir – şəhər yolları abadlaşıb, gözəlləşib, indi yeni
layihələr icra edilir. Belə gözəl obyektlər tikilir. Bu gün, eyni zamanda, Gənclər Evi də açılacaqdır. Yəni,
sosial infrastrukturla bağlı dediyim kimi, xəstəxana, olimpiya mərkəzi tikiləcəkdir. Ona görə yeganə əsas
məsələ iş yerləridir və bu istiqamət üzrə biz daha da fəal işləyəcəyik ki, gələcəkdə Mingəçevirdə də
işsizliyin səviyyəsi ölkədə olduğu kimi olsun. Çünki son illər ərzində Azərbaycanda işsizlik böyük dərəcədə
aşağı düşmüşdür və statistikaya görə cəmi 5,2 faiz təşkil edir. Mingəçevirdə isə bu göstərici əfsuslar olsun
ki, daha böyükdür. Ona görə biz əsas yükü verəcəyik bu məsələlərə. Verilən göstərişlər və hazırlanan
layihələr əminəm ki, yaxın zamanlarda Mingəçevirdə bir neçə iri müəssisənin yaradılmasına gətirib
çıxaracaqdır. Dövlət, əlbəttə ki, öz üzərinə düşən vəzifəni icra edəcək. Bu layihələr dövlət dəstəyi ilə icra
ediləcəkdir və eyni zamanda, biznes qurumlarını da biz yeni müəssisələrin yaradılması üçün Mingəçevirə
istiqamətləndirəcəyik. Bu gün Azərbaycanda şirkətlərin böyük hissəsi dövlət tərəfindən dəstək görür və
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə bu il 250 milyon manat güzəştli kreditlər veriləcəkdir. Yəni,
dövlətin kifayət qədər imkanı var ki, istənilən coğrafi məntəqəyə bu investisiyaları yönəltsin. Əlbəttə,
Mingəçevir burada ön planda olacaq, çünki buna böyük ehtiyac vardır. Əminəm ki, gələcək illərdə
Mingəçevirin böyük sənaye şəhəri kimi şöhrəti yenə də yüksək səviyyədə olacaqdır.
Bir daha sizə təşəkkür edirəm, sağ olun.
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XXX
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Mərkəzlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyevə Müşfiq Mirzəyev adına “Dostluq” parkında
aparılan yenidənqurma işləri ilə bağlı məlumat verildi. Qeyd olundu ki, parkda tikinti işlərinə bu ilin
yanvarında başlanmışdır. Ümumi ərazisi altı hektar olan parkda müasir işıqlandırma sistemi və fəvvarə
quraşdırılmış, geniş yaşıllıq zolaqları salınmış, dekorativ ağac və kollar əkilmişdir. İndi parkda yay konsert
səhnəsi tikilir. Burada açıq havada şəhər əhəmiyyətli müxtəlif tədbirlər və konsert proqramları təşkil
olunacaqdır. Parkda müxtəlif istirahət guşələri, həmçinin uşaqların əylənmələri üçün hər cür şərait
yaradılacaq, müasir attraksionlar və uşaq yelləncəkləri quraşdırılacaqdır. Artıq 100 müasir oturacaq
qoyulmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ətrafdakı fərdi evlər və digər binalarda da əsaslı təmir
işləri aparılacaqdır. Yaşıllaşdırılan ərazidə avtomatik suvarma sistemi artıq quraşdırılmışdır. Bir sözlə,
müasir standartlar səviyyəsində inşa olunan park şəhər əhalisinin və qonaqların ən sevimli istirahət
mərkəzlərindən birinə çevriləcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti yeni parkın tikintisi ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 17 aprel
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Mingəçevirdə Gənclər Evi istifadəyə verilmişdir
(17 aprel 2013-cü il)
Aprelin 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Mingəçevirdə Gənclər Evinin
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Gənclər Evinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov Azərbaycan Prezidentinə məlumat verdi ki, dövlətimizin
başçısının tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq gənclərin intellektual və yaradıcı potensialının üzə
çıxarılması, xüsusilə regionlarda yaşayan gənclərin fəallığının artırılması istiqamətində məqsədyönlü
layihə və proqramlar həyata keçirilir. Bölgələrdə müasir tələblərə cavab verən sosial infrastruktur
obyektlərinin və gənclər mərkəzlərinin, o cümlədən Mingəçevirdə Gənclər Evinin yaradılması da bu
məqsədə xidmət edir.
Bildirildi ki, üçmərtəbəli binanın tikintisinə ötən ilin martında başlanmış, bu ilin aprelində başa
çatdırılmışdır. Ümumi sahəsi 980 kvadratmetr olan Gənclər Evinin foyesində ümummilli lider Heydər
Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarını, həmçinin gənclərlə
görüşlərini əks etdirən fotolardan ibarət guşələr yaradılmışdır. Mərkəzdə gələcəkdə rayon gəncləri arasında
intellektual oyunların keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Qeyd olundu ki, gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi prioritet məsələlərdən biridir.
Bunun üçün burada “Vətənpərvərlik klubu” yaradılmışdır. İnformasiya guşəsindən isə gənclər ən son
məlumatları əldə edəcəklər. Ayrıca yaradılmış internet otağında bütün kompyuterlər internetə qoşulmuşdur.
Gənclər evində kompyuter bilikləri və xarici dil üzrə xüsusi kursların təşkili də planlaşdırılır. Masaüstü
oyunlar zalında gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Sərgi
salonunda isə hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan gənc rəssamların əl işləri sərgilənir. “ART
studiya”da ən son texnologiyalar quraşdırılmışdır. Burada gənclər müxtəlif növ verilişlər hazırlamaq
imkanı əldə edəcəklər. Gənclər Evində istedadların hazırlığı laboratoriyası fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu
layihə Dövlət Proqramı çərçivəsində Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Əsas
məqsəd yeniyetmələr arasında elmi-texniki biliklərin təbliği, onların elmi-yaradıcı təşəbbüslərinin
artırılması, bu sahədə istedadlı gənclərin üzə çıxarılmasıdır. Texnika və ixtiralar klubu da gənclər üçün
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Burada gənclərə həm yeni ixtiralar, həm ən son texnikalar haqqında məlumat
veriləcəkdir. Gənclər onları maraqlandıran bütün suallara “qaynar xətt” xidmətindən cavab ala biləcəklər.
Konfrans zalında gənclərlə bağlı müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Gənclər Evində, həmçinin
“yaşıl şəhər” ekologiya dərnəyi, kitabxana və karyera mərkəzi fəaliyyət göstərəcəkdir. Gənclər Evi
gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində mühüm rol oynayacaqdır.
Prezident İlham Əliyevə ölkəmizdə inşa olunan və tikintisi nəzərdə tutulan idman qurğuları, 2015ci ildə Bakıda keçiriləcək Avropa Oyunları ilə bağlı görülən işlər barədə də məlumat verildi.
AZƏRTAC
2013, 17 aprel
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Prezident İlham Əliyev Mingəçevir Su Anbarının təhlükəsizlik sistemi ilə tanış olmuşdur
(17 aprel 2013-cü il)
Prezident İlham Əliyev aprelin 16-da Mingəçevir Su Anbarının perimetr və aquatoriya
sərhədlərində qurulan inteqrə olunmuş təhlükəsizlik sistemi ilə tanış olmuşdur.
Fövqəladə hallar naziri, general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevə raport verdi.
Bildirildi ki, Azərbaycan Prezidentinin 2011-ci il fevralın 25-də imzaladığı Fərmana əsasən
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzdində yaradılmış Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin səlahiyyətlərinə
dövlət əhəmiyyətli su anbarlarının etibarlı mühafizəsini təmin etmək, ölkədə qurğuların texniki vəziyyətinə
müntəzəm nəzarəti həyata keçirən, yerüstü, yeraltı su ehtiyatlarının, su obyektlərinin, hidrotexniki
qurğuların, su təchizatı sistemlərinin monitorinqlərini aparmaq daxil edilmişdir. Bu çərçivədə Mingəçevir
Su Elektrik Stansiyasında təhlükəsizliyin təmin edilməsinin strateji məsələ olması diqqətdə saxlanılmış və
16 milyard kubmetr su ehtiyatına malik anbarın kənar müdaxilələrdən qorunması üçün müasir avadanlıqdan
istifadə edilərək mükəmməl təhlükəsizlik sistemi qurulmuşdur. Bu təhlükəsizlik sistemi stansiyanın
perimetrini, su bəndini və xüsusi əhəmiyyətli üç mühəndis qurğusunu kənar müdaxilələrdən qoruyur.
Stansiyaya mükəmməl təhlükəsizlik cihazlarına malik dörd nəzarət-buraxılış məntəqəsindən girmək
mümkündür. Bütün postlar və nəzarət binası texnologiyanın son nailiyyətləri olan təhlükəsizlik sistemləri
ilə təchiz edilmişdir. Su Elektrik Stansiyasının perimetri boyunca 4350 metr xəbəredici və 3950 metr əsas
elektron qoruyucu çəpər çəkilmişdir. Çəpər boyunca hər 50 metrdən bir qurulan dayaqlarda 240 statik
videokamera vasitəsilə perimetrə nəzarət olunur. Həmin dayaqlarda 55 səsləndirmə sisteminin
səsucaldanları quraşdırılmışdır ki, bunların köməyi ilə əraziyə xəbərdarlıq və ya həyəcan anonsları verilir.
Bundan başqa, strateji nöqtələrdə qurulan 360 dərəcə fırlanan, yaxınlaşdıran sürətli-hərəkətli 20 video
kameradan, 19 termal kameradan istifadə olunmuşdur ki, bunlarla da hər hansı hadisəni və obyekti tam
analiz etmək mümkündür. Bu mühüm ərazidə ümumilikdə 852 kvadratmetr yeni tikinti işləri aparılmış, 300
kvadratmetrdən çox isə yenidənqurma işləri görülmüş, ərazi boyunca 11 min kvadratmetr yola asfalt örtüyü
çəkilmişdir. Binalar yanğın siqnalizasiya və avtomatik qazla söndürmə sistemləri ilə təchiz olunmuşdur.
Məqsəd obyektin ərazisində xüsusi rejim formalaşdırmaq və təhlükəsizliyin təmin edilməsidir.
Vurğulandı ki, obyektin girişləri 8 şlaqbaum və 4 antitaran maneə ilə qorunur. Buraxılış
məntəqəsinə yaxınlaşan avtomobilin nömrəsi və sürücünün sifətinin görüntüsü haqda məlumatlar bazada
toplanır və identifikasiya edilir, şlaqbaumla antitaran maneə arasında avtomobil yoxlanılır. Xaricdə istehsal
olunmuş antitaran maneə isə 50 tona qədər zərbənin qarşısını ala bilir. Obyektə daxil olan piyadaların
sifətini identifikasiya etmək üçün isə nəzarət-buraxılış məntəqəsində xüsusi kamera quraşdırılmışdır.
Buraxılış məntəqəsinə daxil olan şəxs feys-inspektor sistemindən keçir, sifətin identifikasiyası aparılır,
xüsusi plastik kartı turniketə yaxınlaşdıraraq keçidə icazə alır. Təhlükəsizlik sisteminin bir özəlliyi də ondan
ibarətdir ki, 4 nəzarət buraxılış məntəqəsinin hər biri vahid mərkəzdən idarə olunur.
Prezident İlham Əliyev Mingəçevir Su Anbarının mühafizə sisteminin sxeminə və maketinə baxdı.
Dövlətimizin başçısı növbə rəisinin otağında Mingəçevir Su Anbarının perimetr və aquatoriya
sərhədlərində qurulan inteqrə olunmuş təhlükəsizlik sistemi haqda filmə baxdı.
Bildirildi ki, növbə rəisinin otağından su anbarı da daxil olmaqla bütün obyekti monitor və ya canlı
şəkildə - pəncərədən izləmək mümkündür.
Sonra Prezident İlham Əliyev əraziyə şərti müdaxiləyə qarşı əməliyyatı izlədi. Məlumat verildi ki,
təhlükəsizlik sisteminin ən mühüm elementi çəpərlərdir. Bu çəpərlər xüsusi materialdan hazırlanmışdır.
Stansiyanın qorunan ərazisi bir-birindən bəzi yerlərdə 2 metr, bəzi yerlərdə isə 15-20 metr məsafədə
yerləşən ikiqat məftil çəpərlə əhatələnmişdir. Birinci çəpər tikanlı məftillə təchiz edilmişdir ki, onu keçmək
və üstündən aşmaq mümkün olmasın. Bu çəpər qorunan əraziyə adamların və heyvanların təsadüfi
keçidinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Birinci çəpərdə həyat üçün təhlükəli olan hər hansı
elektrik cərəyanı və digər elementlər yoxdur. İkinci çəpərin üzərində yüksək həssaslığa malik, titrəyişlə
işləyən mühafizə detektorları quraşdırılmışdır. Çəpərə hər hansı müdaxilə - toxunuş haqda məlumat bu
detektorların köməyi ilə dərhal mərkəzə ötürülür və aşkar olunur. Bundan əlavə, birinci və ikinci çəpərlər
arasındakı dəhlizdə radiodalğalı hərəkət detektorları quraşdırılmışdır.
Təhlükəsizlik sistemində ən mühüm elementlərdən biri də sərhəd boyunca hər 50 metrdən bir
quraşdırılan 5 və ya 7 metr hündürlüyündəki dayaqlardır. Bu dayaqlarda quraşdırılan avadanlıq vasitəsilə
tam qaranlıq şəraitdə bir kilometr məsafəni müşahidə etmək mümkündür. 360 dərəcə fırlanaraq müşahidə
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aparan kameranın 50 dərəcə soyuq və isti havada işləmək imkanı vardır. Görüntünü 43 dəfə yaxınlaşdıran
bu cihaz və xüsusi futlyarda yerləşdirilmiş statik videokameralar gecə-gündüz müşahidə aparır. Dayaqlar
üzərində perimetr boyunca yerləşdirilmiş işıqlandırma projektorları perimetrin daimi olaraq mühafizə
çəpəri boyunca işıqlandırılmasına imkan verir. Belə yüksək həssaslıq qabiliyyətinə malik təhlükəsizlik
sistemlərindəki əsas fəsadlardan biri təbii təsirlərin təhlükəli müdaxilələrdən fərqləndirilməsi sahəsindədir.
Belə ki, bu cür fərqləndirmə mexanizmlərinin olmaması “aldadıcı həyəcan siqnalları”nın tez-tez baş
verməsinə səbəb olur. Onların qarşısını almaq üçün 800 metrdən bir yerləşdirilmiş dayaqlarda
meteostansiyalar quraşdırılmışdır. Bu meteostansiyanın köməyi sayəsində çəpər-mühafizə sistemini
aldatmaq mümkün olmur. Hətta hava şəraiti haqqında bütün sinoptik məlumatlar qəbul edən stansiya bu
informasiyanı mütəmadi olaraq mühafizə panelinə ötürür.
Bütün təhlükəsizlik sistemində ən mühüm element mini radiolokasiya stansiyasıdır. Bu sistem ən
çətin və ən mürəkkəb hava şəraitində müşahidəyə imkan verir, axtarış-xilasetmə işlərində naviqasiyanın
təhlükəsizliyini təmin edir. Dayaqlarda səsucaldan qurğular da yerləşdirilmişdir ki, bu avadanlıq
xəbərdaretmə və təxliyələrin idarə olunması üçündür.
Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasının ən mühüm
təhlükələrdən qorunması zəruri olan hissələri su səddi deyilən mühəndis qurğularıdır. Su Elektrik
Stansiyasına su bu qurğular vasitəsilə ötürülür və onlar müşahidə cihazları ilə təchiz olunmuşdur. Bütün
məlumatlar inteqrə olunmuş və mərkəzləşdirilmiş sistem sayəsində mərkəzi nəzarət binasının server
otaqlarında toplanır. Ehtiyac olarsa, məlumatlar fiber-optik kabel vasitəsilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə
ötürülə bilər.
Prezident İlham Əliyev mərkəzi mühafizə məntəqəsində istirahət üçün yaradılan şəraitlə də tanış
oldu.
Dövlətimizin başçısı görülən işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 17 aprel
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Kür çayı sahilindəki istirahət kompleksi yenidənqurmadan sonra daha gözəl görkəm almışdır
(17 aprel 2013-cü il)
Aprelin 16-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mingəçevirə səfəri çərçivəsində Kür çayı
sahilindəki istirahət kompleksinin yenidənqurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış olmuşdur.
Məlumat verildi ki, dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə regionlarda parkların və turizm
obyektlərinin əsaslı şəkildə yenidən qurulması və yeni məkanların salınması, sakinlərin və bölgələrə gələn
qonaqların rahatlığı üçün müasir standartlara uyğun istirahət guşələrinin yaradılması istiqamətində son
illərdə ardıcıl tədbirlər davam etdirilir.
Bildirildi ki, bu ərazidən əvvəllər də istirahət məkanı kimi istifadə olunmuşdur. Ancaq son
zamanlarda bu istirahət mərkəzi tamamilə yararsız vəziyyətdə idi. Yeni yaradılan sahilyanı istirahət
kompleksinin ərazisi 1,5 hektardır. Yenidənqurma işlərinə bu ilin əvvəlində başlanmışdır. Burada həm
şəhər sakinlərinin, həm də qonaqların istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Kompleksdə ən müasir
kölgəliklər quraşdırılmış, voleybol meydançası inşa olunmuşdur. Uşaqların istirahəti də nəzərə alınmış,
onlar üçün müxtəlif attraksionlar qoyulmuşdur.
Diqqətə çatdırıldı ki, suda həm böyüklər, həm də balacalar üçün xüsusi təhlükəsizlik zonaları
yaradılmışdır. Kompleksdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi xilasedici qrupları fəaliyyət göstərir.
Buraya gələn insanların avtomobilləri rahat saxlamaları üçün ayrıca dayanacaq da vardır. Müasir
işıqlandırma sisteminin qurulduğu istirahət kompleksində geniş yaşıllıq işləri həyata keçirilmişdir. Yay
mövsümü başlayanda burada insanlara çoxsaylı əyləncələr təqdim olunacaq və yüksək səviyyəli xidmət
göstəriləcəkdir.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, gələcəkdə kompleksin ərazisində müasir iaşə
obyektləri də inşa olunacaqdır. Bununla da Kür sahilində yerləşən bu kompleks mingəçevirlilərin yay
aylarında ən çox üz tutduqları məkana çevriləcəkdir.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mingəçevir şəhərində Xüsusi
Riskli Xilasetmə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunlarının alayı və Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin idarəsi
üçün binaların layihələrini əks etdirən stendlərə baxdı.
Dövlətimizin başçısı işlərin yüksək keyfiyyətlə aparılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2013, 17 aprel
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Prezident İlham Əliyev Mingəçevirdə yenidənqurma işlərinin aparıldığı Sahil parkı ilə tanış
olmuşdur
(17 aprel 2013-cü il)
Prezident İlham Əliyev aprelin 16-da Mingəçevirdə yenidənqurma işlərinin aparıldığı Sahil parkı
ilə tanış olmuşdur.
Parkın yenidənqurmadan əvvəlki vəziyyətinin şəkillərindən ibarət stendə baxan dövlətimizin
başçısına məlumat verildi ki, bu istirahət mərkəzinin ərazisi uzun illər baxımsız vəziyyətdə olduğundan
yararsız hala düşmüşdü və şəhərin ümumi görünüşünə xələl gətirirdi. Sahil parkının yenidən qurulmasına
ötən ilin martında başlanmış, bu ilin aprelində başa çatdırılmışdır. Tikinti işləri ən yüksək standartlar
səviyyəsində aparılmışdır. Ümumi ərazisi üç min kvadratmetr olan parka gələn insanların avtomobilləri
rahat saxlamaları üçün xüsusi dayanacaq da inşa edilmişdir. İstirahət guşəsində geniş ərazidə yaşıllıq işləri
aparılmış, müxtəlif ağac və gül kolları əkilmişdir. Xüsusi güldanlar parkın görünüşünə əlavə yaraşıq verir.
Burada hər cür hava şəraitinə davamlı materiallardan hazırlanan 200 oturacaq qoyulmuşdur. Parkın
işıqlandırma sistemi ən müasir səviyyədə qurulmuşdur. Böyük monitorda kütləvi-mədəni tədbirlər zamanı
müxtəlif videogörüntüləri izləmək mümkün olacaqdır.
Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, hazırda Kür çayı üzərində sərnişin daşıyan asma
kanat liftinin quraşdırılması prosesi gedir. Uzunluğu 212 metr olacaq kanat yolu gün ərzində min nəfərin
daşınmasına imkan verəcəkdir. Parkda balacaların istirahəti diqqət mərkəzində saxlanılmış, onlar üçün hər
cür şərait yaradılmışdır. Burada müasir attraksionlar və uşaq yelləncəkləri quraşdırılmış, məşəl kompleksi
isə xüsusi zövqlə hazırlanmışdır.
Parka üz tutan qonaqlar, eləcə də yerli sakinlərin istirahəti hərtərəfli düşünülmüşdür. İstirahət
məkanındakı iaşə obyektləri, fəvvarələr xüsusi zövqlə inşa olunmuşdur. Mərmər üzlüklə bəzənən bu
fəvvarələr parkın ümumi görünüşünü daha da zənginləşdirir. Yaşıllaşdırılan ərazidə avtomatik suvarma
sistemi quraşdırılmışdır. İstirahət guşəsinin ətrafındakı kommunal binaların dam örtükləri təmir edilmişdir.
İndi tamamilə yeni görkəm alan Sahil parkı şəhər sakinlərinə dəyərli hədiyyə olmaqla yanaşı, həm də
Mingəçevirin görkəminə xüsusi yaraşıq verir.
Dövlətimizin başçısı işlərin yüksək keyfiyyətlə aparılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2013, 17 aprel
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Mingəçevirdə 502 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınan məhəllə sakinləri qəbul etmişdir
(17 aprel 2013-cü il)
Aprelin 16-da Prezident İlham Əliyev Mingəçevirdə 502 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınan
çoxmərtəbəli yaşayış binalarından ibarət məhəllədə yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı yeni məhəllənin sxeminə və Mingəçevirdəki məktəb binaları və uşaq
bağçalarında müvəqqəti məskunlaşan məcburi köçkün ailələrinin yaşayış şəraitini əks etdirən fotolardan
ibarət stendlərə baxdı.
Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli
Həsənov məlumat verdi ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması hər zaman
Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin təməl
prinsiplərindən olan məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin nəticəsində
bu gün ölkəmizdə çadır şəhərciyi qalmamış, bu insanların hamısı müasir tipli qəsəbələrə köçürülmüşlər.
Onların maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün Dövlət proqramları qəbul edilmiş, sosial müavinətlərin
artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüşdür. Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə
Mingəçevirdə 502 məcburi köçkün ailəsi üçün salınan yeni məhəllədə yaradılan şərait bunu bir daha
təsdiqləyir.
Bildirildi ki, bu kateqoriyadan olan insanlara göstərilən diqqət və qayğının təzahürüdür ki, 1993cü ildən başlayaraq ulu öndər Heydər Əliyev 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
Əliyevin 49 Fərman və Sərəncamı olmuşdur. Ötən dövrdə iki Dövlət Proqramı və onlara əlavələr təsdiq
edilmiş və bu proqramlar uğurla icra olunmuşdur. 2001-2012-ci illərdə Dövlət Neft Fondundan və digər
mənbələrdən ayrılan vəsait hesabına 31 min ailə və ya 140 min nəfərdən çox məcburi köçkün üçün 77
qəsəbə, hündürmərtəbəli evlərdən ibarət məhəllə və fərdi evlər tikilmişdir. Bu dövrdə 134 məktəb, 5 musiqi
məktəbi, 48 uşaq bağçası, 51 tibb müəssisəsi, 2 Olimpiya-İdman Kompleksi, 37 rabitə evi inşa olunmuş,
minlərlə kilometr uzunluğunda su, elektrik və qaz xətləri çəkilmişdir. Ümumilikdə 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
çoxdur və bu vəsait hesabına 4 min ailə, yəni 20 min məcburi köçkün üçün ümumi sahəsi 260 min
kvadratmetr olan 8 qəsəbə və məhəllə salınacaqdır. Bu il ümumilikdə məcburi köçkünlərin sosial
problemlərinin həllinə 590 milyon manat vəsaitin ayrılacağı nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı Ağdam rayonundan məcburi köçkün, şəhid ailəsi Səidə İbrahimovanın
mənzilində yaradılmış şəraitlə maraqlandı.
Qeyd edildi ki, ailə üzvlərinin sayı beş nəfərdən ibarət olan Səidə İbrahimovanın mənzili
dördotaqlıdır. Burada ailənin yaşaması üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Məcburi köçkünlər üçün yaradılan gözəl şəraitə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edən
mənzilin sahibi Səidə İBRAHİMOVA dedi:
- Möhtərəm Prezident, Siz bizə elə bir hədiyyə etmisiniz ki, sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur.
Biz Sizi həmişə dəstəkləyirik. Gün o gün olsun, bu cür evləri Qarabağda tikəsiniz. Biz həmişə Sizi
dəstəkləyirik. Allah Sizə, ailənizə cansağlığı versin. Biz Sizə minnətdarıq. Siz qaçqınlara, köçkünlərə, şəhid
ailələrinə, veteranlara böyük qiymət verirsiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun, sizi təbrik edirəm, gözəl mənzildir. Burada rahat yaşamaq
mümkün olacaqdır. Təkcə son üç ay ərzində Azərbaycanda üç böyük şəhərcik istifadəyə verilmişdir Müşfiqabadda, Masazırda və Mingəçevirdə. Hər birində də 2000-3000 köçkün məskunlaşır. Əlbəttə ki, bu,
həmişə deyirəm, müvəqqəti bir yerdir, ancaq rahat yerdir. Əsas məsələ o vaxt həll olunacaq ki, işğal
altındakı torpaqlarda biz bundan da gözəl binalar tikəcəyik. O gün də gələcəkdir. Bu il 20 min köçkün yeni
evlərə köçürüləcəkdir. Yəni, orta hesabla hər il Azərbaycanda bir şəhər salınır.
Burada bütün imkanlar vardır, şərait yaxşıdır, otaqlar genişdir, məktəb, uşaq bağçası, tibb
məntəqəsi vardır. Burada rahat yaşamaq olar. Ancaq əlbəttə, biz çalışırıq ki, siz hamınız tezliklə öz doğma
vətəninizə - Ağdama qayıdasınız.
Səidə İBRAHİMOVA: Sizin sayənizdə.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mən də çalışıram ki, bunu tezləşdirək. Bir daha sizi təbrik edirəm, sizə
cansağlığı arzulayıram.
XXX
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Vurğulandı ki, bu məhəllə Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı”na Azərbaycan Prezidentinin 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən əlavələrin
müvafiq bəndlərinə əsasən inşa olunmuşdur. Buraya 502 ailə və ya 2006 məcburi köçkün köçürüləcəkdir.
Həmin ailələrin 471-i Ağdam, 25-i Kəlbəcər, üçü Füzuli, üçü isə Şuşadandır. Məhəllənin ərazisi 9 hektardır
və mənzillərin 36-sı birotaqlı, 261-i ikiotaqlı, 180-i üçotaqlı, 27-si isə dördotaqlıdır. Burada klub-icma
mərkəzi, inzibati bina, təcili yardım stansiyası və poçt şöbəsi tikilmişdir. Su, elektrik və qaz təchizatı
şəbəkələri Mingəçevir şəhərinin kommunikasiyalarına qoşulmuşdur. Yeni məhəllə Məcburi Köçkünlərin
Sosial İnkişaf Fondunun sifarişi ilə inşa olunmuşdur. Məhəllənin tikintisinə 2012-ci ilin aprelində
başlanılmış, bu ilin martında tam başa çatdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev məhəllədə tikilən 480 yerlik Ağdam rayon 52 nömrəli tam orta məktəbi ilə
də tanış oldu.
Məktəbin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin təhsilə qayğısını və Ağdamdan olan məcburi
köçkünlərlə görüşünü əks etdirən fotostendlər yaradılmışdır. Burada, həmçinin indiyədək istifadəyə verilən
yeni qəsəbələrin fotostendləri də qurulmuşdur.
Bildirildi ki, yüksək şəraiti ilə seçilən, müasir təlim avadanlığı ilə təmin edilən bu təhsil ocağında
təlim-tədris üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Prezident İlham Əliyevin təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət
və qayğı təsdiqləyir ki, bu sahə dövlət siyasətinin mühüm prinsipləri sırasına daxil edilmişdir. 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 bənzərsizliyi ilə seçilmişdir. Bu məhəllə qaçqın və
məcburi köçkünlər üçün indiyədək salınan sayca 79-cu yaşayış məntəqəsidir.
Dövlətimizin başçısı yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2013, 17 aprel
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Bayraq Meydanı ilə tanışlıq
(17 aprel 2013-cü il)
Aprelin 16-da Prezident İlham Əliyev Mingəçevirə səfəri çərçivəsində şəhərin girişində salınan
Bayraq Meydanı ilə tanış olmuşdur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin atributu olmuş üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağımızın yenidən
ölkəmizin müstəqillik rəmzinə çevrilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətimiz və xalqımız
qarşısında müstəsna xidmətlərindən biridir. İlk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində dalğalanan
bayrağımız indi mühüm beynəlxalq tədbirlərdə, mötəbər mərasimlərdə, ictimai-siyasi toplantılarda öz
görkəmli yerini qoruyub saxlayır. Üçrəngli bayrağımız müxtəlif mədəniyyət tədbirlərində və idman
yarışlarında qaldırılaraq milli birliyimizi təcəssüm etdirir, bütün soydaşlarımızın qəlbini qürur hissi ilə
doldurur. Azərbaycan Prezidentinin dövlət atributlarına olan ehtiramının nəticəsidir ki, bu gün hər bir
azərbaycanlı bayrağımızı özünün qürur mənbəyi hesab edir. Dövlət atributlarının qorunmasına və təbliğinə
Prezidentin həssas münasibətini 2009-cu il 9 noyabr tarixinin Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü kimi
təsis edilməsi də təsdiqləyir. Paytaxt Bakı ilə yanaşı, son illərdə bölgələrdə yaradılan Bayraq meydanları
da gənc nəslin vətənpərvərlik hisslərinin daha da gücləndirilməsinə xidmət edən mühüm amillər
sırasındadır. Bu baxımdan Mingəçevirdə salınan Bayraq Meydanı və burada ucaldılan dövlət bayrağı da
möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb edir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Mingəçevirdə Bayraq Meydanının inşasına ötən ilin
iyununda başlanılmış, bu ilin martında başa çatdırılmışdır. Meydan şəhərin giriş hissəsində, Heydər Əliyev
prospektində yerləşir. Bayraq dirəyinin hündürlüyü 42 metrdir. Bayrağın ətrafında Azərbaycanın xəritəsi,
dövlət himni və gerbi əks olunmuşdur. Meydanda inşa olunan fəvvarə buranı daha da gözəlləşdirir. Bayraq
Meydanının ərazisində geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq zolağı salınmışdır. Burada müxtəlif adda gül
və bəzək kolları əkilmiş, meydanda müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Şəhər sakinlərinin
istirahəti üçün meydanda hər cür şərait yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev Bayraq Meydanında yaradılmış şəraitdən məmnunluğunu bildirdi.
AZƏRTAC
2013, 17 aprel
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Şirvan şəhəri
2010, 1 aprel
➢ Prezident İlham Əliyevin Şirvan şəhərinə səfəri: Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Şirvan şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
➢ Prezident İlham Əliyev Müdafiə Sənayesi nazirliyinin Şirvandakı “Araz” zavodunun açılışında iştirak
etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Şirvan Olimpiya İdman Kompleksinin təməlqoyma mərasimində iştirak
etmişdir
➢ Dövlətimizin başçısı Müdafiə Sənayesi nazirliyinin Şirvan telemexanika zavodunda aparılmış
yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur
➢ Şirvan şəhər Mərkəzi Mədəniyyət Evi əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev “Cənub” Elektrik Stansiyasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur
➢ Şirvan şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
2013, 1 iyul
➢ Prezident İlham Əliyevin Şirvan şəhərinə səfəri: Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Şirvanda “Cənub” Elektrik Stansiyası istismara verilmişdir: Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak
etmişdir: Prezident İlham Əliyevin çıxışı
➢ Prezident İlham Əliyev Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən Şirvan şəhərinə içməli suyun verilməsi
mərasimində iştirak etmişdir
➢ Şirvanda Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
➢ Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvandakı “Araz” zavodunda döyüş sursatlarının utilizasiya
mərkəzinin açılışı olmuşdur
➢ Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvandakı telemexanika zavodunun iriçaplı patronların istehsalı
mərkəzi işə salınmışdır
➢ Prezident İlham Əliyev Şirvanda Bayraq Meydanında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur
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Prezident İlham Əliyevin Şirvan şəhərinə səfəri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(1 aprel 2010-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 1-də Şirvan şəhərinə səfərə gəlmişdir.
Son illərdə Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi, Şirvan şəhərinin də sosial-iqtisadi
inkişafı istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramında bu sənaye şəhərinin inkişafı ilə bağlı mühüm tədbirlər nəzərdə tutulmuş və uğurla həyata
keçirilmişdir. 2009-cu ildə ümumi məhsul buraxılışı 2008-ci illə müqayisədə artaraq 221 milyon manatdan
çox olmuş, sənaye məhsulunun həcmi isə 186 milyon manat təşkil etmişdir. Ötən il şəhərdə 506 min ton
xam neft, 21 milyon kubmetr qaz və 2 milyard 657 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal edilmişdir.
Sənaye məhsullarının 66,6 faizi qeyri-dövlət sektorunda istehsal olunmuşdur. Bu da 2004-cü illə
müqayisədə 2,1 dəfə artım deməkdir.
Şəhər iqtisadiyyatının uğurlu inkişafı, yeni istehsal sahələrinin yaradılması əhalinin sosial
vəziyyətini daha da yaxşılaşdırmış, yeni iş yerləri açılmışdır. Bu dövrdə şəhərdə tikinti, abadlıq işləri daha
geniş vüsət almış, küçə və xiyabanlar yenidən qurulmuş, “Ekologiya ili” çərçivəsində şəhərdə yaşıllıqlar
salınmışdır. Səhiyyə və təhsilin səviyyəsi daha da yaxşılaşdırılmış, əhalinin təbii qaza və elektrik enerjisinə
olan tələbatı ödənilmişdir. Şirvan şəhərində 2003-2009-cu illərdə 9281 yeni iş yeri açılmışdır ki, onlardan
7092-si daimidir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə şəhərin Heydər Əliyev meydanında ümummilli liderin abidəsini
ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyev meydanda aparılan abadlıq və quruculuq işləri ilə tanış oldu. Məlumat
verildi ki, mühüm tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan bu meydanda əsaslı yenidənqurma işləri
aparılmışdır. Burada iki işıqlı fəvvarə kompleksi inşa edilmiş, Azərbaycan Respublikasının 22 metr
hündürlüyündə dövlət bayrağı ucaldılmış, şəhər sakinlərinin istirahəti üçün lazımi şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2010, 1 aprel
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Şirvan şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
(1 aprel 2010-cu il)
Prezident İlham Əliyev aprelin 1-də Şirvan şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzinin açılış
mərasimində iştirak etmişdir.
Mərasim iştirakçıları Prezident İlham Əliyevi hərarətlə qarşıladılar.
Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, mərkəzlə tanış oldu. Məlumat verildi ki,
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi haqqında dövlət başçısının
Sərəncamına əsasən yaradılan mərkəz Şirvan memarlıq məktəbinin ənənələrinə və müasir memarlıq
üslubuna uyğun inşa edilmişdir. Mərkəzin ətrafı abadlaşdırılmış, burada dekorativ ağac və gül kolları
əkilmiş, çəmənliklər salınmış, müasir işıqlandırma sistemləri quraşdırılmışdır.
Səkkizguşə formasında olan binada əsas ekspozisiyaların yerləşdirilməsi üçün 5 guşə və zal vardır.
Burada ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotolar və eksponatlar
nümayiş etdirilir. Zalda ulu öndər Heydər Əliyevin əzəmətli büstü və miniatür heykəllər qoyulmuşdur.
Burada konfrans zalı, kitabxana, kompyuter otağı vardır, “Gənc Heydərçilər” dərnəyi fəaliyyət göstərir.
Mərkəzdə ulu öndərin Şirvan şəhərinə səfərləri və bu şəhərin inkişafı ilə bağlı gördüyü böyük işləri əks
etdirən fotolar və müxtəlif sənədlər də maraq doğurur.
Mərkəzlə tanış olan Prezident İlham Əliyev xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
AZƏRTAC
2010, 1 aprel
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Prezident İlham Əliyev Müdafiə Sənayesi nazirliyinin Şirvandakı “Araz” zavodunun açılışında
iştirak etmişdir
(1 aprel 2010-cu il)
Prezident İlham Əliyev aprelin 1-də Şirvan şəhərində Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Aqreqat
İstehsalat Birliyinin “Araz” zavodunun açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı zavodun həyətində ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin önünə gül dəstəsi
qoydu.
Qeyd edək ki, 2009-cu ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrdə aparılan
yenidənqurma və əsaslı təmir işləri, eləcə də quraşdırılan yeni texnoloji avadanlıq hesabına ən müasir
standartlara cavab verən müdafiə təyinatlı məhsulların istehsalı genişləndirilmişdir. 2010-cu ildə də
kompleks yenidənqurma tədbirlərinin reallaşdırılması davam etdirilir. 2009-cu ildə Müdafiə Sənayesi
Nazirliyinin müəssisələri 2008-ci illə müqayisədə ümumi məhsul istehsalını 1,5 dəfə artırmışdır. Müdafiə
Sənayesi Nazirliyinə tabe olan müəssisələrdə Dövlət İnvestisiya Proqramı çərçivəsində əsaslı vəsait
qoyuluşu hesabına 5 obyektin tikintisi və yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Bir sıra istehsal sahələrində
isə işlər 2010-cu ildə tamamlanacaqdır.
Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, zavodla tanış oldu.
Prezident İlham Əliyev zavodun əvvəlki görünüşünü əks etdirən videofilmə və müəssisənin baş
planına baxdı.
Sonra dövlətimizin başçısı müəssisədə yaradılan Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış oldu. Muzeydə
ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə ölkəmizdə tikilən müəssisələrin açılışlarını əks etdirən
fotolar yer almışdır. Ölkəmizdə ordu quruculuğu istiqamətində görülən işləri əks etdirən fotolar da Heydər
Əliyev muzeyində sərgilənmişdir.
Dövlətimizin başçısı müəssisədə istehsal olunan mülki və hərbi təyinatlı məhsullardan ibarət
sərgiyə baxdı.
Müəssisə ilə tanışlıq zamanı müdafiə sənayesi naziri Yavər Camalov məlumat verdi ki, 1980-ci
ildə fəaliyyətə başlayan zavodda müxtəlif növ rabitə avadanlığı və xalq istehlakı malları istehsalı olmuşdur.
1993-cü ildə zavod “Ulduz” Elm İstehsalat Birliyinin tərkibində Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və
Konversiya Komitəsinin tabeliyinə verilmişdir. 2006-cı ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaranandan sonra
zavodda əsaslı surətdə yenidənqurma işlərinə başlanılmışdır. Zavodun bütün istehsal sexləri və sahələri,
eləcə də inzibati bina əsaslı surətdə yenidən qurulmuş, xüsusi təyinatlı məhsul istehsal etmək üçün 2 sex
istifadəyə verilmişdir. Zavodda 2009-cu ildə 2 növ xüsusi təyinatlı yeni məhsul buraxılışına başlanmışdır.
Buraxılan məhsullar sınaqdan uğurla çıxmışdır.
Zavodun ərazisində 5 mindən artıq həmişəyaşıl ağac əkilmişdir. Hazırda işçilərin sayı 70 nəfərdir.
Müəssisənin ərazisində xüsusi təyinatlı 7-ci sahənin tikinti-quraşdırma işləri başa çatmaq üzrədir.
Hazırda 6-cı sahənin tikinti-quraşdırma işləri başlanılmış və 2010-cu ilin sonunadək istifadəyə veriləcəkdir.
Həmin istehsal sahələri istifadəyə verildikdən sonra yüzlərlə şəhər sakini daimi işlə təmin ediləcəkdir.
Yaxın gələcəkdə istehsal sahələrinin daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2010, 1 aprel
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Prezident İlham Əliyev Şirvan Olimpiya İdman Kompleksinin təməlqoyma mərasimində
iştirak etmişdir
(1 aprel 2010-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 1-də Şirvan şəhərində Olimpiya İdman Kompleksinin
təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
İnşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov Prezident İlham Əliyevə Olimpiya İdman Kompleksinin
layihəsi barədə ətraflı məlumat verdi. Bildirildi ki, beş hektar ərazidə inşa olunacaq kompleksin ümumi
tikinti sahəsi 25 min kvadratmetrdir. Burada min nəfər tamaşaçı tutumu olacaq universal idman zalı, 250
nəfər tamaşaçı yerlik üzgüçülük hovuzu, güləş, trenajor və digər zallar fəaliyyət göstərəcəkdir. Bununla
yanaşı, orijinal layihə əsasında tikiləcək kompleksdə 1500 yerlik futbol, basketbol, voleybol və tennis
meydançaları da inşa olunacaqdır.
Qeyd edək ki, indiyə qədər ölkədə 26 Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir və hazırda
10-nun tikintisi davam etdirilir. Dövlətimizin başçısına bu istiqamətdə həyata keçiriləcək yeni layihələr
barədə də məlumat verildi.
Prezident İlham Əliyev gilizi təmələ buraxdı, beton qarışığını tökdü, inşaatçılara uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2010, 1 aprel
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Dövlətimizin başçısı Müdafiə Sənayesi nazirliyinin Şirvan telemexanika zavodunda aparılmış
yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur
(1 aprel 2010-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 1-də Şirvan şəhərində Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
Aqreqat İstehsalat Birliyinin telemexanika zavodunda aparılmış yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanış
olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı zavodun həyətində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstəsi qoydu.
Sonra Prezident İlham Əliyev zavodda yeni istehsal sahəsini işə saldı.
Məlumat verildi ki, telemexanika zavodu 1981-сi ildə fəaliyyətə başlamışdır. 1993-cü ildən 2005ci ilədək zavod Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya Komitəsinin tərkibində fəaliyyətini davam
etdirmişdir. Telemexanika zavodu 2006-cı ildən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyinə verilmişdir.
Zavod nazirliyin tərkibinə keçəndən sonra müvafiq bərpa və yenidənqurma işləri aparılmış və yeni istehsal
sahələri yaradılmışdır. Prezident İlham Əliyev 2007-ci ilin dekabrında Şirvana səfəri çərçivəsində bu
müəssisənin açılışında iştirak etmişdir. Son iki ildə müəssisədə silsilə yenidənqurma tədbirləri həyata
keçirilmiş, burada dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində istehsal olunan dəzgah, avadanlıq və istehsal xətləri
quraşdırılmışdır. Nəticədə qısa müddətdə müəssisə dövlət sifarişlərini yerinə yetirməklə yanaşı,
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üçün də avadanlıq və ehtiyyat hissələrinin istehsalına başlamışdır.
Bildirildi ki, buradakı beş yeni istehsal sahəsində 140-dan çox yeni iş yeri yaradılmışdır. Hazırda
müəssisədə 330 nəfər çalışır. Müəssisədə müdafiə təyinatlı məhsullarla yanaşı, müxtəlif növ mülki
məhsulların istehsalı da qaydaya salınmışdır.
Dövlətimizin başçısı müəssisədə istehsal olunan məhsullardan ibarət sərgiyə baxdı.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2010, 1 aprel
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Şirvan şəhər Mərkəzi Mədəniyyət Evi əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir
(1 aprel 2010-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 1-də Şirvan Şəhər Mərkəzi Mədəniyyət Evinin əsaslı
yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir.
Son illər ölkəmizdə mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı mühüm tədbirlər görülür, mədəniyyət və
incəsənət xadimlərinə dövlət səviyyəsində yüksək qayğı göstərilir. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun
mədəniyyətimizin inkişafı, onun dünyada təbliği, Azərbaycanın zəngin mədəni irsinin, musiqisinin
qorunması ilə bağlı həyata keçirdiyi layihələr də xüsusi önəm kəsb edir. Bu istiqamətdə bölgələrdə də xeyli
iş görülür. Milli mədəniyyətimizin inkişafı dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə çevrilmişdir.
Dövlətimizin başçısı Mərkəzi Mədəniyyət Evinin təmirdən əvvəlki vəziyyətini əks etdirən fotolara
baxdı.
Mədəniyyət evində ulu öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə qayğısından
bəhs edən fotoguşə yaradılmışdır. Burada Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə mədəniyyətin inkişafına, bu
sahədə böyük əmək sərf edən insanlara diqqət və qayğısından bəhs edən fotolar vardır.
Şirvan Şəhər Mərkəzi Mədəniyyət Evi 1958-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Uzun müddət istismar
nəticəsində aşınan bina müasir tələblərə cavab vermirdi. Dövlətimizin başçısının Şirvana ötən səfərindən
sonra şəhərin inkişafı məqsədilə imzaladığı Sərəncama əsasən ayrılmış vəsait hesabına yenidən qurulan
Mərkəzi Mədəniyyət Evinin binası müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmışdır.
Mərkəzi Mədəniyyət Evində 247 yerlik tamaşa salonu, səhnə, qrim otağı, dərnəklər üçün 9 otaq və
kabinetlər yaradılmış, avadanlıqla təmin olunmuşdur. Mədəniyyət evinin ətrafında da abadlaşdırma işləri
görülmüş, yaşıllıq zolaqları salınmışdır.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2010, 1 aprel
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Prezident İlham Əliyev “Cənub” Elektrik Stansiyasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur
(1 aprel 2010-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 1-də Şirvan şəhərinə səfəri çərçivəsində “Cənub”
Elektrik Stansiyasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur.
“Cənub” Elektrik Stansiyasının təməli 2007-ci il dekabrın 24-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur. Avropada ilk açıq tipli energetika qurğusu olan 1050 meqavatlıq Şirvan İstilik Elektrik
Stansiyası isə 1967-ci ildən tam gücü ilə işləyir və istismar müddətindən 2 dəfə çox fəaliyyət göstərərək
tamamilə köhnəlmişdir. Bu səbəbdən Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il 14 fevral tarixli müvafiq
Sərəncamına uyğun olaraq Şirvan şəhərində 780 meqavatlıq yeni stansiyanın tikintisinə başlanmışdır.
“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev dövlətimizin başçısına
stansiyanın texniki-iqtisadi göstəriciləri barədə məlumat verdi. Qeyd olundu ki, stansiyanın faydalı iş
əmsalı ən yüksək standartlara cavab verəcəkdir. Bir kilovat-saat elektrik enerjisinin istehsalına cəmi 237
qram şərti yanacaq sərf olunacaqdır. Yeni stansiyanı analoji stansiyalardan fərqləndirən başlıca cəhət
burada üç yanacaq növündən - qaz, mazut və dizel yanacağından istifadə edilməsinin mümkünlüyüdür. Bu
stansiya ildə 780 milyon kubmetr təbii qaza və ya 650 min ton mazuta qənaət etməyə imkan yaradacaqdır.
Stansiyada ildə 6 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal ediləcəkdir. Stansiyanın ərazisi 20 hektardır.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, hazırda inşaat işlərinə 750 nəfər cəlb olunmuşdur.
Layihə başa çatdıqdan sonra stansiyada 200 nəfər daimi işlə təmin ediləcəkdir.
Mürəkkəb metal konstruksiyalar, körpülü kranlar, mazut çənləri və digər zəruri avadanlıq isə
respublikamızda ilk dəfə olaraq yerli “AZENKO” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır.
Prezident İlham Əliyevə layihənin komponentləri barədə məlumat verilərək bildirildi ki, ən müasir
standartlara cavab verəcək bu energetika qurğusunun tikintisinin 2011-ci ildə başa çatdırılması nəzərdə
tutulur.
Tikintinin gedişi ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev tapşırıqlarını verdi, energetiklərə və
inşaatçılara uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2010, 1 aprel
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Şirvan şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(1 aprel 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 1-də Şirvanda Heydər Əliyev
Mərkəzinin açılışından sonra şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Prezident İlham ƏLİYEV şirvanlıları təbrik edərək dedi:
- Sizin hamınızı Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki,
bu gözəl mərkəz şirvanlıların xidmətində olacaqdır. Burada həm ulu öndərin həyat və fəaliyyətini əks
etdirən çoxmənalı və tarixi əhəmiyyətə malik olan fotoşəkillər nümayiş etdirilir, eyni zamanda, müxtəlif
tədbirlərin keçirilməsi üçün şərait vardır. Xarici görünüşü də gözəldir. Bir sözlə, əminəm ki, Heydər Əliyev
Mərkəzi, sözün əsl mənasında, çox mənalı mərkəzə çevriləcəkdir.
Bugünkü Azərbaycan Heydər Əliyevin əsəridir. Onun fəaliyyəti, zəhməti sayəsində bu gün biz
müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. Müstəqilliyimiz möhkəmlənir, güclənir. Ancaq unutmamalıyıq ki,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndə vəziyyətimiz çox ağır idi. Ölkədə gedən xoşagəlməz
proseslər, iqtisadi tənəzzül və ümumiyyətlə, total böhran Azərbaycanı müstəqillikdən məhrum edə bilərdi.
Biz hamımız o illəri yaxşı xatırlayırıq. Biz o ağır illəri unutmamalıyıq. O tarixi yaddaş bizi daim irəliyə
aparmaq üçün mühüm bir amil olmalıdır.
Biz bu gün güclü dövlət qururuq. Bu dövlətin əsası məhz ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur. 1993-cü ildən başlayaraq bu günə qədər Azərbaycan inkişaf və tərəqqi yolunu uğurla gedir.
Bu yolda çətinliklər də, çox böyük sınaqlar da olub. Ancaq Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı bütün
bu sınaqlardan şərəflə çıxa bilmişdir. Bu gün Azərbaycan öz daxili imkanları hesabına güclü dövlət
qurubdur. Xalqımız - uzun illər, əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum bir xalq olmasına baxmayaraq - həm
özümüzə, həm bütün dünya birliyinə sübut etdi ki, biz müstəqil ölkə kimi yaşaya bilərik, öz siyasətimizi
özümüz müəyyən edə bilərik.
Ölkəmizin gələcək inkişafı üçün bütün imkanlar vardır. Bu gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında,
uğurlu inkişaf dövrünü yaşayır. Biz bütün vəzifələri uğurla icra edirik. Həm iqtisadi, həm siyasi sahədə,
bütün başqa sahələrdə, sosial məsələlərin həlli işində Azərbaycan öz daxili imkanlarına arxalanaraq
müstəqil siyasət aparmaqla ölkəmizi gücləndirir. Görülən bütün bu işlər Azərbaycan xalqının zəhmətidir,
Azərbaycan xalqının istedadının nəticəsidir. Biz elə etməliyik ki, gələcəkdə də, bütün dövrlərdə ölkəmizi
hərtərəfli inkişaf etdirək, ölkə qarşısında duran bütün problemləri həll edək. Problemlərin böyük hissəsi
həll olunub. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının birinci hissəsi uğurla başa çatıb.
İndi ikinci proqram icra olunur. Bu proqramın icrasında da yaxşı nailiyyətlər vardır. Amma biz elə
etməliyik ki, ikinci proqramın başa çatması ilə əlaqədar bütün işlər vaxtında görülsün və proqramda nəzərdə
tutulmuş bütün vəzifələr icra edilsin. Əgər belə olarsa, onda 2013-cü ilə qədər ölkə qarşısında duran əsas
iqtisadi, infrastruktur və sosial məsələlər öz həllini tapacaqdır. Hər halda bunu etmək üçün güclü siyasi
iradə, artıq güclü iqtisadi imkanlar, peşəkar kadrlar vardır. Yerlərdə artıq mövcud olan infrastruktur və
texniki imkanlar əminəm ki, bu məqsədə çatmaq üçün bizə şərait yaradacaqdır.
Ancaq biz əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənməməliyik. Hələ həll ediləsi problemlər çoxdur. Əhalini
narahat edən problemlər çoxdur. Əsas sosial və iqtisadi problemlərin böyük hissəsi həll olunub.
Azərbaycanda işsizlik böyük dərəcədə aradan qaldırılıb. Yoxsulluq demək olar ki, artıq inkişaf etmiş
ölkələrin səviyyəsinə – 49 faizdən 11 faizə enib. Yəni bütün bunların təməlində aparılan islahatlardır,
düşünülmüş siyasətdir, iqtisadi tədbirlərdir.
Biz Şirvan şəhərinin timsalında Azərbaycanın uğurlu inkişafını görürük. Bax, bu gün biz gözəl
mərkəzin açılışında görüşürük. Mən bu gün ölkəmiz üçün vacib iki sənaye müəssisəsində telemexanika və
“Araz” zavodlarında da olacağam. Bu zavodlar Azərbaycanın müdafiə potensialının gücləndirilməsi üçün
çox mühüm rol oynayır. Əgər nəzərə alsaq, Azərbaycanda müdafiə sənayesi sadəcə olaraq bir neçə il
bundan əvvəl yaranmışdır, görərik ki, biz qısa müddət ərzində güclü sənaye yarada bilmişik. Bakıdan sonra
müdafiə sənayesi ilə bağlı ikinci mərkəz Şirvan şəhəridir. Mən hesab edirəm ki, biz Şirvan şəhərinin,
ümumiyyətlə sənaye inkişafını bundan sonra da təmin edəcəyik. Amma bir halda, bu istiqamətdə
ixtisaslaşma gedir, hesab edirəm ki, müdafiə sənayesinin möhkəm bazası üçün Şirvan şəhərində bütün
imkanlar vardır. Həm texniki imkanlar, həm artıq peşəkar kadrlar hazırlanır və beləliklə, Bakıdan sonra
ölkəmiz üçün çox vacib sahəni əhatə edən ikinci şəhər Şirvan olacaqdır.
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Şirvan şəhərində bu gün ölkəmiz üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən “Cənub” Elektrik Stansiyası
tikilir. Bu stansiya təxminən 800 meqavat gücündə olacaqdır. Bu da ölkəmizdə ən böyük elektrik
stansiyalarından biri olacaqdır. Stansiya ən müasir standartlara uyğun şəkildə tikilir. Biz öz enerji
təhlükəsizliyimizi təmin edə bilmişik. Ancaq elə etməliyik ki, gələcəkdə ixrac potensialımızın
gücləndirilməsi üçün əlavə tədbirlər görək.
Bu gün, eyni zamanda, mənim proqramımda Mədəniyyət Mərkəzi ilə tanışlıq nəzərdə tutulur. Bu
mərkəz də əsaslı təmir edilib. Eyni zamanda, yeni Olimpiya İdman Kompleksinin təməl daşını qoyacağıq.
Bütün bu işlər şəhərin sosial infrastrukturunun yeniləşməsi və yaradılması istiqamətində atılan addımlardır.
Əgər biz təkcə bugünkü proqramı götürsək, görərik ki, həm mədəniyyət, həm sosial məna daşıyan, sənaye
potensialımızı möhkəmləndirən tədbirlər nəticəsində Şirvan şəhəri hərtərəfli inkişaf edir. Həm sənaye
potensialı, həm elektrik stansiyasının yaradılması, sosial məsələlərin həlli, idman qurğusu - yəni açılışında
iştirak edəcəyim tədbirlər çox gözəl bir mənzərə yaradır.
Bu reallıqları biz özümüz yaratmışıq, Azərbaycan xalqı öz zəhməti hesabına yaradıb. Azərbaycan o
ölkələrdəndir ki, ancaq öz resurslarına arxalanır, istinad edir və biz bütün bu nailiyyətləri daxili imkanlar
hesabına əldə edə bilmişik. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi inkişaf baxımından birinci
ölkədir. Mən bu barədə öz fikirlərimi bir neçə dəfə bildirmişəm. Bir də demək istəyirəm ki, 2009-cu il bütün
dünya üçün, dünya ölkələri üçün sınaq ili olub. İqtisadi və maliyyə böhranı bütün ölkələrə təsir
göstərmişdir. Ancaq hansı ölkələr bu sınaqdan necə çıxıb, əsas məsələ, mahiyyət bundadır. Azərbaycan o
ölkədir ki, 2009-cu ildə dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edib, iqtisadi nailiyyətlərə nail ola bilibdir.
İqtisadiyyatımız təxminən 10 faiz artıb. Təkcə bu göstərici sadəcə bir göstərici deyildir. Bu göstərici
insanların həyat səviyyəsində, abadlaşan şəhərlərdə, çəkilən yollarda, tikilən müəssisələrdə özünü göstərir.
Bu gün Azərbaycanda işləmək üçün xaricdən işçi qüvvəsi gəlir və bu məqsədlə biz bu yaxınlarda miqrasiya
xidmətini yaratmışıq ki, bu prosesləri tənzimləyək. Artıq vaxtilə ölkəmizdən başqa şəhərlərə, ölkələrə
getmiş vətəndaşlar da qayıtmağa başlayırlar. Çünki əlbəttə, onlar istəyirlər ki, Vətəndə yaşasınlar. Amma
Vətəndə yaşamaq üçün gərək şərait olsun. Şəraiti də biz yaradırıq. Azərbaycanda sabitlik, ictimai-siyasi
asayiş ən yüksək səviyyədədir.
İşsizliyin aradan qaldırılması sahəsində görülən işlər yeni müəssisələrin, fabriklərin yaranmasına
gətirib çıxarıbdır. Özəl sektor inkişaf edir. Sahibkarlığa dəstək məqsədi ilə kreditlər ayrılır, kənd
təsərrüfatının inkişafı üçün böyük subsidiyalar qoyulur. İnfrastruktur layihələri, bütün ölkəmizdə yol
tikintisi, müasir müəssisələr, indi qazlaşdırma prosesi sürətlə gedir. Elə etməliyik ki, ölkəmizin bütün
məntəqələrinə kifayət qədər elektrik enerjisi verilsin, qaz problemləri öz həllini tapsın. Növbəti mərhələdə
içməli su, kanalizasiya problemləri bizim üçün prioritet təşkil edir. Ümid edirəm ki, 2013-cü ilə qədər bütün
şəhər və rayonlarımızın su-kanalizasiya problemləri öz həllini tapacaqdır.
Məktəb tikintisi geniş vüsət alıbdır. Şirvan şəhərində bir müddət bundan əvvəl Müalicə-Diaqnostika
Mərkəzi yaradılıbdır. Yəni görülən bütün işləri sadalamaq çətindir. Mən bu məqsədi də güdmürəm. Sadəcə
demək istəyirəm ki, görülən bütün işlər öz nəticəsini verməlidir. Əgər nəticə yoxdursa, onda deməli, bu
işlərin görülməsi ya düzgün aparılmayıb, ya da ki, mənasız olub. Nəticə olmalıdır. Həm ölkəmizi
gücləndirmək, həm insanların rifah halını qaldırmaq üçün nəticə olmalıdır. Nəticə də Şirvan şəhərinin, digər
şəhərlərin abadlaşdırılmasında və ölkəmizin dinamik inkişafında özünü göstərir.
Beynəlxalq maliyyə qurumları və beynəlxalq təşkilatlar, yəni mötəbər, tanınmış təşkilatlar da
Azərbaycanın uğurlarını qeyd edirlər. Biz rəqabətqabiliyyətliyinə görə MDB məkanında birinci ölkəyik.
Bu yaxınlarda Dünya İqtisadi Forumunun qlobal rəqabət hesabatında bildirildi ki, Azərbaycan informasiyakommunikasiya sahəsində MDB məkanında birinci yerə çıxmışdır. Yəni bu sahə də bizdə demək olar ki,
cəmi beş il bundan əvvəl yaranıb. Ondan əvvəl Azərbaycanda çox adam bilmirdi ki, informasiyakommunikasiya texnologiyaları nədir. Beş il ərzində biz MDB məkanında birinci olduq.
Biz bu işləri ona görə görmürük ki, haradasa birinci olaq, yaxud da, kimsə bizə yüksək qiymət versin.
Halbuki, bu da vacibdir. Biz bu işləri ona görə görürük ki, ölkəmizin inkişafını belə görürük. İnkişaf elə
olmalıdır ki, ölkə müasirləşsin, dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları Azərbaycana gətirilsin. Bizə lazım
olan, bizim şəraitimizə uyğun olan ən qabaqcıl, ən mütərəqqi texnologiyalar Azərbaycana gətirilməlidir.
Azərbaycan daha da sürətlə inkişaf edəcək, müasirləşəcək və beləliklə, ölkəmizin uzunmüddətli
inkişaf strategiyası təmin olunacaqdır. Bu strategiya elə qurulmalıdır ki, təbii resurslardan asılılıq minimum
səviyyəyə endirilsin. Biz ölkə iqtisadiyyatını elə qurmalıyıq və elə qururuq ki, təkcə bir sahədən asılı
olmayaq. Ona görə şaxələndirmə prosesi, - buna dünyada diversifikasiya deyirlər, - Azərbaycanda geniş
vüsət alıb. Baxmayaraq ki, 2009-cu ildə dünyada neftin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb, Azərbaycan
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iqtisadiyyatı yenə də artır. Sadə Azərbaycan vətəndaşları o böhranın acı nəticələrini demək olar ki, hiss
etməyib. Çünki inflyasiya sabit olaraq qaldı, biz qiymətlərin artımına imkan vermədik. Sadəcə qiymətlər
1,5 faiz artdı, maaşlar, pensiyalar vaxtında verildi və bu proses bu gün də davam edir. Bu il də maaşların,
pensiyaların artımı nəzərdə tutulur. Bu da olacaq.
Ölkə demək olar ki, özünü əsas kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ilə təmin edir. Bu yaxınlarda
sahibkarlarla görüşdə bu barədə ətraflı danışdıq, təkrar etmək istəmirəm. Şaxələndirmə Azərbaycanın
inkişafı üçün başlıca şərtdir və artıq demək olar ki, biz buna nail ola bilmişik. Gələcəkdə imkanlarımız
genişləndikcə, əlbəttə ki, biz bütün ölkə qarşısında duran vəzifələri icra edəcəyik.
Mən Şirvan şəhərində dəfələrlə olmuşam. Hər dəfə burada olanda yeniliklər görürəm, yeni
müəssisələrin, yeni obyektlərin açılışında iştirak edirəm. Bu gün təməl daşını qoyacağımız yeni obyektlərin
də gələcəkdə açılışında iştirak edəcəyəm. “Cənub” Elektrik Stansiyası, olimpiya kompleksi, – bu da çox
vacibdir, - tikilir.
Keçən dəfə burada mənə Şirvanda idmanla məşğul olmaq üçün şərait yaradılması barədə müraciət
etmişdilər və dərhal göstəriş verildi. Bu gün olimpiya kompleksinin təməl daşını qoyacağıq. Mən istəyirəm
ki, burada insanlar rahat, yaxşı yaşasınlar. Yaşamaq üçün bütün şərait - gözəl tibbi xidmət, yaxşı məktəblər,
işləmək üçün müəssisələr, mədəni həyatın zənginləşdirilməsi üçün imkanlar olsun. Bu gün mən bütün
bunları burada görürəm. Əminəm ki, növbəti dəfə buraya gələndə də yenə yeniliklər görəcəyəm.
Sizi bir daha salamlayıram və sizə uğurlar, cansağlığı arzulayıram.
XXX
Şəhər sakini, əməkdar müəllim Sevil XUDİYEVA Şirvanın inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya
görə dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, şəhərimizə xoş gəlmisiniz. Sizi Şirvan şəhərinin sakinləri adından
salamlayıram. Bu gün biz hamımızın qürur duyduğumuz, fəxr etdiyimiz ümummilli lider, xalqımızın
şöhrəti, fəxri, vüqarı Heydər Əliyevin adını daşıyan Mərkəzin açılışına toplaşmışıq. Bu gün hər birimiz
müstəqil Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı olmağımızla qürurlanırıq. Məhz buna görə biz ulu öndərimizə,
Heydər Əliyevə ömrümüz boyu borcluyuq.
Bu gün biz xoşbəxt xalqıq. Bu gün biz ona görə xoşbəxt xalqıq ki, ulu öndər, ümummilli lider Heydər
Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratdı və bu müasir müstəqil dövləti tarixin ən çətin məqamlarında
qoruyub saxlaya bildi. Ulu öndərimiz Azərbaycanı bütün dünyaya tanıtdırdı.
Bu gün xalqımız xoşbəxtdir ki, ulu öndərimizin ideyaları məhz Sizin sayənizdə uğurla həyata
keçirilir. Bu gün xalqımızın xoşbəxtliyi ondadır ki, ulu öndərimizin qarşıya qoyduğu bütün vəzifələr Sizin
sayənizdə uğurla icra edilir. Ulu öndər Heydər Əliyev Şirvanın şəhər kimi formalaşmasına da misilsiz
diqqət və qayğı göstərmişdir, bu gün Siz də bu diqqət və qayğını eynilə davam etdirirsiniz. Bütün bunlara
görə, Şirvan şəhərinin sakinləri adından Sizə dönə-dönə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Möhtərəm Prezidentimiz, biz bilirik ki, Siz hər bir azərbaycanlının, hər bir Azərbaycan övladının
bütün qayğılarına diqqətlə yanaşırsınız. Bütün bu diqqət və qayğıya görə də Şirvan şəhərinin sakinləri
adından Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin hər gəlişiniz bizim üçün əlamətdardır. Bu gəlişiniz də
onunla əlamətdar olacaq və yadda qalacaqdır ki, Şirvan üçün çox əhəmiyyətli obyektlərin açılışında iştirak
edəcəksiniz. Bundan başqa, bu gəlişiniz bir də onunla əlamətdardır ki, Siz Şirvanın qədim adını şəhər
əhalisinin arzusunu nəzərə alaraq özünə qaytardıqdan sonra ilk dəfə olaraq bu torpağa qədəm basırsınız. Bu
töhfəyə görə də bütün şirvanlılar adından Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Qoy Ulu Tanrı Sizi qorusun.
Biz xalqımızın sevimlisi, hər birimizin arxamız, dayağımız olan millət vəkili hörmətli Mehriban
xanım Əliyevanı həmişə Sizin yanınızda, sizinlə çiyin-çiyinə görürük. Mehriban xanım Əliyevanın
xidmətləri danılmazdır. Xalqımızın həyat səviyyəsi yüksəldikcə, güzəranı yaxşılaşdıqca milli mənəvi
dəyərlərimizə də diqqət, qayğı artır. Xalqımızın mənəviyyatının zənginləşməsində Mehriban xanımın
xidmətləri danılmazdır. Biz Şirvan şəhərinin sakinləri adından Mehriban xanım Əliyevaya üzümüzü tutub
deyirik: Sağ ol, var ol, həmişə yaşa el qızı!
Möhtərəm Prezidentimiz, Sizin bu gəlişiniz Novruzun ilk günlərinə, təbiətin oyanışı fəslinə təsadüf
edir. Qoy iliniz uğurlu olsun. Qoy xalqımızın və Sizin çöhrənizdən Novruz əhval-ruhiyyəsi heç zaman əskik
olmasın. Qoy Sizin və Mehriban xanımın ömrü daim bulaq kimi çağlasın.
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Sizin ailənizə səadət dolu günlər və möhkəm cansağlığı, Azərbaycan xalqına isə ruzi-bərəkət, əminamanlıq arzulayırıq. Arzumuz budur ki, tezliklə haqq-ədalət bərpa edilsin. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa olunsun. Tanrı Sizi qorusun.
XXX
Şəhər sakinləri dövlətimizin başçısı ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
Şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri onların arzu və istəklərini nəzərə alaraq şəhərə Şirvan adının
verilməsi ilə bağlı Sərəncam imzaladığına görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdilər.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu, necə deyərlər, bizim müştərək işimizdir. Çünki şəhərin adının
dəyişdirilməsi barədə təşəbbüs əlbəttə ki, məndən gəldi. Hesab etdim ki, ad dəyişməlidir. Amma dedim ki,
şəhər ictimaiyyəti bu məsələyə öz münasibətini bildirsin. Siz hansı ada daha çox üstünlük versəniz, o adı
da biz qəbul edəcəyik. Verilən məlumata görə, Siz “Şirvan” adını təklif etdiniz. Mən də bunu dəstəklədim
və bu, doğrudan da gözəl addır, şəhərə yaraşan addır. Elə etməliyik ki, şəhər gündən-günə daha da
gözəlləşsin. Sağ olun.
Xalq qəzeti.- 2010.- 2 aprel.- № 68.-S.1-2.
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Prezident İlham Əliyevin Şirvan şəhərinə səfəri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(1 iyul 2013-cü il)
İyulun 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şirvan şəhərinə səfərə gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şirvan şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Mərdan Camalov abidənin ətrafında görülmüş abadlıq
işləri barədə Azərbaycan Prezidentinə məlumat verdi.
AZƏRTAC
2013, 1 iyul
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Şirvanda “Cənub” Elektrik Stansiyası istismara verilmişdir
Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir
(1 iyul 2013-cü il)
İyulun 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şirvana səfəri çərçivəsində
“Cənub” Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad etdi, Ümummilli
Liderin stansiyanın həyətindəki abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyev avtobusla stansiyanın ərazisini gəzdi.
“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev dövlətimizin başçısına
məlumat verdi ki, son illərdə Azərbaycanda elektroenergetika sisteminin inkişafı ilə bağlı mühüm tədbirlər
icra olunmuşdur. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ölkəmizdə energetikanın maddi-texniki
bazası möhkəmləndirilmiş, xeyli sayda modul tipli elektrik stansiyaları istifadəyə verilmişdir. Bununla da
əhalinin elektrik enerjisi ilə təmin olunmasında ciddi nailiyyətlər qazanılmışdır. Bu sahədə beynəlxalq
standartlara uyğun qanunvericilik bazası formalaşdırılmışdır ki, bu da ölkədə enerji sisteminin müasir
tələblər səviyyəsində inkişafına təkan verir. Bütün bunlarla yanaşı, indi mövcud elektrik stansiyalarının
modernləşdirilməsi prosesi vüsət almışdır. 2007-ci il dekabrın 24-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə
təməli qoyulan “Cənub” Elektrik Stansiyasında həyata keçirilən işlər də bunun bariz nümunəsidir. Bütün
tikinti-quraşdırma və sazlama işləri respublikada ilk dəfə olaraq layihənin baş podratçısı yerli “Azenco”
şirkəti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Stansiyanın ümumi ərazisi 20 hektardır. Tikintisində 800 nəfərin
çalışdığı elektrik stansiyası fəaliyyətə başladıqdan sonra burada 215 nəfər daimi işlə təmin ediləcəkdir.
Ərazidə olan köhnə yaşayış yerlərinin əvəzinə beşmərtəbəli 60 mənzilli bina, ikimərtəbəli mehmanxana,
üçmərtəbəli qonaq evi, 14 fin evi və yeməkxana tikilmişdir. Stansiyanın ərazisində yaşıllaşdırma işləri
aparılmış, 30 min ağac, 60 mindən çox müxtəlif gül kolu əkilmişdir. Ərazidə 61 min kvadratmetr sahədə
beton yol salınmışdır. Hazırda əhalinin tələbatı nəzərə alınaraq ötürücü və paylayıcı şəbəkələrin
genişləndirilməsi istiqamətində atılan addımlara, bu məsələdə ekoloji təhlükəsizliyin diqqət mərkəzində
saxlanmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu prinsip “Cənub” Elektrik Stansiyasının fəaliyyətində də başlıca
meyara çevrilmişdir. Bu mühüm amili şərtləndirən digər məsələ indi Azərbaycanda bərpa olunan və
alternativ enerji mənbələrinin yaradılmasına xüsusi diqqətin göstərilməsidir. Bununla bağlı artıq konkret
tədbirlər həyata keçirilir və bu da ölkəmizin elektroenergetika infrastrukturunun daha da
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. “Cənub” Elektrik Stansiyası isə böyük regional infrastruktur layihəsi
olmaqla ölkəmizin enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verəcəkdir.
Ölkənin cənub bölgəsində 50 il əvvəl istismara verilmiş “Şirvan” Elektrik Stansiyası istismar
müddətini iki dəfə başa vurduğuna görə Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ildə imzaladığı Sərəncamla
Şirvan şəhərində “Cənub” Elektrik Stansiyası inşa edilmişdir. Stansiyanın gücü 780 meqavatdır.
Prezident İlham Əliyev “Sahil” nasos stansiyasında oldu.
Bildirildi ki, nasos stansiyasında hər birinin məhsuldarlığı saatda 80 min kubmetr olan üç qaz
kompressoru quraşdırılmış, Kür çayı üzərində diametri iki min millimetr olan iki kollektorlu 4 nasosdan
ibarət 3 kilometr uzunluğunda su soyuducu sistem yaradılmışdır. Burada 2 köməkçi işəsalma və qızdırıcı
qazan quraşdırılmışdır. Stansiyada hər birinin məhsuldarlığı saatda 100 ton olan iki qurğudan ibarət
sutəmizləmə sistemi də fəaliyyət göstərir. “Sahil” nasos stansiyasında quraşdırılan avadanlıq ən müasir
tələblərə cavab verir.
Dövlətimizin başçısı “GİS” tipli qapalı 330/220/110 kilovoltluq yarımstansiyanın fəaliyyəti ilə də
maraqlandı. Burada xidmətə ehtiyacı olmayan qazla izolə edilmiş üç qapalı yarımstansiyada hər birinin
gücü 180 meqavolt amper olan 6 yüksəldici transformator, hər birinin gücü 250 meqavolt amper olan 4
sistem transformatoru və hər birinin gücü 25 meqavolt amper olan 4 xüsusi sərfiyyat transformatoru
quraşdırılmışdır. Yarımstansiyada ümumi uzunluğu 50 kilometr olan 330, 220 və 110 kilovoltluq kabel və
hava xətləri, həmçinin uzunluğu 130 kilometr olan 220 kilovoltluq iki dövrəli “Cənub Elektrik Stansiyası Böyük Şor Yarımstansiyası” hava xətti çəkilmişdir.
Qeyd edildi ki, 110 kilovoltluq xətlər Sumqayıt Texnologiyalar Parkının istehsalıdır. Ümumilikdə,
stansiyada Sumqayıt Texnologiyalar Parkının istehsalı olan 150 kilometr uzunluğunda 6 və 0,4 kilovoltluq
güc, həmçinin min kilometrdən çox siqnal və ölçü kabelləri çəkilmişdir.
Stansiyanın baş korpusunda ən müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Burada hər birinin gücü 128
meqavat olan 4 qaz turbini, hər birinin gücü 135 meqavat olan 2 buxar turbini, hər birinin məhsuldarlığı
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saatda 186 ton olan 4 qazan-utilizator və hər birinin gücü 160 meqavolt amper olan 6 generator və digər
zəruri avadanlıq qoyulmuşdur. Baş korpusda 1,5 milyon kubmetrdən çox torpaq işləri görülmüşdür. Burada
dəmir-beton məmulatın həcmi 82 min kubmetrdir. “Cənub” Elektrik Stansiyasının faydalı iş əmsalı 52 faiz,
bir kilovat/saat elektrik enerjisinin istehsalına sərf olunan şərti yanacağın miqdarı isə 237 qramdır.
Müqayisə üçün deyək ki, əvvəlki “Şirvan” Elektrik Stansiyasında bu göstəricilər müvafiq olaraq 26 faiz və
460 qram təşkil edirdi. Digər analoji stansiyalardan fərqli olaraq burada üç yanacaq növündən - qaz, mazut
və dizel yanacağından istifadə etmək imkanı vardır. Stansiyanın fəaliyyəti yüksək keyfiyyətli olmaqla
yanaşı, həm də qənaətcilliyi ilə seçilir. Bu nəhəng infrastruktur qurğusunun fəaliyyətə başlaması ilə ildə
780 milyon kubmetr qaza və 650 min ton mazuta qənaət etmək mümkündür. Stansiya ildə 6 milyard
kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal etməyə imkan verəcəkdir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə,
stansiya öz dəyərini maksimum 4 ilə tam ödəyəcəkdir.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, sutəmizləyici stansiya da ən müasir avadanlıqla təchiz
edilmişdir. Stansiyanın Kür çayından götürülən xam su məhsuldarlığı saatda 430 kubmetrdir.
Bildirildi ki, stansiyaya lazım olan əsas avadanlıq dünyanın 70-ə yaxın aparıcı şirkətindən
alınmışdır. Bununla yanaşı, bir çox zəruri avadanlıq, o cümlədən metal konstruksiyalar, körpülü kranlar,
borular, mazut çənləri və digər avadanlıq yerli “Azenco” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır.
Prezident İlham Əliyev stansiyanın idarəetmə mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış oldu. Məlumat
verildi ki, bu mərkəzdə stansiyanın idarə olunması, müşahidə kameraları ilə qurğunun ərazisinə nəzarət
həyata keçirilir. Stansiyanın bütün avadanlığının qoşulub-açılması da buradan idarə olunur. Dövlətimizin
başçısı “Cənub” Elektrik Stansiyasını işə saldı.
Sonra Prezident İlham Əliyev şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
çıxışı
- Əziz dostlar!
Bu gün çox gözəl və əlamətdar bir gündür. Şirvan şəhərində “Cənub” Elektrik Stansiyası işə
başlayır. Bu əlamətdar hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu stansiyanın tikintisində iştirak
etmiş bütün vətəndaşları salamlayıram, onlara minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu stansiya müstəqillik dövründə tikilmiş ən böyük elektrik stansiyasıdır. 780 meqavat gücündə
olan stansiya Azərbaycanın enerji potensialını gücləndirəcək, imkan verəcəkdir ki, ölkə iqtisadiyyatı
bundan sonra da uğurla inkişaf etsin. Çünki elektrik stansiyalarının fəaliyyəti ümumi inkişafa təkan verir.
Son 10 il ərzində Azərbaycanda 14 elektrik stansiyası tikilmişdir. Ümumi stansiyaların sayı isə 23dür. On il ərzində təxminən üç min meqavat gücündə stansiyalar tikilmişdir və hazırda ümumi generasiya
gücümüz 6 min meqavatdır.
Bu stansiyada ən son texnologiyalar tətbiq edilmişdir, ən müasir standartlara cavab verir. Deyə
bilərəm ki, bu, bölgənin ən müasir stansiyasıdır və burada quraşdırılmış bütün avadanlıq ən yüksək
səviyyədədir. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, stansiyanın tikintisində Azərbaycan mütəxəssisləri
işləmişlər, Azərbaycan şirkətləri bu stansiyanı tikmişlər. Bu da zəmanənin əlamətidir. İlk illərdə biz daha
çox xarici şirkətlərə üz tuturduq, onları bu işlərə cəlb edirdik. Amma indi Azərbaycan şirkətləri belə nəhəng
obyektləri tikə bilirlər və tikirlər də.
Əminəm ki, bu stansiyanın fəaliyyəti nəticəsində bölgə qarşısında, ölkə qarşısında duran bütün
vəzifələr icra ediləcəkdir. Çünki Azərbaycanda gedən uğurlu inkişaf, sənayeləşmə prosesi diktə edir ki,
bizdə generasiya gücləri yaradılsın. Əgər son 10 il ərzində 14 elektrik stansiyası tikilməsə idi, biz bu gün
indiki iqtisadi inkişafa nail ola bilməzdik. Çünki Azərbaycanda hər il çoxlu sayda yeni müəssisə tikilir, yeni
zavodlar, fabriklər açılır və beləliklə, ölkənin sürətli inkişafı təmin edilir. Generasiya gücləri, əlbəttə ki,
bütün bu inkişafın təməlində durmalıdır və Azərbaycanda istehsal edilən enerji tələbatdan həmişə artıq
olmalıdır. Bu gün bu, belədir. Bu gün bizdə hələ ehtiyat vardır ki, sənayenin inkişafı davam etsin. Eyni
zamanda, yeni stansiyaların tikintisi də nəzərdə tutulur. Gələn illərdə 2 min meqavat gücündə olan yeni
stansiyalar tikilməlidir.
Eyni zamanda, biz bərpa olunan elektrik enerjisinin yaradılması ilə ciddi məşğuluq. Su elektrik
stansiyaları tikilir, günəş elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur və beləliklə, Azərbaycanda enerji
sektorunda bütün məsələlər uğurla inkişaf edir və uğurla öz həllini tapır.
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Azərbaycanın inkişafı dünya miqyasında artıq bir reallıqdır. Bu inkişaf son 10 il ərzində özünü
daha da çox göstərmişdir. Bu ilin 5 ayında qeyri-neft sektorumuz daha çox sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti
hesabına 11 faiz artmışdır. Əlbəttə, generasiya güclərinin yaradılması və inkişafı ümumi inkişafımıza
xidmət göstərir.
Bununla bərabər, Azərbaycan hazırda elektrik enerjisini qonşu ölkələrə də ixrac edir və əlbəttə, bu
da bizim iqtisadi gücümüzü artırır.
Energetika hər bir ölkənin əsas sahəsidir. Energetika inkişaf etmədən heç bir ölkə inkişaf edə
bilməz. İnkişaf üçün mütləq generasiya gücləri lazımdır. Biz bu gücləri yaradırıq və yaradacağıq. Bununla
bərabər, hazırda biz daha çox ötürücü xətlərə, paylayıcı şəbəkələrə diqqət yetiririk. Çünki generasiya
gücləri yarandıqdan sonra əlbəttə ki, diqqət bu istiqamətə yönəldilməlidir. Biz bunu edirik ki, enerji
məsələləri tam şəkildə həllini tapsın.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyi məsələləri uğurla icra edilir. Biz bütün vəzifələri
ardıcıllıqla icra edirik. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, enerji təhlükəsizliyini
özü 100 faiz təmin edir. Bu, təbii resursların işlənməsi sahəsində özünü büruzə verir, eyni zamanda,
generasiya güclərinin yaradılması da bu istiqamətdə bizə kömək göstərir.
Enerji təhlükəsizliyi məsələləri hər bir ölkə üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Hər bir ölkə çalışmalıdır
ki, enerji təhlükəsizliyini təmin etsin. Bunsuz inkişaf mümkün deyildir. Bunsuz müstəqil inkişaf mümkün
deyildir. Azərbaycan nəinki öz enerji təhlükəsizliyini təmin edib, eyni zamanda, digər ölkələrin enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində də öz rolunu oynayır. Bu yaxınlarda qəbul edilmiş qərarlar
Azərbaycanı dünya miqyasında, qlobal müstəvidə çox ciddi tərəfdaşa çevirir. Azərbaycan öz enerji
resurslarını artıq neçə ildir ki, dünya bazarlarına çıxarır. Gələcəkdə təbii ehtiyatlarımızın dünya bazarlarına
çıxarılması üçün əlavə imkanlar yaranır.
Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan bundan sonra uzun illər ərzində öz iqtisadi gələcəyini təmin edir.
Azərbaycanın uzunmüddətli və dayanıqlı inkişafı üçün şərait yaradılır. Azərbaycanın dünyadakı rolu artır
və yeri möhkəmlənir. Bu, ölkəmizin gücünü artıracaqdır. Çünki biz enerji siyasətimizi uğurla aparırıq və
bu siyasət bəhrəsini verməkdədir. Biz bu siyasətdən əldə edilmiş gəlirləri bütün başqa sahələrə yönəldirik.
Bu stansiyanın tikilməsi də enerji siyasətimizin təzahürüdür. Düzdür, bu stansiyanın tikilməsində xarici
banklar və fondlar bizə dəstək olmuşlar. Ancaq əgər Azərbaycanın güclü maliyyə və iqtisadi imkanları
olmasaydı, biz bu kreditləri ala bilməzdik. Amma bununla bərabər, indi biz özümüz kreditlər veririk və
Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti çox möhkəmdir.
Biz bundan sonra da bütün işləri ardıcıllıqla görəcəyik. Azərbaycanın uğurlu inkişafı artıq
reallıqdır, heç kimdə şübhə doğurmur. Azərbaycan hətta dünyanı bürümüş böhran illərində də öz inkişafını
təmin etmişdir, inamla irəliyə getmişdir, insanların rifah halı yaxşılaşır, iqtisadiyyat artır. İqtisadiyyatın
bütün sektorları inkişafdadır. Şaxələndirmə siyasəti öz nəticəsini verməkdədir. Beləliklə, uğurlu inkişaf
üçün bütün imkanlar vardır. Sadəcə olaraq gələn illərdə də biz bu ardıcıl siyasəti aparmalıyıq. Biz bütün
sahələrdə, o cümlədən enerji sahəsində yeni təşəbbüslər irəli sürəcəyik, yeni addımlar atacağıq ki,
uzunmüddətli dayanıqlı inkişafı təmin edək.
Bu stansiyanın tikilməsi özlüyündə gözəl rəmzi xarakter daşıyır və onu göstərir ki, müstəqil
Azərbaycan dövləti böyük işləri görməyə qadirdir. Bu stansiyanın işə salınması ilə biz demək olar ki,
standartlara cavab verməyən bütün köhnə stansiyaları artıq dayandırırıq. Stansiyanın iqtisadi cəhətdən
böyük səmərəsi vardır. Burada sərfiyyat əvvəlki stansiya ilə müqayisədə təxminən iki dəfə azdır və bu da
ölkə iqtisadiyyatına böyük dəstək olacaqdır.
Mən bu gün bütün energetikləri xüsusi salamlamaq istəyirəm. Azərbaycanda energetika sahəsinə
çox böyük diqqət göstərilir və mən Prezident kimi 2004-cü ildən başlayaraq bu sahəni daim diqqət
mərkəzində saxlamışam. Bütün bölgələrdə modul tipli elektrik stansiyaları, böyük elektrik stansiyaları
tikilmişdir. Əlbəttə, bu istiqamətdə dövlət siyasəti çox açıqdır, aydındır, birmənalıdır. Ancaq mən
energetiklərin fəaliyyətini xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Çünki qısa müddət ərzində bu istiqamətdə çox
böyük islahatlar aparılmışdır. Energetiklərin peşəkarlığı artmışdır. Azərbaycanda müasir texnologiyalar
tətbiq edilir və bu texnologiyaları Azərbaycan mütəxəssisləri tətbiq edirlər. Stansiyaların işlədilməsində
Azərbaycan mütəxəssisləri iştirak edirlər. Bu, kadr hazırlığı üçün də böyük dəstəkdir və bütün bu işləri
görən energetiklər, inşaatçılar yüksək qiymətə layiqdirlər. Nəzərə alsaq ki, planlarımız çoxdur,
Azərbaycanda texnoparklar tikilir, Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə və Mingəçevirdə böyük texnoparklar
tikiləcəkdir, hələ energetiklər üçün işlər çox olacaqdır. Biz stansiyaları tikəcəyik, Azərbaycanın iqtisadi
inkişafını təmin edəcəyik. Əminəm ki, bundan sonra da bu gözəl tədbirlərdə sizinlə bərabər iştirak edəcəyik.
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Eyni zamanda, bu gün Şirvan şəhərinin inkişafı ilə bağlı bir neçə kəlmə söz demək istərdim. Şirvan
şəhərinin inkişafı təmin edilir. Bu gün növbəti açılışlar olacaqdır. Mən dəfələrlə Şirvan şəhərində olmuşam.
Əvvəllər də burada sosial obyektlər, zavodlar tikilmişdir. Bu gün də Şirvan üçün çox vacib olan içməli su
layihəsi icra ediləcəkdir. Biz bunun açılışını qeyd edəcəyik. Böyük Olimpiya İdman Kompleksi, hərbi
zavodlar açılır. Əvvəlki dövrlərdə Diaqnostika Mərkəzi açılmışdır. Yəni, Şirvan şəhərinin uğurlu inkişafı
üçün hər şey edilir və əminəm ki, burada işlər bundan sonra da yaxşı gedəcəkdir.
Bir daha, əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı,
uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
XXX
Sonra “Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar PİRVERDİYEV çıxış edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Azərbaycanın müstəqil elektrik enerjisi sisteminə malik olması vaxtilə ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsidir.
Məhz Ulu Öndərin rəhbərliyi altında həm sovet dövründə, həm də müstəqillik illərində bir neçə iri
elektrik stansiyasının, on minlərlə kilometr elektrik xətlərinin istifadəyə verilməsi bugünkü uğurların
təməlini qoymuşdur.
Möhtərəm cənab Prezident!
Siz enerji müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsini, ölkə əhalisinin və iqtisadiyyatının
tələbatını tamamilə ödəməklə yanaşı, elektrik enerjisinin ixrac potensialının yaradılmasını energetiklər
qarşısında vəzifə kimi qoymuşdunuz.
Bunun nəticəsidir ki, 10 il əvvəl ölkədə mövcud olan enerji çatışmazlığı respublikanın müxtəlif
bölgələrində rekord qısa müddətdə elektrik stansiyalarının inşası nəticəsində tamamilə aradan qaldırıldı.
Sahibkarlığın, kiçik biznesin, ümumiyyətlə, bütün iqtisadiyyatın inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradıldı.
Möhtərəm cənab Prezident!
Sizin Sərəncam və tapşırıqlarınız əsasında son 7 il ərzində Azərbaycanın elektrik enerjisi
sistemində bu gün işə saldığımız “Cənub” Elektrik Stansiyası da daxil olmaqla 14 yeni elektrik stansiyası
istismara verilmişdir. 2006-cı ildə Sizin tərəfinizdən Astarada yeni elektrik stansiyası işə salındıqdan
sonrakı hər bir ildə iki yeni elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilmişdir. Bu, Azərbaycanın elektrik
energetikası tarixində rekord bir göstəricidir. Nəticədə 1500 meqavat, “Cənub” Elektrik Stansiyası ilə
birlikdə isə 2300 meqavat yeni, tam yeni generasiya gücləri əldə edilmişdir.
Möhtərəm cənab Prezident!
Siz çıxışlarınızda dəfələrlə qeyd etmişdiniz ki, bütün sahələrdə yeni texnologiyaların tətbiqi müasir
dövrün tələbidir. Sizin dəyərli tövsiyələrinizi nəzərə alaraq, yeni enerji obyektlərinin tikintisində ən müasir
və qabaqcıl texnologiyalar tətbiq edilmişdir. Bunun nəticəsində respublikanın elektrik enerjisi sistemində
təkcə kəmiyyət cəhətdən deyil, eyni zamanda, keyfiyyət cəhətdən də ciddi inkişafa nail olunmuşdur.
Stansiyaların faydalı iş əmsalı artmış, ekoloji təmizlik prinsiplərinə əməl olunmuşdur. Belə ki, hər
kilovat/saat elektrik enerjisinin istehsalına sərf olunan yanacağın miqdarı 415 qramdan sistem üzrə 315
qrama qədər, yəni 25 faiz azaldılmışdır. Bu isə hər il təqribən 2 milyon ton şərti yanacağa qənaət etməyə
imkan vermişdir.
Məlum olduğu kimi, 7 enerji blokundan ibarət “Şirvan” İstilik Elektrik Stansiyası 1962-ci ildə
istismara verilmişdi. Əlli ildən artıq istismar olunan bu stansiya fiziki və mənəvi cəhətdən tam
köhnəlmişdir. Bir kilovat elektrik enerjisinin istehsalına 450 qramdan artıq yanacaq istifadə olunur. Son
illər stansiya qoyuluş gücünün 45-50 faizi həddində istismara imkan verirdi.
Möhtərəm cənab Prezident!
Sizin Sərəncamınızla inşa edilmiş və bu gün şəbəkəyə qoşduğumuz “Cənub” Elektrik Stansiyası
haqqında qısa məlumat vermək istərdim.
Stansiyanın ümumi gücü 780 meqavat təşkil edir. Burada dörd qaz turbini, iki buxar turbini, dörd
qazan-utilizator, altı generator və digər avadanlıq quraşdırılmışdır. Stansiyaya lazım olan əsas avadanlıq
dünyanın 70-ə yaxın aparıcı şirkətlərinin istehsalıdır.
Tikintidə istifadə olunan bir çox zəruri avadanlıq ilk dəfə olaraq respublikamızın zavodlarında
istehsal edilmişdir. Bununla yanaşı, bütün tikinti-quraşdırma və sazlama işləri ilk dəfə olaraq Azərbaycan
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mütəxəssisləri tərəfindən “açar təhvili” şərti ilə həyata keçirilmişdir. Stansiyanın tikintisində 1500-dək işçi
və yüzlərlə texnika çalışmışdır.
İstehsal olunan elektrik enerjisini şəbəkəyə ötürmək məqsədilə respublikada ilk dəfə olaraq 330 və
220 kilovoltluq tam qapalı yarımstansiyalar quraşdırılmış, müvafiq gərginlikdə kabel xətlərindən istifadə
edilmişdir.
Möhtərəm cənab Prezident!
Stansiyanın iqtisadi səmərəliliyi haqqında da məlumat vermək istərdim. “Cənub” Elektrik
Stansiyasının faydalı iş əmsalı 52 faiz, bir kilovat elektrik enerjisinin istehsalına sərf olunan şərti yanacağın
miqdarı 237 qram təşkil edəcəkdir. Bu stansiyanın istismara verilməsi sayəsində ildə orta hesabla 700
milyon kubmetrdən çox qaza qənaət ediləcəkdir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, təbii qazın qənaəti
hesabına təqribən 4-5 ilə stansiya öz dəyərini ödəyəcəkdir. “Cənub” Elektrik Stansiyası ildə 6 milyard
kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal etmək imkanındadır.
Elektrik stansiyasının ərazisində üçmərtəbəli 29 mənzilli qonaq evi, ikimərtəbəli 28 otaqlı
mehmanxana tikilib istifadəyə verilmişdir. Eyni zamanda, mövcud stansiyanın ərazisində əvvəllər
məskunlaşmış əhali üçün Şirvan şəhərinin mərkəzində beşmərtəbəli 60 mənzilli yaşayış binası da tikilərək
istifadəyə verilmişdir.
Möhtərəm cənab Prezident!
Siz bugünkü çıxışınızda energetiklər haqqında dediyiniz sözləri biz bir etimad kimi qəbul edirik və
söz veririk ki, hazırda davam etdirilən digər enerji obyektləri də yüksək keyfiyyətlə inşa edilib istifadəyə
veriləcəkdir. Sağ olun.
XXX
Şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri adından çıxış edən Tofiq HÜSEYNOV Şirvanın inkişafına
göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
Hər bir azərbaycanlı kimi biz də Sizin dəyərli fəaliyyətiniz, xalqımızın rifahı naminə gördüyünüz
misilsiz işlər nəticəsində ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətlərə ürəkdən sevinirik. Sizin rəhbərliyiniz altında
dövlətimiz artıq sübut etdi ki, müstəqil yaşamağa qadirdir. Siz ölkəmizin iqtisadi gücünü, hərbi qüdrətini
bütün dünyaya hərbi paradda bir daha nümayiş etdirdiniz. Azərbaycanımızın bu inkişafına, bu qüdrətinə
görə hər bir dünya azərbaycanlısı kimi mən də Sizə “Çox sağ olun!” deyirəm.
Bu gün isə açılışında iştirak etdiyimiz bu nəhəng, valehedici layihə - “Cənub” Elektrik Stansiyası
Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin daha bir göstəricisidir.
Möhtərəm cənab Prezident!
Şirvan ulu öndərimiz Heydər Əliyevin diqqəti ilə bir şəhər kimi formalaşaraq respublikanın sənaye
mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Ulu Öndərin tapşırığı ilə burada məişət cihazları, dəmir-beton
məmulatı, kərpic, süni dəri, saxsı boru, şirə, yeyinti konsentratları zavodları və digər istehsal müəssisələri
inşa edilmişdir.
İndi isə Sizin rəhbərliyinizlə Şirvan ən müasir şəhərlərdən birinə çevrilməkdədir. Sakinlərimizin
layiqli həyat yaşamaları üçün bütün tələbatları ödənilmişdir. Şəhərimizdə göz oxşayan, bizə dinclik-rahatlıq
gətirən tikililər, tibb ocaqları, məktəblər, yeni iri sənaye müəssisələri yaradılmış, park və xiyabanlar,
nümunəvi məhəllələr salınmışdır. Bu barədə iftixar hissi ilə, şirvanlı qüruru ilə çox danışmaq olar.
Eyni zamanda, şəhər infrastrukturunun inkişafı da diqqətinizdən yayınmamışdır. Şirvan Mərkəzi
Xəstəxanası əsaslı təmir olunmuş, qabaqcıl avadanlıqla təchiz edilmiş, Diaqnostika Mərkəzi istifadəyə
verilmişdir. Heç bir şirvanlı ağlına belə gətirə bilməzdi ki, burada ciddi cərrahiyyə əməliyyatları
keçiriləcəkdir. Cənab Prezident, yeganə arzum budur ki, kaş ki, burada şəfa tapan insanların alqışlarını və
Sizə olan minnətdarlıq dualarını özünüz eşidəydiniz.
İndiyədək şəhərimizin düz yarısı içməli sudan korluq çəkirdi. Bu gün şəhərimizi içməli su ilə təmin
edirsiniz. Bu müqəddəs əməli həyata keçirməklə Siz şəhər sakinlərinə yeni sağlam və firavan həyat bəxş
edirsiniz. Şirvan sakinləri şəhər həyatı üçün vacib olan fasiləsiz enerji və qazla da təmin olunmuşlar.
Möhtərəm cənab Prezident!
Bu gün şəhərimizin sənaye potensialı da inkişaf etməkdədir. Müasir sənaye müəssisələri yaradılır,
yeni iş yerləri açılır. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, yüzlərlə gənc hərbi sənaye müəssisələrində çalışır,
yeni peşələrə yiyələnirlər və bu sahədə əldə olunmuş nailiyyətlərə öz töhfələrini verirlər. Şəhərimizdə bu
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gün gənclərimizin sağlam ruhda böyümələrinə xidmət edəcək möhtəşəm Olimpiya İdman Kompleksi də
istifadəyə verilir. Bu müasir tikili də şəhərin görkəminə xüsusi gözəllik verir. Gənclərimizin müasir
peşələrə maraqlarını, ictimai fəallığını artıracaq Gənclər Mərkəzinin tikintisi də başa çatmaq üzrədir. Bu,
bir daha göstərir ki, Siz Azərbaycanın gələcəyi olan gənc nəslin sağlam, təhsilli, ümumilikdə hərtərəfli
inkişafını da daim düşünürsünüz.
Yaxşı xatirimizdədir. 2010-cu ildə Şirvana səfəriniz zamanı söyləmişdiniz ki, “Şirvan ölkəmiz üçün
Bakıdan sonra çox vacib sahəni əhatə edən ikinci şəhər olacaqdır”. Bütün bu nəhəng layihələrin
şəhərimizdə həyata keçirilməsi Sizin bu fikirlərinizin reallığa çevrilməsini sübut edir. Beləliklə, Şirvan
üçün bu əlamətdar gündə Siz sakinlərimizə nur, yeni həyat, sağlam ruh, rahat yaşayış bəxş edirsiniz. Bir
sözlə, bu gün Şirvanda əsl şəhər həyatı yaşanır. Bunu bizə Siz verdiniz! Çox sağ olun, cənab Prezident! Biz
şirvanlılara göstərdiyiniz bu diqqət və qayğıya görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Əminliklə
deyirik ki, cənab Prezident, Sizin gərgin əməyiniz və yorulmaz fəaliyyətiniz sayəsində digər bölgələrlə
yanaşı, Şirvanda da həll olunmamış böyük problem qalmamışdır.
Möhtərəm cənab Prezident!
Siz bir nursunuz. Bir ziyalı kimi düşünürəm ki, indi Vətəninə, xalqına bağlı olan hər bir
azərbaycanlı qəlbində bir istək yaşadır - Sizin işığınızla bu işlərin davam etdirilməsi istəyini. Harada
yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı Sizin bayrağınız altında doğma Vətənimizin daha da
gücləndirilməsi üçün öz töhfələrini vermək arzusundadır. Çünki Siz güclü Azərbaycanımızın qarantısınız.
Biz Sizə inanır, Sizə güvənir və gələcəyimizi yalnız Sizinlə bağlayırıq! Qoy, Ulu Tanrı Sizi, ailənizi və
xalqımızı qorusun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
Xalq qəzeti.-2013.- 2 iyul.-№ 141.-S.1-2.
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Prezident İlham Əliyev Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən Şirvan şəhərinə içməli suyun verilməsi
mərasimində iştirak etmişdir
(1 iyul 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 1-də Şirvan-Muğan qrup su
kəmərindən Şirvan şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin texniki göstəricilərini və Şirvan şəhərinin
su təchizatı sisteminin baş planını əks etdirən stendlərlə tanış oldu.
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov Prezident İlham Əliyevə məlumat
verdi ki, Şirvan şəhərinə içməli su 1952-ci ildə tikilmiş sutəmizləyici qurğudan verilir. Bu sistemin istismar
müddəti çoxdan başa çatmışdır. Şəhər əhalisinin bir hissəsi Kür çayının qismən təmizlənmiş suyu ilə
günaşırı olmaqla 12 saatlıq rejimlə təchiz edilir. Mövcud sutəmizləyici qurğunun məhsuldarlığı yeni salınan
yaşayış massivini su ilə təchiz etməyə imkan vermir. Artan tələbatı ödəmək üçün yeni mənbə kimi ŞirvanMuğan qrup kəməri seçilmişdir. Rəsmi statistikaya əsasən, hazırda Şirvan şəhərinin əhalisinin sayı 79 min
nəfərdir və onların 50 faizə yaxını mərkəzləşdirilmiş içməli su şəbəkəsi ilə təmin olunmuşdur. Qalan əhali
isə öz tələbatını fərdi qaydada ödəyir.
Şirvan şəhərinin mərkəzləşdirilmiş içməli su şəbəkəsinin uzunluğu 66, kanalizasiya şəbəkəsinin
uzunluğu isə cəmi 22 kilometrdir. Şəhərdə çirkab sutəmizləyici qurğu yoxdur və tullantı suları
təmizlənmədən Baş Şirvan kollektoruna axıdılır.
Dövlətimizin başçısına yeni layihə barədə məlumat verildi.
Bildirildi ki, Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin bir hissəsinin istismara verilməsi ilə Şirvan şəhərinin
içməli sudan əziyyət çəkən Yeni Yaşayış Massivinin problemi həllini tapacaqdır. Yeni Yaşayış Massivini
fasiləsiz rejimdə içməli su ilə təmin etmək üçün magistral kəmər çəkilmiş və daxili şəbəkənin qurulmasına
başlanmışdır. Qısa müddətdə iki kilometrdən artıq magistral xəttin inşası, həmçinin 60 kilometr
uzunluğunda şəbəkənin 35 kilometrlik hissəsinin tikintisi tamamlanmışdır. İşlərin ilkin nəticəsi olaraq artıq
15 mindən çox sakin Şirvan-Muğan qrup kəməri vasitəsilə 24 saat su ilə təchiz olunur. Daxili şəbəkənin
qurulması başa çatdıqdan sonra bu layihədən faydalananların sayı 35 min nəfərə çatacaqdır. Layihəyə
uyğun olaraq Yeni Yaşayış Massivində abonentlər əvvəlcədən ödənişli smart tipli sayğaclarla da təmin
olunacaqlar.
Qeyd olundu ki, Şirvan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasının
ilkin layihəsi hazırdır. Layihənin Azərbaycan Hökuməti ilə Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin
birgə maliyyələşdirdiyi “Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi”nə uyğun olaraq
reallaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Oğuz-Qəbələ-Bakı kəməri ilə Abşeron yarımadasına saniyədə 5
kubmetr əlavə içməli suyun verilməsi, 2011-ci il sentyabrın 8-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli
qoyulan və məhsuldarlığı saniyədə 6 kubmetr təşkil edəcək Ceyranbatan Ultrasüzgəcli sutəmizləyici
qurğunun istismara verilməsi ilə Abşeron yarımadasında kifayət qədər içməli su ehtiyatı yaranacaqdır. Bu
isə Kür su kəmərləri sisteminin imkanlarından istifadə etməklə Kürətrafı şəhər və kəndlərin əhalisinin təmiz
və keyfiyyətli su ilə təchiz olunmasına imkan verəcəkdir.
Prezident İlham Əliyevə tikintisi davam edən Şirvan-Muğan qrup su kəməri layihəsi çərçivəsində
görülən işlər barədə də məlumat verildi.
Stendlərlə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı ötən il iyulun 16-da təməlini qoyduğu ŞirvanMuğan qrup su kəmərindən Şirvan şəhərinə içməli suyun verilməsini təmin edən qurğunu işə saldı.
Sonra Prezident İlham Əliyev kəmərin və şəhərin su şəbəkəsinin inşaatçıları ilə görüşdü, tapşırıq
və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 1 iyul
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Şirvanda Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
(1 iyul 2013-cü il)
İyulun 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şirvan Olimpiya İdman
Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı kompleksin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bu kompleksin təməli Prezident İlham Əliyevin 2010-cu ilin aprelində Şirvana səfəri zamanı
qoyulmuşdur.
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, ümumi sahəsi 4,5
hektar olan Olimpiya İdman Kompleksinin həyətində geniş abadlıq-quruculuq işləri görülmüşdür. Burada
idmanın bir çox növləri ilə məşğul olmaq üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır. Kompleksin binasının
foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin idmançılara göstərdiyi qayğını, sovet və müstəqillik
dövrlərində Şirvana səfərlərini əks etdirən fotolardan ibarət stend yaradılmışdır. Burada Prezident İlham
Əliyevin idmanın inkişafına göstərdiyi diqqəti və bu rayona səfərlərini əks etdirən fotolar da böyük maraq
doğurur.
Bildirildi ki, Şirvan Olimpiya İdman Kompleksində 20 otaqdan ibarət 44 yerlik müasir
mehmanxana da fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada qonaqların və idmançıların qalması, istirahəti üçün hər cür
şərait yaradılmışdır. Kompleksdəki yeməkxana da müasir səviyyədədir.
Kompleksdə yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevə Olimpiya Hərəkatı
Muzeyinin, eləcə də Əl Oyunları Sarayının əsaslı təmir və yenidənqurma layihələri barədə məlumat verildi.
Dövlətimizin başçısına bildirildi ki, kompleksdə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün konfrans zalı
və inzibati otaqlar mövcuddur. Burada müasir idman qurğuları ilə təchiz edilmiş trenajor, cüdo, güləş, boks
zalları, sauna və bilyard otağı da fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu müasir kompleksin idman zalında 980 tamaşaçı
yeri vardır. Zalda idmançılar mini futbol, voleybol və basketbol ilə məşğul olacaqlar. Burada istər yerli,
istərsə də beynəlxalq əhəmiyyətli idman tədbirləri keçirmək mümkün olacaqdır. Kompleksin ümumi
uzunluğu 50 metr olan üzgüçülük hovuzu da müasir səviyyədə yaradılmışdır. İdman qurğusunun həyətində
1020 yerlik futbol stadionu, mini futbol, basketbol meydançası inşa edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev Şirvan Olimpiya İdman Kompleksində yaradılmış şəraiti yüksək
qiymətləndirdi.
Qeyd edək ki, 1997-ci ildə Azərbaycanda Olimpiya hərəkatında yeni mərhələnin başlanması ilə
ölkəmiz dünyanın idman ailəsinə daxil olmuşdur. Bu sahənin sürətli inkişafının təmin edildiyi Azərbaycan
artıq beynəlxalq əhəmiyyətli idman yarışlarının keçirilməsi üçün əlverişli məkana çevrilmişdir.
2003-cü ildən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən strategiyaya uyğun olaraq
idman ölkədə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Ölkəmizin idman statusunun
daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüşdür. Bu dövrün əsas xarakterik
xüsusiyyəti ölkədə geniş maddi-texniki bazaya malik idman infrastrukturunun yaradılması, bu sahənin
inkişafı ilə bağlı dövlət proqramlarının qəbul olunması, idmançıların sosial problemlərinin həllinə dair daha
təsirli tədbirlərin görülməsi idi. İlk növbədə, regionlar da daxil olmaqla bütün ölkə üzrə beynəlxalq
standartlara malik yeni, müasir idman qurğularının, Olimpiya İdman komplekslərinin tikilməsinə başlanmış
və bu məqsədə yüksək səviyyədə nail olunmuşdur. Bununla da ölkədə yeni idmançı nəslinin yetişməsini,
idmanın kütləviliyinin təmin olunmasını qarşıya əsas məqsəd qoyan Prezident İlham Əliyevin bu sahənin
inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr qazanmasına
gətirib çıxarmışdır. Azərbaycan atletlərinin Atlanta Yay Olimpiya Oyunlarından başlayan zəfər yolu
Sidney, Afina, Pekin və Londonda yüksək nəticələrin qazanılmasına rəvac vermişdir. Beləliklə,
Azərbaycan dünya idman aləminə nəhəng mərkəzlərdən biri kimi daxil olur. Bu məsələdə Prezident İlham
Əliyevin göstərdiyi səylər ölkəmizin idman sahəsində yetərincə nüfuz qazanması ilə nəticələnir. İlk Avropa
Oyunlarının 2015-ci ildə Bakıda keçirilməsi ilə bağlı qərar isə ölkəmizin yürütdüyü idman siyasətinə
dünyada göstərilən etimadın təzahürüdür. Heç şübhəsiz ki, ölkəmiz bu sınaqdan da uğurla çıxacaq və idman
dövləti kimi statusunu daha da möhkəmləndirəcəkdir.
AZƏRTAC
2013, 1 iyul
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Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvandakı “Araz” zavodunda döyüş sursatlarının utilizasiya
mərkəzinin açılışı olmuşdur
(1 iyul 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev
iyulun 1-də Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin “Üfüq” İstehsalat Birliyinin Şirvan “Araz” zavodunun
tərkibindəki döyüş sursatlarının utilizasiya mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısının Fərmanı ilə 2005-ci ildən fəaliyyətə başlayan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
tabeliyindəki müəssisələrdə genişmiqyaslı yenidənqurma işləri həyata keçirməyə başlamışdır. Həmin
müəssisələrin maşın və avadanlıq parkının yenilənməsi məqsədilə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən ən
son texnoloji avadanlıq alınıb quraşdırılmışdır. İndiyədək nazirliyin müəssisələrində müxtəlif istehsal
sahələri yaradılmışdır. Şirvandakı “Araz” zavodunun tərkibindəki döyüş sursatlarının utilizasiya
mərkəzinin yaradılması da Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin son illərdəki inkişafını göstərir. Hərbi bazalarda
saxlanılan və istifadə olunmayan bütün növ döyüş sursatları istehsalçı tərəfindən verilən zəmanətli
saxlanma müddəti bitdikdən sonra yararsız vəziyyətə düşür ki, bu səbəbdən də onların utilizasiya edilməsi
zərurəti yaranır. Əksər hallarda sursatlar açıq şəkildə partlatma və yandırma üsulları ilə məhv edilir ki, bu
da atmosferi çirkləndirir və ekoloji problemlər yaradır. Bu proses zamanı təhlükəli halların baş verməsi
faktları da nəzərə alınarsa, utilizasiya işi daha mütərəqqi və təhlükəsizdir. Bu məqsədlə Şirvandakı “Araz”
zavodunda döyüş sursatlarının utilizasiya mərkəzi yaradılmışdır. Zavodda, həmçinin döyüş sursatlarının
doldurulması mərkəzi də fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada müxtəlif çaplı artilleriya minaları presləmə,
şnekləmə və aviabombalar əritmə üsulu ilə doldurulacaqdır. Minalar və aviabombalar partlayıcı maddələrlə
doldurulduğu üçün mərkəz xüsusi təhlükəli istehsal sahələri kateqoriyasına aiddir. Burada texniki və yanğın
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün mövcud normativ sənədlərə uyğun olaraq lazımi tədbirlər
görülmüşdür. Atıcı silahlar üçün döyüş sursatlarının istehsalı kompleksinin tamamlanması məqsədi ilə
nazirliyin “Araz” zavodundan patronların əsas tərkib hissələrindən biri olan kapsul-alışdırıcıların istehsalı
sahəsi də yaradılmışdır. Burada beş növ “Berdan” tipli kapsul-alışdırıcısının istehsalı nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı döyüş sursatlarının utilizasiya mərkəzinin maketi ilə tanış oldu.
Müdafiə sənayesi naziri Yavər Camalov məlumat verdi ki, Polşanın “Yakuş” şirkəti ilə birlikdə
yaradılan mərkəzin ümumi sahəsi 12 hektardır. Mərkəz xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən təhlükəsiz
məsafələrdə yerləşdirilmiş və mühafizə sipərləri ilə əhatə olunan 24 obyektdən ibarətdir. Buraya utilizasiya
proseslərini həyata keçirmək üçün modul tipli 20 konteyner, transformator yarımstansiyası, müxtəlif növ
partlayıcı maddələr və utilizasiya məmulatları saxlanılan anbarlar, zərərsizləşdirmə kamerası, kompressor
binası, döyüş sursatlarının texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi sahəsi və s. daxildir.
Ali Baş Komandan İlham Əliyev utilizasiya mərkəzinin fəaliyyətini əks etdirən filmə baxdı.
Mərkəz müxtəlif çaplı mərmili atəş yığımlarının, artilleriya minalarının, qumbaraların, radioaktiv
mərmilərin, partladıcıların, siqnal və işıqlandırıcı patronların sökülməsi, tərkib hissələrinə ayrılması,
tullayıcı və partladıcı atımların presləmə və əritmə üsulu ilə çıxarılaraq toplanması, yenidən forma
dəyişikliyi verilərək qablaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev mərkəzi işə saldı.
Qeyd olundu ki, mərkəz alışdırıcı və partladıcıların tərkib hissələrinin zərərsizləşdirilməsi üçün
texnologiyaya uyğun avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Utilizasiya məqsədilə gətirilən döyüş sursatları
tiplərinə və növlərinə görə qruplaşdırılaraq müvəqqəti saxlama anbarlarına yerləşdirilir. Sonra döyüş
sursatlarının hər növündən nümunələr götürülərək texniki qiymətləndirmə laboratoriyalarına gətirilir.
Xüsusi ayrılan otaqda böyüdücü vasitələrdən istifadə olunmaqla müayinədən keçirilir və ilkin
qiymətləndirmə prosesi aparılır. Tipindən və ölçülərindən asılı olaraq utilizasiya prosesi müxtəlif
konteynerlərdə bütün texniki təhlükəsizlik qaydaları nəzərə alınmış avadanlıqlarda avtomatik idarəetmə və
xüsusi zirehli kameralarda kənardan nəzarət olunmaqla həyata keçirilir.
Ali Baş Komandan utilizasiya prosesini izlədi.
Proses zamanı partlayıcı maddələrin çıxarılmasından sonra alınan materialların təkrar xammal kimi
istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Burada il ərzində 5 min ton müxtəlif döyüş sursatlarının utilizasiyası
aparılacaqdır. Layihə üzrə işçilərin sayı 62 nəfərdir. Mərkəzin bütün sahələrində yerli mütəxəssislər
çalışacaqlar. Onlar “Yakuş” şirkətinin aparıcı mütəxəssislərinin təşkil etdiyi kurslara cəlb olunmuş və
bilavasitə sahələrdə quraşdırılan texnoloji avadanlıq üzərində təcrübə keçmişlər. Utilizasiya sahəsində
tullantısız texnologiyalar əsasında ekoloji tələblərə cavab verən təhlükəsiz metodlar tətbiq edilmişdir.
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Sonra Prezident İlham Əliyev Şirvan “Araz” zavodunun döyüş sursatlarının doldurulması
mərkəzinə gəldi. Ali Baş Komandan burada mərkəzin fəaliyyətini əks etdirən filmə baxdı.
Bildirildi ki, mərkəzin ümumi sahəsi 4 min kvadratmetrdir. Burada 60, 82 və 120 millimetrlik
minaların gövdələrinin partladıcı maddələrlə doldurulması üçün xüsusi avadanlıq quraşdırılmışdır.
Dövlətimizin başçısı mərkəzi işə saldı.
İş prosesi ilə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, doldurma mərkəzində 60
millimetr çaplı minaların gövdələrinə trotil maddəsinin presləmə yolu ilə, 82 və 120 millimetr çaplı
minaların gövdələrinə isə trotil, trotil-dinitronaftalin partladıcı maddə qarışığının şnekləmə üsulu ilə
doldurulması həyata keçirilir. Mərkəz texnologiyaya uyğun tələb olunan istehsal və nəzarət avadanlığı ilə
təchiz edilmişdir. İstehsalat sahəsində dörd xətt quraşdırılmışdır. Hazırlıq, köməkçi və doldurma işlərini
yerinə yetirmək üçün təhlükəsiz iş şəraitini təmin edən sahələr hazırlanmışdır. Birinci xətdə 60 millimetrlik
minanın, ikinci lent şəkilli xətdə 82 və 120 millimetrlik minaların sökülməsi və doldurmaya hazırlanması
işlərini aparmaq, üçüncü konveyer xəttində 120 millimetr çaplı mərmilərin, dördüncüdə isə 60 və 82
millimetr çaplı mərmilərin yığılması üçün texnoloji iş sahələri yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, doldurma mərkəzi il ərzində birnövbəli iş rejimində 20
min ədəd 60 millimetr çaplı, 40 min ədəd 82 millimetr çaplı və 40 min ədəd 120 millimetr çaplı mərmilərin
doldurulması və yığılmasını təmin edən istehsal gücünə malikdir.
“Araz” zavodunun kapsulların hazırlanması sahəsi müxtəlif növ alışdırıcı kapsulların istehsalı üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Kapsulların doldurulması, dozalaşdırılması, yoxlanılması və qablaşdırılması ən
müasir texnoloji avadanlıqla avtomatik rejimdə həyata keçirilir. Mərkəzdə il ərzində birnövbəli iş rejimində
40 milyon kapsul istehsalı nəzərdə tutulmuşdur.
AZƏRTAC
2013, 1 iyul
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Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvandakı telemexanika zavodunun iriçaplı patronların istehsalı
mərkəzi işə salınmışdır
(1 iyul 2013-cü il)
İyulun 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyev Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvanda telemexanika zavodunun iriçaplı patronların istehsalı
mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi fəaliyyət göstərdiyi 7 il ərzində tabeliyində olan müəssisələri ən müasir
texnologiya və avadanlıqla təmin etmək üçün bir sıra işlər həyata keçirmişdir. Onlarla texnoloji avadanlıq,
1500-dən çox müxtəlif növ dəzgah, cihaz, alət və tərtibatlar alınıb quraşdırılmışdır. Nazirliyin
müəssisələrində yaradılan yeni istehsalat sahələri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini müasir tələblərə cavab
verən müdafiə təyinatlı məmulatlarla və sənayenin maşınqayırma, cihazqayırma, elektrotexnika, rabitə
sahələrində istifadə olunan avadanlıq və ehtiyat hissələri ilə təmin etmək üçün tam gücü ilə fəaliyyət
göstərir. Belə istehsalat sahələrindən biri də Şirvan şəhərindəki telemexanika zavodunun iriçaplı
patronların istehsalı mərkəzidir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzi işə saldı və istehsal prosesini izlədi.
Müdafiə sənayesi naziri Yavər Camalov Azərbaycan Prezidentinə məlumat verdi ki, burada il
ərzində üçnövbəli iş rejimində üç növdə 7 milyon patron istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. Mərkəzdə
quraşdırılmış 106 dəzgahın yarıdan çoxu Avropa ölkələrində hazırlanmış xüsusi texnoloji avadanlıqdır.
Yeni istehsal sahəsində avtomatlaşdırılmış mexaniki emal, ştamplama, termokimyəvi emal, texniki nəzarət,
pirotexniki və partlayıcı maddələrin preslənməsi sahələri, yığım xətləri və laboratoriya fəaliyyət göstərir.
Burada 264 nəfər ixtisaslı mütəxəssisin işlə təmin olunması nəzərdə tutulmuşdur. İşçilərə xarici
mütəxəssislər tərəfindən xüsusi təlimlər keçirilmişdir.
Zavoddakı nəzarət-sınaq mərkəzi üçün yeni inzibati bina müəssisədə istehsal olunan xüsusi
təyinatlı məmulatların taktiki-texniki xarakteristikalarının, iqlim dəyişmələrinə, nəqliyyat silkələnməsinə
dözümlülüyün yoxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada atəş sınaqları aparmaq üçün üç sahə
yaradılmışdır. Sınaq atışları zamanı müxtəlif ölçülü güllələrin ballistik xüsusiyyətlərinin - təzyiq, sürət və
atəşləmə sıxlığının yoxlanılması mümkündür.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, kollektivə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2013, 1 iyul
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Prezident İlham Əliyev Şirvanda Bayraq Meydanında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur
(1 iyul 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 1-də Şirvan şəhərindəki Bayraq
Meydanında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
Azərbaycanın əksər bölgələrində olduğu kimi, Şirvanda da yeni yaradılmış Bayraq Meydanı və
burada ucaldılan dövlət bayrağı möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bayraq Meydanı Heydər Əliyev
prospektində, Şirvan şəhərinin giriş hissəsində yerləşir. Meydanın ümumi ərazisi 1,3 hektar, bayraq
dirəyinin hündürlüyü 76 metrdir. Təbii mərmərlə üzlənmiş postamentin üzərində Azərbaycanın xəritəsi,
dövlət himninin mətni və dövlət gerbi əks olunmuşdur.
Bildirildi ki, meydan inşa olunarkən burada Azərbaycan memarlıq məktəbinin elementlərindən
geniş istifadə edilmişdir. Bayraq Meydanının ərazisində geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq zolağı
salınmışdır. Burada 6 minə yaxın ağac, müxtəlif növ gül və bəzək kolları əkilmiş, beş min kvadratmetr
sahədə çəmənlik salınmış, mərmər plitələr döşənmiş, müasir oturacaqlar qoyulmuş, işıqlandırma sistemi
quraşdırılmışdır. Şirvan Bayraq Meydanında şəhər sakinlərinin istirahəti üçün hər cür şərait vardır.
Dövlətimizin başçısı Bayraq Meydanında yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2013, 1 iyul
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Yevlax şəhəri
2009, 19 noyabr
➢ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ucar-Yevlax avtomobil yolunun açılış
mərasimində iştirak etmişdir
➢
➢
➢
➢

2010, 14 oktyabr
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax şəhərinə səfəri: Ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət
Yevlaxda “Azərtoxum” MMC toxumçuluq müəssisəsinin açılışı olmuşdur
Prezident İlham Əliyev Yevlaxda bulvar-hotel kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur
Prezident İlham Əliyev Yevlax şəhərindəki 1 nömrəli orta məktəbin yeni binasının açılışında iştirak
etmişdir

2010, 11 noyabr
➢ Prezident İlham Əliyevin Yevlax, Füzuli və Ağdam rayonlarına səfəri: Yevlaxda məcburi köçkün
ailələri üçün inşa edilmiş yaşayış binaları kompleksinin açılışı
2012, 7 oktyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax və Zərdab rayonlarına səfəri: Yevlaxda ümummilli lider
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Yevlaxda məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün Regional İnformasiya Mərkəzi istifadəyə verilmişdir
➢ Səməd Vurğun adına mədəniyyət və istirahət parkı yevlaxlıların istifadəsinə verilmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Yevlax şəhər avtovağzal kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
➢ Yevlaxda Kür çayının sahilində “Bulvar” istirahət mərkəzi salınmışdır
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin Yevlaxdakı “N” saylı yeni hərbi
hissəsinin qarnizonu və yaşayış binaları kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
2013, 10 sentyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax, Bərdə rayonlarına və Naftalan şəhərinə səfəri:
Yevlaxda Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
➢ Yevlax Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası istifadəyə verilmişdir
➢ Yevlaxda hava limanı açılmışdır

307

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ucar-Yevlax
avtomobil yolunun açılış mərasimində iştirak etmişdir
(19 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “İpək yolu”nun bir hissəsi
olan Ucar-Yevlax avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra açılış mərasimində iştirak etmişdir.
İnşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Nəqliyyat nazirinin müavini Musa Pənahov məlumat verdi ki, 52,5 kilometrlik bu yol Bakı–ƏlətQazax-Gürcüstan dövlət sərhədi yolunun bir hissəsidir. Bu yol Göyçay-Zərdab yolunun Ucar hissəsindən
başlayır və Yevlaxda başa çatır. Ucar, Ağdaş və Yevlax rayonlarının ərazisindən keçən bu yolun 44
kilometri 15 metr enində olmaqla ikizolaqlı, 8,5 kilometrlik hissəsi 27,5 metr olmaqla dördzolaqlıdır.
Yenidən qurulmasına 2007-ci ilin aprelində başlanılmış bu yolda 5 körpü tikilmişdir və onların ikisi Kür
çayının üzərindədir. Yol boyunca 74 suötürücüsü quraşdırılmışdır.
Yolun tikintisi həm dövlət büdcəsinin, həm OPEK Fondunun və həm də İslam İnkişaf Bankının
krediti hesabına aparılmışdır.
Tikinti zamanı 612 min kubmetr torpaq işləri görülmüş, 635 min kvadratmetr asfalt örtüyü
döşənmişdir.
Bu günədək “İpək yolu”nun Ələt–Hacıqabul, Hacıqabul–Kürdəmir, Gəncə-Qazax hissələri
istifadəyə verilmişdir. Hazırda Kürdəmir–Ucar, Yevlax–Gəncə, Qazax–Gürcüstan sərhədi avtomobil
yolunun inşası davam edir.
Layihənin ümumi dəyəri 69 milyon 283 min ABŞ dollarıdır. İnşaatçılarla görüşən dövlətimizin
başçısı dedi:
- Sizi bu yolun tikintisi münasibətilə təbrik edirəm. Çox gözəl yoldur, keyfiyyətlidir, böyük “İpək
yolu”nun bir hissəsidir və ən yüksək standartlara cavab verir. Mən bu yolun tikintisində iştirak etmiş bütün
insanlara minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, gələcək illərdə də yol tikintisi uğurla davam
edəcək və Azərbaycanda tikilən bütün yollar ən yüksək standartlara cavab verəcəkdir. Burada həm yerli,
həm xarici mütəxəssislər işləyirlər. Bu da çox gözəl əməkdaşlıq nümunəsidir. Sizi bir daha təbrik edirəm.
Sağ olun.
Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən qırmızı lenti kəsdi.
Dövlətimizin başçısı Kür çayının sağ sahilində - Yevlax şəhərində inşa olunacaq mehmanxana
kompleksinin layihəsi ilə də tanış oldu.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev Yevlaxda – Kürün sahilində yaradılan bulvar
kompleksi barədə məlumat verdi. 1,1 kilometr uzunluğunda, 7,5 hektar ərazidə estakadalar üzərində bulvar
kompleksi inşa edilir. Tikinti işlərinə 3 aydır başlanılmışdır. Burada, həmçinin park, çimərlik, balıq ovu
üçün göl yaradılacaqdır. Bulvar kompleksində ən müasir standartlara cavab verəcək 52 otaqdan ibarət
beşulduzlu mehmanxana tikilir. Dövlətimizin başçısına Kürün sahilində Olimpiya-İdman Kompleksinin
inşa ediləcəyi haqqında da məlumat verildi.
Prezident İlham Əliyev inşaatçıları bir daha təbrik etdi, görülən işləri yüksək qiymətləndirdi.
AzərTAc
19 noyabr 2009-cu il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax şəhərinə səfəri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(14 oktyabr 2010-cu il)
Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mingəçevirə səfərini
başa çatdıraraq Yevlax şəhərinə gəlmişdir.
Yevlax respublikamızın ən sürətlə inkişaf edən şəhərlərindən biridir. Yevlax şəhəri son altı ildə
tamamilə simasını dəyişmişdir. Hazırda Yevlax rayonu Azərbaycanın mühüm iqtisadi mərkəzlərindən
birinə çevrilməkdədir. Ötən il rayonda ümumi məhsul buraxılışı 2003-cü ilə nisbətən 6,5 dəfə, sənaye
məhsulunun həcmi 11,4 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi 2,4 dəfə artmışdır. İstehsal olunan
sənaye məhsullarının 47 faizi xarici ölkələrə, o cümlədən İtaliya, İspaniya, Türkiyə, İran, Ukrayna, Rusiya
Federasiyası və Gürcüstana ixrac olunur. Rayonda əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 971 dəfə artaraq
136,1 milyon manat, tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi isə 372 dəfə artaraq 181,6 milyon manat təşkil
etmişdir. 2004-cü ildən 2010-cu ilin oktyabrınadək Yevlaxda 7893-ü daimi olmaqla 14 min 700 yeni iş yeri
yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə şəhərin mərkəzindəki Heydər Əliyev
parkında ümummilli liderin abidəsini ziyarət edərək gül dəstələri qoydular.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidənin ətrafındakı parkı gəzdilər, Yevlax
rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev burada aparılan abadlıq və quruculuq işləri barədə
məlumat verdi.
AZƏRTAC
2010, 15 oktyabr
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Yevlaxda “Azərtoxum” MMC toxumçuluq müəssisəsinin açılışı olmuşdur
(14 oktyabr 2010-cu il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 14-də Yevlaxa səfəri
çərçivəsində “Azərtoxum” MMC toxumçuluq müəssisəsinin açılışında iştirak etmişdir.
Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə
qarşıladı.
“Azərtoxum” MMC-də yaradılmış şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki,
toxumçuluq müəssisəsinin tikintisi üçün 7 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. İnşasına 2009-cu ilin iyununda
başlanmış müəssisə 80 tonluq qapandan, tutumları 1000, 1500 və 2500 ton olan 12 anbardan, toxum
laboratoriyasından, təmir sexindən, yanacaqdoldurma məntəqəsindən və evlərdən ibarətdir.
Dövlətimizin başçısı müəssisənin işə düşməsini bildirən düyməni basdı, istehsal prosesi ilə tanış
oldu, hazır məhsulların sərgisinə baxdı.
Bildirildi ki, müəssisə müxtəlif növ dənli bitki toxumlarının istehsalı, hazırlanması və işlədilməsi
ilə məşğul olacaqdır. Bu müəssisənin yaradılmasında əsas məqsəd rayonlaşdırılmış sortlar, super elit və
yüksək məhsuldar toxum hazırlamaqdır. Burada dünyanın ən mükəmməl və modern sistemləri,
texnologiya, maşın və avadanlıq tətbiq ediləcəkdir. Mərkəz 100 min ton toxum hazırlamaq və işlətmək
gücünə malikdir.
Azərbaycan Dövlət İnvestisiya şirkətinin həmtəsisçisi olduğu müəssisənin avadanlığı 15 min hektar
sahənin əkilib-biçilməsinə imkan verir. İşçilərin sayı mövsümlə əlaqədar 200 nəfərdən 400 nəfərə çatır.
Orta aylıq əməkhaqqı 500 manatdır. Hazırda Tərtər, Yevlax, Şəki, Zaqatala, Qax, Balakən rayonlarında 6
min 500 hektar sahədə əkin işləri aparılır. Gələcəkdə əkin sahələrinin artırılaraq 50 min hektara çatdırılması
nəzərdə tutulur ki, bu da min nəfərin işlə təmin edilməsi deməkdir. Müəssisənin təcrübə-sınaq sahələrində
toxum səpini də aparılır. Bununla yanaşı, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əkinçilərə toxumların növləri
barədə məlumat verilir, əkindən biçinə qədər texnoloji proses izah edilir.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, kollektivə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2010, 15 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Yevlaxda bulvar-hotel kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış
olmuşdur
(14 oktyabr 2010-cu il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva oktyabrın 14-də
Yevlax şəhərinə səfəri çərçivəsində Kür çayının sahilində bulvar-hotel kompleksində tikinti işlərinin gedişi
ilə tanış olmuşlar.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bulvar-hotel kompleksi üçün 10 hektar torpaq sahəsi
ayrılmışdır. Hotelin tikintialtı sahəsi 2156 kvadratmetrdir. Beşmərtəbəli hoteldə 44 nömrə, restoran, bar,
idman zalı, mətbəx, hovuz, ofis otaqları və digər yardımçı otaqlar olacaqdır.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva hotelin maketi, otaqların dizayn
elementlərinin fotoeskizləri və işçi layihə ilə tanış oldular.
Bildirildi ki, Kür çayının sahilində 1,5 kilometrlik bulvarın uzunluğunun 4 kilometrə çatdırılması,
burada istirahət və əyləncə üçün hər cür şəraitin yaradılması nəzərdə tutulur. Hazırda ərazidə yaşıllıq işləri
aparılır.
Diqqətə çatdırıldı ki, ulu öndər Heydər Əliyev 2002-ci il sentyabrın 13-də bu parkda olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevə “Qırmızı kitab”a daxil edilmiş, Kür çayının sahilindəki uzunömürlü qovaq
ağacı haqqında da məlumat verildi.
Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva ağacın qarşısında xatirə şəkli çəkdirdilər.
Kompleksdə aparılan abadlıq və quruculuq işlərindən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev
tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2010, 15 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Yevlax şəhərindəki 1 nömrəli orta məktəbin
yeni binasının açılışında iştirak etmişdir
(14 oktyabr 2010-cu il)
Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 14-də Prezident İlham Əliyev Yevlax şəhərində 1 nömrəli orta
məktəbin yeni binasının açılışında iştirak etmişdir.
Şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri və məktəbin pedaqoji kollektivi dövlətimizin başçısını və
xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham ƏLİYEV kollektivi və ictimaiyyətin nümayəndələrini məktəbin açılışı
münasibətilə təbrik edərək dedi:
- Məktəbin tikintisi münasibətilə sizi təbrik edirəm, çox gözəl, müasir məktəbdir. İcra başçısı mənə
dedi ki, buradakı məktəb çox bərbad vəziyyətdə idi, uzun illər təmirsiz qalmışdı. Bina söküldü və yerində
belə gözəl, yaraşıqlı məktəb tikildi. Özü də bir saylı orta məktəb gərək hər cəhətdən bir nömrəli olsun. Sizi
ürəkdən təbrik edirəm, bu, gözəl hadisədir. Uşaqlar da burada yaxşı oxuyacaqlar, müəllimlər üçün də şərait
yaradılıb.
Müəllimlər böyük işlər görürlər. Bu yaxınlarda Azərbaycanda müəllimlər günü qeyd olunmuşdur. Bu
münasibətlə sizi bir daha təbrik edirəm. Müəllimlərin cəmiyyətdə rolu çox böyükdür və vacibdir. Gənc
nəslin tərbiyə olunmasında, uşaqların yüksək bilik almasında müəllimlərin rolu birincidir. Biz elə etməliyik
ki, bütün uşaqlarımız yaxşı oxusunlar, yaxşı bilikli insanlar olsunlar. Çünki indiki zamanda savad, bilik
əsasdır, həm vətəndaş üçün, həm də ölkələr üçün. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq görərik
ki, onların uğurları təhsilin səviyyəsi ilə bağlıdır. Nə təbii ehtiyatlar, nə mineral resurslar burada həlledici
rol oynamır. Ancaq savad və bilik əsasdır. Çünki dünyanın inkişafı elmi-texniki tərəqqi ilə bağlıdır. Bunu
əldə etmək üçün bilikli kadrlar olmalıdır. Bu kadrlar, bu insanlar ilk addımlarını məktəblərdə atırlar.
Biz elə etməliyik ki, təhsilimizdə ən qabaqcıl səviyyə təmin olunsun. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu
gün Azərbaycanda belə gözəl məktəblərin sayı çoxdur. Ancaq son 5-6 il ərzində 2 mindən çox məktəb
tikilib və təmir olunubdur. Bu işlər davam etdirilir. Biz elə etməliyik ki, Azərbaycanda bərbad, qəzalı
vəziyyətdə heç bir məktəb qalmasın. Yevlaxda da məktəb tikintisi çox sürətlə gedir. Deyə bilərəm ki,
regionların arasında bəlkə də ən sürətli məktəb tikintisi prosesi məhz Yevlaxdadır. Son illərdə 20-dən çox
məktəb tikilib və təmir olunub. Düzdür, hələ ki, yaxşı vəziyyətdə olmayan məktəblər vardır. Ancaq tədricən
onlar da ya təmir olunacaq, ya da ki, sökülüb yerində belə gözəl, müasir məktəblər tikiləcəkdir.
Həm infrastruktur, həm təhsilin səviyyəsi – bax, bu iki vacib amil Azərbaycanda yüksək səviyyədə
olmalıdır. Gözəl məktəb tikmək olar. Bu gün maddi imkanlarımız bu şəraiti bizim üçün yaradır. Ancaq bu
məktəbdə gərək təhsilin səviyyəsi yüksək olsun. Burada oxuyan uşaqlar anlamalıdırlar ki, həyatda layiqli
yer tutmaq üçün mütləq bilikli olmalıdırlar. Əvvəlki dövrlərdə bəzən gənclərin bir hissəsi daha çox diplom
əldə etmək üçün çalışırdılar. Çünki diplom o vaxt bütün qapıları açırdı. Sovet İttifaqı zamanında hər bir
insan işlə təmin olunurdu. Ancaq biz indi bazar iqtisadiyyatı, açıq rəqabət şəraitində yaşayırıq. Ona görə
diplomun olması heç nəyi göstərmir, bilik, peşəkarlıq olmalıdır. Ona görə məktəb tikintisi, peşə
məktəblərinin, uşaq bağçalarının yaradılması - bütün bunlar təhsil sistemimizi gücləndirir.
Əlbəttə ki, biz indi dünyada tətbiq olunan qabaqcıl təcrübəni Azərbaycana gətiririk. İndi elektron
tədris proqramları, elektron lövhələr, kompyuter proqramları vardır. Bizdə bu sahədə də işlər yaxşı
səviyyədədir, 6-7 il bundan əvvəl min şagirdə bir kompyuter düşürdü. İndi ölkə üzrə 20 şagirdə bir
kompyuter düşür və uşaqlar kompyuteri bizdən yaxşı bilirlər. Bəzən biz onlardan nə isə soruşuruq. Çünki
bu, müasirlikdir, yenilikdir, inkişafdır.
Mən sizi bir daha bu gözəl hadisə - məktəbin istifadəyə verilməsi münasibətilə təbrik etmək
istəyirəm. Müəllimləri bir daha peşə bayramları münasibətilə təbrik edirəm. Sizə uğurlar, cansağlığı
arzulayıram.
XXX
Əməkdar Müəllim Qiyas QULİYEV Yevlax şəhərinə göstərdiyi qayğıya görə dövlətimizin başçısına
yevlaxlıların minnətdarlığını çatdıraraq dedi:
-Hörmətli Prezident, Sizi Yevlax Ziyalılar Cəmiyyəti, Yevlax ictimaiyyəti adından və məktəbin
qocaman müəllimi kimi öz adımdan salamlayıram, Sizə Yevlaxa “Xoş gəldiniz” deyirəm.
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Bax, bu bina 5 ay müddətində tikildi. Bu Sizin səyinizin, Sizin fəaliyyətinizin nəticəsidir. Heydər
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Yevlaxda da xeyli məktəb tikilmişdi.
Ona görə də mən Mehriban xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olsun ki, Sizin kimi, o da təhsilə
qayğı göstərir.
Mən Sizə açığını deyim ki, təhsilə qayğınızı hər yerdə duyuruq. Məsələn, Siz müəllimlərə böyük
qayğı göstərirsiniz. İstəmirəm çox danışım. Müəllimlərin əməkhaqqı artıb. Bunlar hamısı vacib işlərdir.
Bizim rayonda hamı Sizin fəaliyyətinizi, tədris işinə olan diqqət və qayğınızı yüksək qiymətləndirir. Bir
məsələni də deyim ki, valideynlər, müəllimlər, hətta şagirdlər təhsilə göstərdiyiniz qayğıya görə
minnətdardırlar. Mən bilən, başqa respublikalarda məktəblilərə pulsuz dərslik vermirlər. Amma bu,
Azərbaycanda ənənə halı alıb. Çox sağ olun ki, Siz latın qrafikasında lazım olan bütün ədəbiyyat külliyatını
bizə verdiniz. Hələ ondan başqa, elmi ensiklopediyaları da çap etdirirsiniz. Bu, Sizin fəaliyyətinizin
nəticəsidir. Bunlar hamısı gənclərimizin dünyagörüşünün artırılması üçün atılan addımlardır.
Azərbaycanda belə məktəblər çox tikilir. Bunların hamısına Siz qayğı göstərirsiniz. Bir məsələni də
qeyd etmək istəyirəm ki, biz müharibə şəraitindəyik. Müəllimlərimiz çox ciddi iş aparırlar. Vətənpərvərlik
tərbiyəsinə aid, hərbi vətənpərvərliyə aid işlər görürlər. Məsələn, əvvəllər bir ildə bizim 2-3 uşağımız ali
hərbi məktəblərə qəbul olunurdu. Amma indi 116 nəfər şagird və yaxud da məzun hərbi liseydə və ya
akademiyalarda oxuyur. Bu, çox böyük bir şərəfdir.
Hörmətli Prezident, bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, Siz Qarabağ İcması binasının açılışı
mərasimində çox böyük bir nitq söylədiniz. Mən o nitqi oxudum, televiziyada da dinlədim. Açığını Sizə
deyim ki, Sizin o nitqiniz müəllimlər üçün böyük bir proqramdır. Onu dönə-dönə oxumaq lazımdır. Çox
ciddi məsələlərə toxunmusunuz. Mən Sizin nitqinizin bir məqamını xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki,
ermənilərin fikirləri özlərinə getməsin. Onlar vətənlərini unuda bilərlər. Amma Azərbaycan xalqı heç vaxt,
heç zaman öz torpaqlarını unutmayacaqdır. Buna görə, bu ifadələrə görə, bütün Yevlax ictimaiyyəti, eləcə
də bütün Azərbaycan xalqı Sizə minnətdardır.
Bir məsələni də deyim ki, bu açılışda Sizin və Mehriban xanımın iştirakı məktəbimizin tarixində çox
əlamətdar hadisədir. Hamımız bundan çox sevinirik. Ümumiyyətlə, Sizin, Mehriban xanımın gəlişi, bir
qayda olaraq, həmişə yevlaxlıların ürəyindən olub. Ona görə də Sizə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm.
Sizin qayğınız nəticəsində Yevlax müəllimləri gələcək üçün çox dəyərli və yüksək səviyyəli gənclər
hazırlayacaqlar. Sizin burada iştirakınız bizim ziyalıların, demək olar ki, bütün müəllimlərin, nəinki
müəllimlərin valideynlərin hafizəsində, qəlbində uzun müddət yaşayacaqdır.
Qiyas Quliyev Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya Azərbaycanın çiçəklənməsi
naminə çoxşaxəli fəaliyyətlərinə görə yevlaxlıların sonsuz minnətdarlığını bildirərək dedi:
- Hörmətli Prezident, Azərbaycan Respublikasının inkişafı və çiçəklənməsi naminə Sizə və bütün
ailə üzvlərinizə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. Allah Sizi bəladan qorusun. Sizə minnətdaram. Çox
sevindirici haldır ki, bizim Yevlaxı beşinci dəfədir yada salırsınız. Çox sağ olun.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, siz çox vacib məqamlara toxundunuz, bunlar çox vacibdir.
Təhsillə, vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bağlı bu məsələlərə Azərbaycanda çox böyük diqqət göstərilir. Bir də
demək istəyirəm ki, müəllimlərin bu işlərdə rolu, fəaliyyəti həlledicidir.
Mən bu barədə fikirlərimi dəfələrlə bildirmişəm. Siz də xatırlayırsınız, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həm tarixə, həm indiki vəziyyətə, həm də gələcəyə aid kifayət qədər
çoxsaylı geniş çıxışlarım olubdur. Ancaq bu hissləri, bu vətənpərvərlik duyğularını uşaqlara gündəlik olaraq
müəllimlər aşılayırlar. Ona görə müəllimlərdən çox şey asılıdır. Azərbaycanda bugünkü uşaq 10 ildən, 20
ildən sonra necə vətəndaş olacaq, Vətəni necə sevəcək, Vətən uğrunda necə vuruşacaq, Vətən üçün nə
edəcək – bax, bütün bunların təməli məktəblərdə qoyulur. Ona görə təhsilə diqqət, sadəcə olaraq, bir inkişaf
istiqaməti deyil, bu, qlobal, ölkə üçün həlledici məna daşıyan bir siyasətdir. Əgər təhsillə bağlı məsələlər
düzgün həll olunmasa, bu siyasət, bizim bütün başqa uğurlarımız heç bir səmərə verməz.
Bizim təbii sərvətlərimiz, güclü iqtisadiyyatımız vardır. İndi vəziyyət sabitdir, Azərbaycanda ictimaisiyasi sabitlikdir. Ancaq ölkəni inkişaf etdirən insanlardır. Yəni bilikdir, fikirdir, iradədir, qabiliyyətdir.
Mən çox istəyirəm, biz hamımız istəyirik ki, vətəndaşlarımız bilikli, savadlı, yaxşı vətəndaş, vətənpərvər
olsunlar, Vətəni sevsinlər. Bunu etmək üçün biz güclü dövlət qurmalıyıq. Uşaqlarımız tariximizi yaxşı
bilməlidirlər. Çünki sovet dövründə uzun illər biz tarixin bir hissəsini bilirdik, amma digər hissəsini
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bilmirdik. Bəzi hallarda bizə qəhrəman kimi təqdim olunan insanlar, əslində, Azərbaycan xalqına qarşı
cinayətlər törətmişlər. Bu tarixi biz yaxşı bilirik. Biz real tarixi sonradan öyrənməyə, dərk etməyə başladıq.
Məni bir Prezident və vətəndaş kimi ən çox hiddətləndirən o deyil ki, misal üçün biz bilmirdik 1918-ci ildə
nələr baş verirdi, 26 komissar qəhrəman kimi təqdim olunurdu, əslində isə, onlar azərbaycanlılara qarşı
amansız qəddarlıq törətmişdilər. Yəni, məsələ onda deyil ki, biz bunları bilmirdik, indi bilirik. Məsələ
ondadır ki, biz onların qəhrəman olduqlarına inanırdıq. Yəni belə tərbiyə almışdıq. Azərbaycan xalqının
qanını axıdan şaumyanlar və onun kimi qəddar erməni cinayətkarlar Azərbaycanda qəhrəmanlar kimi
təqdim olunurdu. Onların şərəfinə abidələr ucaldılırdı. Siz bilirsiniz ki, Bakının mərkəzində 26 Bakı
komissarının şərəfinə abidə ucaldılmışdı. Mən göstəriş verdim ki, o abidə sökülsün, dağıdılsın. Mən
göstəriş verdim, şəxsən! Ancaq necə?! Göstəriş verdim ki, Elmlər Akademiyasının, Səhiyyə Nazirliyinin
nümayəndələri, din xadimləri orada basdırılmış cəsədlərin başqa yerə köçürülməsi ilə bağlı tədbirlər
görsünlər. Halbuki vaxtilə orada basdırılmış adamlar azərbaycanlılara qarşı qəddarlıq törətmişdilər. Biz
yenə Azərbaycan xalqına xas olan dözümlülük, mədəniyyət, tolerantlıq nümayiş etdirdik və orada
basdırılmış cəsədləri başqa yerə hörmətlə köçürdük. Ancaq o tarix daha Azərbaycanda olmamalıdır.
Uşaqlarımız sual verməməlidir ki, bu kimdir? Nə üçün bunun abidəsi burada ucaldılıb? Bu, Azərbaycan
xalqı üçün nə edib? Yəni, məni, necə deyərlər, ən çox darıxdıran məhz odur ki, vaxtilə biz bilməmişik ki,
nə olub, sonradan bilmişik.
Bizim uşaqlar xoşbəxtdirlər. Onlar müstəqil ölkədə yaşayırlar. Bu gün taleyimiz öz əlimizdədir.
Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibidir və uşaqlarımız tariximizi, keçmişimizi, bugünkü reallıqları yaxşı
bilməlidirlər. Mən o görüşdə söyləmişdim ki, Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını heç vaxt unutmayacaqdır.
Mən dəfələrlə söyləmişdim ki, bugünkü Ermənistan – xəritədə Ermənistan Respublikası adlandırılan ərazi
əzəli Azərbaycan torpağıdır. Bu, həqiqətdir. Əlbəttə, Zəngəzur, İrəvan xanlığı bizim torpaqlardır! Orada
azərbaycanlılar əsrlər boyu yaşamışlar. Ermənilər müəyyən bölgələrdə olublar. Amma onlar XIX əsrdə
kütləvi şəkildə köçürülmüşlər. Necə ola bilər ki, 1918-ci ildə İrəvanın Ermənistanın paytaxtı elan olunması
Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətinin qərarı ilə baş verib?! Əgər o bölgələr dırnaqarası
“Böyük Ermənistan”a aid idisə, onda nə üçün bizdən icazə alırdılar?!
Qiyas QULİYEV: Sizin nitqinizdə var idi ki, müqavilə ilə verilib.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əlbəttə. Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Erməni dilində “Qarabağ”
sözü var? Yoxdur! Qarabağın Xankəndi şəhərinə Stepanakert adını o vaxt Sovet İttifaqı verib. Nədir
Stepanakert?! Bu ad Stepan Şaumyanın adından götürülüb. Əgər bu şəhərin ermənilərlə bağlı tarixi bir
keçmişi olsaydı, o adı qoyardılar?! Onun tarixi adı Xankəndidir. Budur reallıq. Yəni bizim uşaqlar bütün
bunları bilməlidirlər ki, bugünkü Ermənistan əzəli Azərbaycan torpaqlarında yerləşir. Bu az imiş, hələ
istəyirlər bizim ərazimizdə ikinci dövləti yaratsınlar. Tarixi Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövləti
yaratmaq istəyirlər. Heç vaxt buna razılıq verə bilmərik və biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik.
İstənilən yolla! Mən buna şübhə etmirəm!
Bu gün Azərbaycan qüdrətli dövlətdir. Bu gün Azərbaycan təkcə təhsildə deyil, bütün sahələrdə
böyük işlərə qadirdir. Hara baxsan, bunu görmək mümkündür. Elə Yevlaxın yeniləşən simasına baxın. Siz
burada yaşayırsınız, bəlkə öyrəşmisiniz. Amma mən Prezident kimi buraya beşinci dəfədir ki, gəlirəm.
Ondan əvvəlki dövrlərdə də burada olmuşam. Mən də yaxşı xatırlayıram burada vəziyyət necə idi. Yevlax
bu gün Avropanın ən qabaqcıl şəhərlərindən bir addım geri qalmır. Belədir.
Qiyas QULİYEV: Əslində hamı deyir ki, Prezidentin fəaliyyəti nəticəsində Yevlax inkişaf edir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bir də ki, icra başçısının.
Qiyas QULİYEV: Deyirəm icra başçısını tərifləsəm...
Prezident İlham ƏLİYEV: Amma mən hər şeyi necə var, elə deməliyəm. Harada ki, işlər yaxşı gedir,
onu deməliyəm, əgər pis gedirsə onu da deyirəm. Bax, Yevlaxda çox böyük işlər görülür. Bu, məni çox
sevindirir. İcra başçısı, bütün fəallar, vətəndaşlar çalışırlar ki, Yevlax daha da gözəlləşsin. Gözəl meydanlar,
binalar, yollar, infrastruktur, qaz, işıq, içməli su. Çayboyu kəndlərdə neçə-neçə içməli su qurğusu tikilib.
İndi orada minlərlə insan təmiz su içir. O su ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına cavab verir.
Əvvəllər necə su içirdilər?! Lilli. Yəni bütün bunlar görünməyən işlərdir. Görünən işlər də budur – belə
gözəl məktəblər harada vardır?! Ancaq Azərbaycanda və belə də olmalıdır. Ən qabaqcıl səviyyə
Azərbaycanda olmalıdır. Xalqımız buna qadirdir və layiqdir. Sizi bir daha təbrik edirəm.
XXX
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Şəhər sakini Əminə ƏHMƏDOVA da yevlaxlıların ən xoş arzularını Prezident İlham Əliyevə
çatdıraraq dedi:
-Ulu öndərimiz deyirdi ki, mən Yevlaxı daha abad, daha gözəl görmək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki,
Yevlax bu gün Azərbaycanın ən inkişaf etmiş şəhərləri sırasındadır. Bu şəhəri bizə Siz verdiniz. Fəvvarələr,
parklar, gecə işıqları. İnanırsınız, Heydər Əliyev prospekti ilə gedərkən həmişə ürəyimdə deyirəm: Mən
Azərbaycan vətəndaşıyam, qürur duyuram. Çox sağ olun. Təkcə şəhərlərimizi dəyişməmisiniz, ruhumuzu,
qəlbimizi təzələmisiniz. Hər şeyə görə çox sağ olun. Allah Sizi bir-birinizdən ayırmasın. Bir-birinizə çox
yaraşırsınız. Allah Sizi xoşbəxt etsin, o gözəl nəvələrinizi gözünüzə çıraq etsin. Sağ olun.
XXX
Mərasim iştirakçıları Prezident və xanımı ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
XXX
Sonra məktəbin açılışı oldu. Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, binada yaradılmış
şəraitlə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, burada 81 il əvvəl Yevlaxın ilk orta məktəbi yerləşmişdir. Köhnə bina yararsız
hala düşdüyündən sökülərək, 2009-cu ildən yeni binanın inşasına başlanmışdır.
Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin təhsil sahəsinə diqqət və qayğısını
əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. Birinci mərtəbədə zəngin kitabxana və xidmət otaqları, idman zalı,
tibb məntəqəsi yerləşir. İkinci mərtəbədə sinif otaqları və 2 kompyuter otağı vardır. Üçüncü mərtəbə fənn
kabinetləri, 2 laboratoriya, sinif otaqları, akt zalından ibarətdir.
Dövlətimizin başçısı və xanımı dərs otaqlarına və musiqi kabinetinə baxdılar.
Prezident İlham Əliyev yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi.
AzərTAc
14 oktyabr 2010-cu il
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Prezident İlham Əliyevin Yevlax, Füzuli və Ağdam rayonlarına səfəri
Yevlaxda məcburi köçkün ailələri üçün inşa edilmiş yaşayış binaları kompleksinin açılışı
(11 noyabr 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 10-11-də Yevlax, Füzuli və Ağdam
rayonlarında səfərdə olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva noyabrın 10-da Yevlaxda məcburi köçkünlər
üçün inşa edilmiş yaşayış binaları kompleksinin açılış mərasimində iştirak etmişlər.
Prezident İlham Əliyev və xanımı mənzillərdə yaradılmış şəraitlə tanış oldular.
Kəlbəcərdən olan məcburi köçkün Qəzənfər Musayev ailəsi ilə birlikdə dövlətimizin başçısını və
xanımını qarşıladı.
Qəzənfər MUSAYEV: Məcburi köçkünlər üçün saldığınız bu yeni şəhərciyə xoş gəlmisiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Sizi təbrik edirəm.
Qəzənfər MUSAYEV: Sizi mənə bəxşiş etdiyiniz mənzilə qonaq dəvət edirəm. Allah Sizə
cansağlığı versin.
Prezident İlham ƏLİYEV: Belə gözəl, yaraşıqlı, müasir evlər tikilib.
Qəzənfər MUSAYEV: Biz məcburi köçkünlər üçün şəhər salmısınız. Eyni zamanda, bu şəhər
Yevlaxa yaraşır, Yevlax da bu şəhərə.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bütün ölkəmiz abadlaşır, gözəlləşir, o cümlədən məcburi köçkünlərin
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün də bütün işlər görülür. Məcburi köçkünlər üçün bax, belə çoxmərtəbəli
evlər rayonlarda ilk dəfədir ki, tikilir.
Qəzənfər MUSAYEV: Azərbaycanın ucqar rayonlarında yaraşıqlı məktəb binaları tikdirmisiniz.
Haraya gediriksə Sizin adınız çəkilir ki, bu məktəbi Mehriban xanım tikdirib.
XXX
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Qəzənfər Musayevin yeni mənzilində qonaq
oldular.
Qəzənfər MUSAYEV: Bu şəkil 1998-ci ildə çəkilib. Siz də rəhmətlik ulu öndər Heydər Əliyevlə
birlikdə o tədbirdə olmusunuz. Mən onda çıxış elədim. Siz həmin bu döş nişanını mənə verdiniz. Sonra ulu
öndər baxdı və soruşdu ki, o nə şəkillərdi maşınların üstündə, xeyir işdi? Dedim, hörmətli Heydər Əliyev,
bu gün oğlumun xeyir işidir. Çıxarıb bir gül verdi. Bu gül həmin güldür. Mən bu gülü yadigar saxlayıram.
Sizin atanızın, ulu öndərin öz əli ilə verdiyi həmin güldür. O gülü bu gün də biz ürəyimizin başında
saxlayırıq. Qismətə bax, o vaxtı dəmir evdə olurduq, imkan yox idi. Rəhmətlik çalışırdı ki, qaçqınları bir
təhər yerləşdirsin. İndi isə Siz mənə bu gözəllikdə evi bəxş etdiniz. Allah həmişə üstünüzdə yar olsun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Bu, göstərir ki, Azərbaycanda ulu öndər Heydər Əliyev
siyasəti davam etdirilir. Azərbaycan onun qoyduğu yolla gedir. Bütün sahələrdə, o cümlədən məcburi
köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün onun tərəfindən müəyyənləşdirilmiş siyasət bu gün
də davam etdirilir. Dövlət Neft Fondunun birinci ödəmələri məhz bu məqsədlər üçün sərf olunmuşdur. O
vaxt maddi imkanlarımız o qədər geniş deyildi. Nəyə imkanımız çatırdı, onu da edirdik. Ancaq bu gün
Azərbaycan uğurla qabağa gedir, inkişaf edir, imkanımız vardır. Belə gözəl evləri biz yaradırıq. On minlərlə
vətəndaşımızı biz yeni evlərlə, mənzillərlə təmin etdik. Ümumiyyətlə, biz 90 minə yaxın köçkünü belə
gözəl evlərə, mənzillərə yerləşdirdik. Hər yerdə fərdi evlər, mənzillər tikilir, quruculuq-abadlıq işləri
aparılır. Ancaq bu, necə deyərlər, müvəqqəti bir ünvandır. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra
həmin torpaqlarda bundan da gözəl evlər tikəcəyik.
Qəzənfər MUSAYEV: İnşallah. Hörmətli Prezidentimiz, mən 1969-cu ildə sovet sədri işləyirdim.
Həmin il ulu öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci
katibi seçildi. Yadımdadır, o vaxtdan Azərbaycanın inkişafı başladı. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan keçmiş ittifaq respublikaları arasında keçici qırmızı bayrağı on bir il dalbadal əldən vermədi.
Bu, heç vaxt yadımdan çıxmaz.
Amma bir dərd ürəyimə xal salıb. Ulu öndərimiz o ağır günlərdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin
problemlərinin həllinə çalışırdı. O, dünyanın diqqətini Azərbaycanda neft məsələsinə cəlb elədi.
Yadımdadır, ulu öndərin nefti əlinə, üzünə çəkdiyi məqam. Bu, xoş gələcəyə işarə idi. İndi bu binaların
hamısı neftdən gələn pullarla tikilir. Bu binaların hamısı ulu öndərimizin gərgin zəhmətinin bəhrəsidir.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Əlbəttə, bütün bu işlər onun hesabınadır. Bu, iqtisadi inkişafa təkan
verdi.
Qəzənfər MUSAYEV: Mən bir də ona görə özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, 1965-ci ildə rəhmətlik
Həsən Əliyev Qulu Xəlilov ilə qonağım olmuşdu. Kəlbəcərdən zəng vurdular ki, Qəzənfər, Həsən Əliyev
gəlir, onu meşədə Nazran bulağının üstünə gətirəcəyik. Amma katiblə gəlmir, tək gələcək, meşələrin
gözəlliyini tək seyr etmək onun xoşuna gəlir. Bizim zona da cənnətin bir guşəsi idi. Gəldi, axşama qədər
qonağım oldu.
Mən xoşbəxt adamam. Xoşbəxtəm ki, məni 1973-cü ildə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən
müşavirəyə dəvət etdilər. Müşavirəyə sovet sədrlərini çağırmışdılar. Məsələ belə idi ki, mərkəz sovet
sədrlərinin funksiyasını vermişdi kolxoz sədrlərinə. Ulu öndər çıxış etdi, dedi ki, siz hökumətsiniz. Gedin
hökumətliyinizi edin, amma təsərrüfata da kömək edin, təsərrüfat irəli getsin. O kişinin sözləri indi də
qulağımdadır. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, Sizə cansağlığı versin.
Mehriban xanım, Siz də Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın balaları üçün çox işlər görmüsünüz. Allah
balalarınızı gözünüzə çıraq etsin. Allah Sizi qorusun.
Bir məsələni də deyəcəyəm. Sizin bu işinizdən də qürur duyduq. O görüşü deyirəm - Rusiya
Prezidenti idi, Siz idiniz, adını çəkmirəm, bir də o namərd idi. Orada Siz məsləhətləşdiniz, razılığa gəldiniz,
şəhid balalarımızın cəsədini qaytardınız.
Siz onların vida mərasimində nitq söylədiniz. Siz şəhidlərə böyük qiymət verdiniz, Allah Sizin
qiymətinizi versin. O bir Allah Sizin köməyiniz olsun. Xahiş edirəm, bir stəkan çay için. Mənim ürəyimdə
çox söz vardır. Mənim bircə arzum var, Allah eləsin, Kəlbəcər alınsın, mən gedim Kəlbəcərə, bu evdə nə
vermisiniz, açarı ilə birlikdə bu rayonda kasıb adama təhvil verim.
Prezident İlham ƏLİYEV: O gün də gələcək. Biz torpaqlarımızı alacağıq. Bizim indi bütün
imkanlarımız vardır. Siz hərbçilərimizin dəfn mərasimini qeyd etdiniz, çox qürurlu bir gün idi, kədərli bir
gün idi. Ermənilər 5 ay idi ki, qəhrəman övladımızın meyitini qaytarmaq istəmirdilər. Mən orada dedim,
bir də demək istəyirəm, heç bir dində, heç bir ölkədə, millətdə belə qəddarlıq, belə vəhşilik olmamışdır.
Yəni, bu, vəhşiliyin son həddidir. Ancaq mən inanırdım ki, biz onları qaytaracağıq və qaytardıq, qəhrəman
kimi torpağa tapşırdıq. Onları böyük ehtiramla son mənzilə yola saldıq. Onlar kimi minlərlə, on minlərlə
gənclərimiz var ki, bu gün hər an ərazi bütövlüyünün bərpası üçün canından keçməyə hazırdırlar.
Bu gün biz çalışırıq ki, məsələni danışıqlar yolu ilə həll edək. Ancaq bu, hələ ki, mümkün deyildir.
Bunun bir səbəbi vardır - Ermənistanın hərəkətləri. Yəni, Ermənistan torpaqlarımızı zəbt edib, orada etnik
təmizləmə siyasəti aparıb, sonra o yerlərin, rayon mərkəzlərinin, kəndlərin adlarını dəyişdirib. Ancaq bunun
heç bir mənası yoxdur, ad dəyişməklə heç nə dəyişmir. Dünyada heç kim o torpaqlarımızı, Kəlbəcəri,
Ağdamı onların qoyduqları qondarma adlar ilə çağırmır. Ancaq buna baxmayaraq, biz gərək daha da güclü
olaq. Biz güclənirik və gün gələcək torpaqlarımızı azad edəcəyik, Kəlbəcəri də, Laçını da, Şuşanı da.
Xankəndidə də Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqdır. Bu, bizim torpağımızdır və bir qarış torpağımızı
düşmənə verməyəcəyik.
Hələ ki, biz belə işlərlə istəyirik sizin yaşayış vəziyyətinizi yaxşılaşdıraq, az da olsa sizə təsəlli verək,
həyatınızı yüngülləşdirək. Ancaq bir də demək istəyirəm ki, bu, müvəqqəti məskunlaşma yeridir. Torpaqlar
azad olunandan sonra Kəlbəcərdə, Ağdamda, Laçında, Şuşada, Qubadlıda, Zəngilanda, Füzulidə,
Cəbrayılda bundan da gözəl evlər tikəcəyik.
Qəzənfər MUSAYEV: Allah qoysa. Mənim bir arzum da odur ki, Allah eləsin cavanlarımız daha
şəhid olmasınlar. Sizin siyasətiniz, dövlətimizin varlanması, ordumuzun qüvvələnməsi gözümüzün
qabağındadır. Bu saat bizdə hər cür imkan vardır. Əgər onlar yola gəlməsələr, mən də hazıram. Mənim, üzr
istəyirəm, 25 nəvəm, 9 nəticəm vardır, onların 17-si oğlandır. Çoxu əsgərliyini çəkib, əsgərlikdə olanları
da vardır. Arzu edirəm ki, əlimdə silah onlarla bərabər döyüşə gedim, torpaqlarımızı azad edim.
Prezident İlham ƏLİYEV: Buna ehtiyac olmayacaq. Bizim qüdrətli, peşəkar, mübariz ordumuz,
Silahlı Qüvvələrimiz vardır. Onlar istənilən vəzifəni icra etməyə hazırdırlar. Bu qədər ki, biz ordu
quruculuğuna diqqət göstəririk, son illər ərzində o qədər ki, hərbi gücümüzü artırmışıq, istənilən anda və
qısa müddət ərzində ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə bilərik. Əminəm ki, düşmən də, bu məsələ ilə məşğul
olan tərəflər də bunu bilirlər. Yəni, indiki zəmanədə heç nəyi gizlətmək mümkün deyildir. Yəni, necə
gizlətmək mümkündür ki, biz o qədər silah-sursat, texnika alırıq, hazırlıq işləri aparırıq, təlimlər keçiririk.
Nə üçün? Ona görə ki, biz torpağımızı qaytarmalıyıq. Biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Bu qədər vəsait
gedir bu məqsədlər üçün. İndi o vəsait başqa məqsədlərə də yönəldilə bilərdi. Biz bunu da edirik.
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Mən istəmirəm ki, yenidən qan tökülsün, yenidən qurban verək, yenidən şəhidlər olsun. İstəyirəm,
bunu danışıqlar yolu ilə, siyasi yolla, iqtisadi addımlarla həll edək. Bizim əlaqələndirilmiş şəkildə aparılan
bütün siyasətimiz bu məqsədi güdür. Biz Ermənistanı bütün kommunikasiya imkanlarından təcrid etmişik.
Artıq Ermənistan bir coğrafi və iqtisadi dalandır. Digər tərəfdən, indi bizim də, onların da imkanlarına
baxın. Onlar xarici yardım olmadan yaşaya bilmirlər, xaricdən gələn yardımlar, ianələr hesabına yaşayırlar.
Nə qədər onlar bu cür yaşayacaqlar? Onlara o pulu əlbəttə ki, elə-belə vermirlər. Onlara pul verənlər tələb
edirlər ki, bunu belə et, onu elə et. Azərbaycandan kim nəyi tələb edə bilər?! Azərbaycan müstəqil dövlətdir,
ölkəmiz öz xalqının iradəsi ilə idarə olunur.
Bu atəşkəs dövründə görün, biz hansı səviyyəyə gəlib çatmışıq, onlar hansı səviyyəyə düşüblər.
Sadəcə olaraq, 16 il ərzində bax, belə böyük bir fərq yaranıb. Düzdür, 16 ildir ki, vətəndaşlarımız əziyyət
çəkir, öz torpaqlarına qayıda bilmirlər. Ancaq biz onları ora qaytaracağıq. Yəni, biz daha da güclü olmalıyıq
və əgər danışıqlar səmərə verməsə, istənilən anda lazımi addımları atacağıq.
Qəzənfər MUSAYEV: Biz də buna hazırıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm.
XXX
Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli
Həsənov dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, “Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na
əsasən yaradılmış kompleksin tikintisinə 2010-cu ilin aprelində başlanmışdır. Binaların yerləşdiyi ümumi
ərazi 10 hektardır. Beşmərtəbəli 10 binada bir, iki, üç və dördotaqlı 612 mənzil vardır. Bu mənzillərdə
şəraiti dözülməz olan ictimai obyektlərdə, yarımçıq tikililərdə müvəqqəti məskunlaşan və köçürülməsi
zəruri olan məcburi köçkünlər yerləşdiriləcəkdir. Mənzillərdə yüksək şərait yaradılmışdır. Ərazidə klubicma mərkəzi, inzibati bina inşa edilmişdir.
Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun sifarişi ilə yaradılan məhəllədə geniş abadlıq və
yaşıllaşdırma işləri görülmüşdür. Burada 50 yerlik uşaq bağçası, 440 yerlik məktəb binaları, qazanxana,
nasosxana, transformator yarımstansiyası tikilmiş, mənzillərə telefon, su və qaz xətləri çəkilmişdir.
Məhəllədə dörd subartezian quyusu qazılmış, iki su anbarı tikilmiş, ümumi uzunluğu 2 kilometrdən çox
olan asfalt-beton yol salınmışdır.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Kəlbəcər rayon mədəniyyət evi özfəaliyyət kollektivlərinin və
muğam müsabiqəsinin qalibi Babək Niftəliyevin çıxışını izlədilər, onlarla xatirə şəkli çəkdirdilər.
Dövlətimizin başçısı qəsəbədə yeni mənzil almış məcburi köçkünlərlə görüşdü.
Prezident İlham ƏLİYEV məcburi köçkünləri təbrik edərək dedi:
-Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gözəl, yeni şəhərciyin açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik
edirəm. Çox gözəl binalardır, yaraşıqlı mənzillərdir. İlk dəfə olaraq bölgələrdə məcburi köçkünlər üçün
hündürmərtəbəli binalar tikilibdir. Bir deyil, iki deyil, beşmərtəbəli 10 bina tikilibdir. Burada 612 ailə
yaşayacaqdır. Mən indi vəziyyətlə tanış oldum. Gördüm ki, çox gözəl, yaraşıqlı mənzillərdir. Bütün şərait
yaradılıb, gözəl məktəb, tibb məntəqəsi, uşaq bağçası – yəni, burada yaşamaq üçün hər bir şərait, bütün
imkanlar vardır. Bütün kommunikasiyalar - işıq, su, qaz xətləri çəkilib. Əminəm ki, siz burada rahat
yaşayacaqsınız.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti bu məsələ ilə bağlı - məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar görülən işlərin davam etdirilməsi üçün bütün addımları atır. Xüsusi
proqramlar qəbul edilmişdir. Proqramlar icra edilir, bu məqsədlər üçün çoxlu vəsait sərf olunmuşdur. On
minlərlə məcburi köçkün artıq yeni mənzillərə, evlərə köçürüldü. Bütün çadır şəhərcikləri ləğv edildi. Artıq
üç ildir ki, Azərbaycanda “çadır şəhərciyi” anlayışı yoxdur. Biz bu vəzifəni qısa müddət ərzində icra etdik.
İndi belə gözəl, yaraşıqlı evləri tikirik ki, soydaşlarımız müvəqqəti olaraq yaxşı şəraitdə yaşasınlar.
Bütün bu işləri görmək üçün əlbəttə ki, maliyyə imkanları və düşünülmüş siyasət lazımdır. Maliyyə
imkanlarımız vardır. Bütün bu evlər və ölkəmizin müxtəlif bölgələrində məcburi köçkünlər üçün tikilmiş
qəsəbələr Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına yaradılır. Bu, əslində dövlət vəsaitidir. Ulu öndər Heydər
Əliyevin neft strategiyasının icrası nəticəsində Neft Fondu yaradılıb və artıq orada böyük vəsait yığılıbdır.
İlk ödənişlər məhz bu məqsədlərə sərf olunmuşdur. Bu gün də hər il kifayət qədər vəsait nəzərdə tutulur.
Əgər maliyyə imkanlarımız olmasaydı, biz bu işləri görə bilməzdik. Təkcə maliyyə imkanlarının
mövcudluğu hələ məsələnin lazımi səviyyədə həll olunması demək deyildir. Siyasi iradə və düşünülmüş
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siyasət lazımdır. Bax, bu gözəl şəhərcik görülmüş işlərin bariz nümunəsidir. Biz çalışırıq və çalışacağıq ki,
sizi müvəqqəti olaraq yaxşı şəraitlə təmin edək. Dövlət Proqramının icrası nəticəsində gələcəkdə əlavə
tədbirlər görüləcək, fin qəsəbələri ləğv ediləcək, məktəblərdə, hərbi hissələrin ərazilərində məskunlaşmış
soydaşlarımız da yeni evlərə köçürüləcəklər. Biz bunu edəcəyik və siyasətimizi bunda görürük.
Ancaq qeyd etdiyim kimi, bu, müvəqqəti yaşayış yeridir. Torpaqlarımız işğalçılardan azad olunandan
sonra biz həmin torpaqlarda bundan da gözəl evlər tikəcəyik. Bütün şəhərlərimizi bərpa edəcəyik, yeni
kəndlər, qəsəbələr salınacaqdır. Çünki bildiyiniz kimi, erməni qəsbkarları işğal edilmiş torpaqlarda demək
olar ki, bütün binaları dağıdıblar, bütün infrastruktur dağıdılıb. Bunu işğal edilmiş bölgələrə bu yaxınlarda
bizim təşəbbüsümüzlə ezam olunan ATƏT-in qiymətləndirmə missiyası da öz gözü ilə görüb və biz hazırda
onlardan ədalətli, reallığı əks etdirən hesabat gözləyirik. Yəni, orada ermənilər hər şeyi dağıdıblar, böyük
qəddarlıq göstəriblər. Biz torpaqlarımızı qaytarandan sonra orada böyük işlər görəcəyik. Artıq ilkin
hesablamalar da aparılmışdır. Biz bilirik hansı ardıcıllıqla nəyi edəcəyik. Əminəm ki, qısa müddət ərzində
bundan da gözəl, yaraşıqlı binaları, evləri, məktəbləri, bütün infrastrukturu yaradacağıq.
Biz çalışırıq ki, məsələ tezliklə öz həllini tapsın. Uzun illərdir ki, soydaşlarımız qaçqın-köçkün
şəraitində yaşayırlar. Beynəlxalq normaları pozan Ermənistan əfsuslar olsun ki, beynəlxalq hüquqa hörmət
göstərmir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarlarına məhəl qoymur. Digər beynəlxalq təşkilatların da
hamısının qərarları bizim mövqeyimizi dəstəkləyir və erməni işğalçı qüvvələrinin torpaqlarımızdan qeydşərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Ancaq Ermənistan tərəfi buna əməl etmir. Belə olan halda qarşımızda duran
seçim o qədər də böyük deyildir. Ya siyasi və diplomatik səylərimizi davam etdirmək və iqtisadi
üstünlüyümüzü hərbi üstünlüyə çevirərək torpaqlarımızı azad etmək, – bizim əsas vəzifəmiz ondan
ibarətdir, - ya da ki, danışıqlar naminə sadəcə olaraq, danışıqlar aparmaq. Azərbaycan dövləti ona heç vaxt
getməyəcəkdir. Mən bir daha demək istəyirəm ki, biz danışıqları ancaq məqsədə çatmaq üçün aparırıq.
Məqsədimiz də beynəlxalq hüququ, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməkdir. Azərbaycanın beynəlxalq birlik
tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Budur bizim məqsədimiz. Biz bu məqsədə çatmaq
üçün müxtəlif imkanlardan istifadə edirik və etməliyik. Bu, bizim suveren hüququmuzdur. Biz istəyirik ki,
məsələni danışıq yolu ilə, sülh yolu ilə həll edək. Ancaq görünür ki, Ermənistan tərəfi sadəcə olaraq, vaxt
uzatmaqla məşğuldur və buna görə danışıqlar prosesində yeni mərhələ başlanır. Biz Ermənistandan təklif
olunmuş məsələlərə cavab gözləyirik. Əgər cavab müsbət olmasa, onda öz siyasətimizə əlbəttə ki,
dəyişiklik edəcəyik.
Bununla bərabər, bu da sirr deyil ki, biz ordu quruculuğunu uğurla inkişaf etdiririk. Bizim hərbi
gücümüz artır, müdafiə qabiliyyətimiz möhkəmdir. Vətənpərvərlik ruhu, peşəkarlıq yüksək səviyyədədir.
Mən şübhə etmirəm ki, Silahlı Qüvvələrimiz qarşıda duran vəzifəni ləyaqətlə və qısa müddət ərzində icra
edə bilər. Mən şübhə etmirəm ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bunu həqiqət tələb edir, bunu
tarix tələb edir və bu gün bölgədə yaranmış qüvvələr nisbəti buna dəlalət edir. Ermənistan heç vaxt
Azərbaycan ilə rəqabət aparmaq gücündə olmayacaqdır. Bu gün də bu mümkün deyildir və illər keçdikcə
aramızda olan uçurum daha da dərinləşəcəkdir. Bizim üçün bir dövlət kimi əsas vəzifə ancaq və ancaq öz
ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməkdir. Qarşımızda bundan vacib vəzifə yoxdur. Biz bütün səylərimizi bu
vəzifəyə nail olmaq üçün səfərbər etmişik. Bu, bizim ümummilli işimizdir. Bütün Azərbaycan xalqı bu
məqsədə çatmaq üçün səylərini birləşdiribdir və əlbəttə, getdikcə gücümüz daha da təsirli, atdığımız
addımlar daha da ciddi olacaqdır. Ona görə, əgər ermənilər bir balaca qabağa baxsalar, görərlər ki, bu işğalçı
siyasətin gələcəyi yoxdur. Sadəcə olaraq bu, zamanın hökmü və Azərbaycanın, ordumuzun artan gücü ilə
həll olunacaqdır. Mən buna şübhə etmirəm və əminəm ki, biz doğma torpaqlarımızı qaytaracağıq. Bu gün
qaçqın-köçkün həyatı yaşayan soydaşlarımız doğma torpaqlarına qayıdacaqlar.
Hələlik isə əlimizdən gələni edirik ki, sizin həyatınızı bir az yüngülləşdirək. Belə gözəl, yaraşıqlı
evlər tikilib. Mən ümid edirəm ki, siz burada rahat yaşayacaqsınız. Ancaq bilirəm ki, doğma torpağınızı
heç vaxt unutmayacaqsınız və unutmursunuz, siz də, gənc nəsil də. Bu gün gənc nəsil böyüyür, onlar o
torpaqları görməyiblər. Amma buna baxmayaraq, onlar o torpaqlara qayıtmaq arzusu ilə yaşayırlar. Heç
vaxt Azərbaycan xalqı doğma torpaqlarını unutmayacaq, heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacaqdır. Bunu
həm qarşı tərəf, həm də məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər bilirlər.
Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, təbrik edirəm, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Arzu
edirəm ki, sizin həyatınızda hər şey yaxşı olsun.
XXX
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Məhəllədəki 30 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Sülhanə CƏLİLOVA məcburi köçkünlərə
göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdi. O, xüsusi vurğuladı ki, məcburi
köşkünlər dövlətimizin başçısına güvənir, onu özlərinə arxa bilirlər. Məcburi köçkünlər düşmən işğalında
olan torpaqlarımızın məqsədyönlü dövlət siyasəti nəticəsində azad olunacağına əmindirlər.
Mübariz İbrahimov və Fərid Əhmədov kimi qəhrəman övladları olan xalqın öz ərazi bütövlüyünü mütləq
bərpa edəcəyini bildirən Sülhanə Cəlilova dedi:
-Bu günlərdə nəşini ermənilərdən aldığınız iki igid Vətən övladının dəfn mərasimində üzünüzdə olan
inam, dəyanət hissini gördük. Bu, bizi dəfələrlə, on qat ruhlandırdı. Bizim Mübariz İbrahimov, Fərid
Əhmədov kimi dəyanətli, Koroğlu qeyrətli oğullarımız çoxdur. Biz torpaqlarımızı azad etməyə həmişə
hazırıq. Lazım gələrsə, biz qadınlar da kişilərlə bərabər bu yolda addım atacağıq. Ali Baş Komandan kimi
əsgər və şəhid ailələri ilə bu cür yaxından maraqlandığınıza, onların dərdinə şərik olduğunuza görə Sizə bir
daha öz minnətdarlığımızı bildiririk.
Sülhanə Cəlilova Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın da çoxşaxəli fəaliyyətini xüsusi vurğulayaraq dedi:
-Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına və
inkişafına göstərdiyi qayğıya görə təşəkkürümüzü bildiririk. Bütün qaçqınlar, məcburi köçkünlər,
kəlbəcərlilər adından Sizə dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildirir, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər
arzulayırıq.
Cənab Prezident, biz görürük ki, Siz dünyanın siyasi arenasında çox qüdrətli bir lidersiniz. Bunun
nəticəsində respublikamız hazırda daha da güclənir, qüvvətlənir, xalqımız irəli gedir. Bunun hamısı Sizin
sayənizdədir. Biz həmişə Sizə inanırıq. Biz kəlbəcərlilər həmişə dövlətə sadiq olmuşuq. İndi də həm Sizə,
həm də dövlətimizə sadiqik. Biz Sizə arxalanırıq, inanırıq ki, Sizin komandanlığınız, başçılığınız altında,
siyasətiniz nəticəsində doğma torpaqlarımız yenidən özümüzə qayıdacaq və o yerlərdə bundan da gözəl,
abad qəsəbələr salınacaq, bundan da gözəl evlər tikiləcəkdir. Bir daha sağ olun. Sizə təşəkkürümü
bildirirəm.
XXX
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 30 nömrəli tam orta məktəbin
açılışında iştirak etdilər.
Dövlətimizin başçısı məktəbin açılışını bildirən lenti kəsdi, təhsil ocağında yaradılmış şəraitlə tanış
oldu.
Məlumat verildi ki, ikimərtəbəli məktəb binası müasir üslubda inşa edilmişdir. Məktəbin foyesində
ümummilli lider Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın təhsilə diqqət və qayğılarını, məcburi köçkünlərlə görüşlərini əks etdirən
fotostendlər, həmçinin Kəlbəcər rayonunun işğaldan əvvəl və sonrakı vəziyyətini əks etdirən faktların və
fotoların, Milli qəhrəmanlar haqqında məlumatların toplandığı lövhə yaradılmışdır. Məktəbdə 35 sinif
otağından əlavə, fizika-astronomiya laboratoriyası, metal emalı və dülgərlik emalatxanası, tarix, ana dili və
ədəbiyyat, riyaziyyat, coğrafiya, kimya-biologiya, ibtidai hərbi hazırlıq, informatika, xarici dillər, dərzilik
və rəsm kabinələri yaradılmışdır. Təhsil ocağında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 146 yerlik akt zalı
da vardır.
Şagirdlərin bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmaları üçün məktəbdə hər cür şərait yaradılmışdır.
Məktəbin ərazisində futbol, voleybol və basketbol meydançaları da tikilmişdir.
Prezident İlham Əliyev idman zalında məktəblilərin nümunəvi çıxışlarını izlədi.
Məktəblilər dövlətimizin başçısı ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
AzərTAc
11 noyabr 2010-cu il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax və Zərdab rayonlarına səfəri
Yevlaxda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(7 oktyabr 2012-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Tərtər
və Bərdə rayonlarına səfərini başa çatdıraraq Yevlaxa gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Yevlax şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Qoca Səmədov Prezident İlham Əliyevə son zamanlarda
şəhərdə aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Yevlaxda məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün Regional İnformasiya Mərkəzi istifadəyə verilmişdir
(7 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə Yevlax şəhərində inşa olunmuş məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün Regional İnformasiya
Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Mərkəzin kollektivi və rayon sakinləri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, bu mərkəz Heydər Əliyev Fondunun “Kor və görmə qabiliyyəti zəif olan
insanların informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına çıxışının təmin edilməsi” layihəsi çərçivəsində
inşa olunmuşdur. Bu gün Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanda təhsilin, səhiyyənin və mədəniyyətin inkişafı
istiqamətində həyata keçirdiyi layihələr bölgələrdə də uğurla icra olunur. Fondun “Kor və görmə qabiliyyəti
zəif olan insanların İKT-yə çıxışının təmin edilməsi” layihəsi Azərbaycanda bu qəbildən olan insanların
İKT ilə bağlı ehtiyaclarını müəyyənləşdirməyi, bu kateqoriyadan olan uşaqlar üçün məktəb-internatda
kitabxana və təlim mərkəzinin yaradılmasını, bununla da onların bu imkanlardan tam istifadəsinin təmin
olunmasını, əlavə təlimlərin keçirilməsini, belə uşaqlar üçün məktəb-internatda model İKT sinfinin
yaradılmasını nəzərdə tutur.
Vurğulandı ki, bu layihə 2006-cı ildə BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə Heydər Əliyev Fondu arasında
imzalanan saziş çərçivəsində həyata keçirilir. Layihə üzrə İKT ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi sahəsində
beynəlxalq ekspert, İKT üzrə milli ekspert, təlim üzrə milli məşvərətçidən ibarət “Texniki ekspertlər qrupu”
yaradılmış, Məşvərətçi Şura fəaliyyətə başlamışdır. İndiyədək layihə çərçivəsində iki bölgədə - Naxçıvanda
və Gəncədə regional mərkəzlər yaradılmışdır.
Qeyd olundu ki, şəhərin Heydər Əliyev prospektində inşa edilən mərkəzin üçmərtəbəli binasında
beş sinif, bir tədris, bir audio-studiya otağı, kitabxana və digər yardımçı otaqlar vardır. Artıq xaricdən
gətirilən avadanlığın quraşdırıldığı model İKT sinifləri yaradılmış, kitabxana və təlim mərkəzləri fəaliyyətə
başlamışdır. Bununla da kor və görmə qabiliyyəti zəif olan uşaqların “Brayl” şriftli kitablardan istifadə
imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində ciddi addım atılmışdır. Bundan əlavə, gözdən əlil insanlar
üçün audio kitabxana və tələb olunan bütün növ ədəbiyyatın audio formatda hazırlanması işi həyata
keçirilmişdir. Hazırda bu proses davam edir. İnternetdə informasiyanın tapılması və əldə edilməsi məqsədi
ilə kompyuter mərkəzi də istifadəyə verilmişdir. Kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün təlim
keçəcək müəllimlərin hazırlanması işi aparılmış, kompyuterlər üçün “Virqo” xüsusi proqram təminatı
Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək lokallaşdırılmışdır.
Bildirildi ki, kor və məhdud görmə qabiliyyətinə malik insanların İKT ehtiyaclarını müəyyən etmək
üçün Azərbaycanın müxtəlif regionlarında 12 min respondent arasında sorğu aparılmış, “Rəqəmsal fərqin
aradan qaldırılması üzrə Milli Strategiya” işlənib hazırlanmışdır. Xaricdən gətirilən avadanlıqla təchiz
olunan mərkəzdə “Pronto”, “Brayl” printeri və digər zəruri avadanlıq quraşdırılmışdır.
Mərkəzlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev gözdən əlil insanlarla görüşdü.
Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar ABDULLAYEV dedi:
- Cənab Prezident, bu, artıq üçüncü mərkəzdir. Belə mərkəz həm Naxçıvanda, həm Gəncədə vardır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mən Gəncədə də, Naxçıvanda da olmuşam. Yadımdadır, üçüncüdür.
Səmiyar ABDULLAYEV: Heydər Əliyev Fondu digər regionlarda da belə mərkəzlərin tikilməsi
üçün artıq işlər görür, layihələr hazırdır. Ona görə Sizə, Mehriban xanıma öz adımdan, təmsil etdiyim icma
adından bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu gün ölkəmizdə
fiziki qüsurlu insanlara böyük qayğı və diqqət vardır. Bu qayğı nəinki postsovet məkanında, heç Avropanın
bir çox inkişaf etmiş ölkələrində yoxdur. Bu cür mərkəzlərin xüsusilə də regionlarda açılması həmin
regionlarda yaşayan əlillərə çox gözəl töhfədir. Bu mərkəzlər əlillərin fiziki imkanlarının genişləndirilməsi,
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə vərdişlərinə yiyələnmələri üçün geniş imkanlar
açır. Bu isə onların sevincinə səbəb olur.
Sizə bir daha dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun! Bu, bizim siyasətimizdir. Hər bir vətəndaş bizim üçün
qiymətlidir, dəyərlidir. Fiziki cəhətdən qüsurlu insanlar isə xüsusi qayğıya layiqdirlər və biz çalışırıq ki,
bunu edək. Çox şadam ki, Heydər Əliyev Fondu da bu nəcib işdə fəal iştirak edir. Burada yüksək şərait
yaradılmış, müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Bu, ən mütərəqqi yanaşmadır.
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Səmiyar ABDULLAYEV: Burada çox müasir, ən yüksək texnologiyalara əsaslanan imkanlar
yaradılıb.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əlillərin normal həyata inteqrasiyası üçün Azərbaycanda çox böyük
işlər görülür. Bir çox hallarda bizim təcrübəmiz başqa ölkələrdə öyrənilir. Əlbəttə, belə regional
mərkəzlərin sayı çox olmalıdır. Bu mərkəz bir neçə rayona xidmət göstərir.
Səmiyar ABDULLAYEV: Bəli, digər regionlarda da belə mərkəzlərin yaradılması nəzərdə tutulub,
şimalda, cənubda.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli şimalda da, cənubda da mütləq olacaqdır.
Səmiyar ABDULLAYEV: Heydər Əliyev Fondunun, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyinin birgə layihəsi əsasında digər bölgələrdə də bu cür mərkəzlərin açılması nəzərdə tutulub. Sağ
olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sizi təbrik edirəm. Sağ olun!
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Səməd Vurğun adına mədəniyyət və istirahət parkı yevlaxlıların istifadəsinə verilmişdir
(7 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Yevlax şəhərində Səməd
Vurğun adına mədəniyyət və istirahət parkının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı parkın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, burada yaradılan şəraitlə yaxından
tanış oldu.
Məlumat verildi ki, parkın ümumi sahəsi 10 min kvadratmetrdən çoxdur. Onun 7 min
kvadratmetrindən çoxunu ancaq yaşıllıq sahəsi təşkil edir. Parkın mərkəzində Xalq Şairi Səməd Vurğunun
abidəsi ucaldılmışdır.
Prezident İlham Əliyev Xalq Şairi Səməd Vurğunun abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Parkda dörd fəvvarə quraşdırılmış, uşaq əyləncə meydançası yaradılmışdır. Səməd Vurğunun
abidəsinin arxa hissəsində şairin kitablarından ibarət kompozisiya qurulmuşdur. Müasir işıqlandırma
sistemi, oturacaqlarla təmin olunan parkda sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, insanların mədəni istirahətinin yüksək səviyyədə təşkil olunmasına xidmət
edən belə layihələrin icrası yeni şəhər elementlərinin meydana çıxmasına imkan verir. Bu, həm də belə
istirahət məkanlarının yerləşdiyi ərazilərdə gedən inkişaf proseslərinin göstəricisidir.
Azərbaycan Prezidenti parkda yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Yevlax şəhər avtovağzal kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
(7 oktyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Yevlax şəhər avtovağzal
kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı avtovağzal kompleksinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, son illərdə ölkənin nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi, sərnişin
daşımalarının beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilməsi istiqamətində mühüm layihələr icra olunur. Bu
sahədə nəinki paytaxt Bakıda, eyni zamanda, regionlarda da müasir standartlara cavab verən
avtovağzalların tikintisinə başlanılmışdır. Yevlax şəhərinin qədim İpək yolunun üzərində yerləşməsi, o
cümlədən ölkənin qərb istiqamətindən gələn bütün avtomobil yollarının buradan keçməsi onun həm
iqtisadi, həm də nəqliyyat baxımından əhəmiyyətini daha da artırır. Odur ki, burada yeni inşa olunan
avtovağzal kompleksi bu tələbatın ödənilməsində mühüm rol oynayır.
Bildirildi ki, xüsusi dizaynla və bütün tələblər nəzərə alınmaqla tikilən bu kompleks həm yerli
əhaliyə, həm də qonşu bölgələrin sakinlərinə rahat və keyfiyyətli xidmət göstərəcəkdir. Avtovağzalın
ikimərtəbəli binasının inşasına 2010-cu ildə başlanılmışdır. Ümumi ərazisi 17,5 min kvadratmetr olan
binanın tikinti sahəsi 558 kvadratmetrdir. Birinci mərtəbədə sərnişinlərin istirahəti və avtovağzal
xidmətindən istifadə etmələri üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Burada kassa, ana və uşaq otağı, gözləmə
zalı vardır. Zalda sərnişinlərin istifadəsi üçün marşrut göstəricilərinin əks olunduğu elektron tablo
asılmışdır. Konfrans zalında müxtəlif toplantıların keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, gələcəkdə ölkənin bir çox regionlarına yeni marşrutların açılması nəzərdə
tutulmuşdur. Yeni avtovağzal kompleksində yaradılan şərait buna hərtərəfli imkan verir.
Prezident İlham Əliyev yeni avtovağzal kompleksində yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi,
əhaliyə keyfiyyətli xidmət göstərilməsi ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Yevlaxda Kür çayının sahilində “Bulvar” istirahət mərkəzi salınmışdır
(7 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Yevlax şəhərinə səfəri
çərçivəsində Kür çayının sahilində salınan “Bulvar” istirahət mərkəzində aparılan tikinti və yenidənqurma
işləri ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, bir neçə il əvvəl şəhərin Kür qırağının
abadlaşdırılması, burada yeni bulvarın salınması ilə bağlı icra olunmağa başlanan layihə uğurla davam
etdirilir. Bundan əsas məqsəd Kür çayının sahilini turizm zonasına çevirmək, insanların mənalı istirahətinə
yardımçı olmaq və şəhərin simasına yeni memarlıq elementi daxil etməkdir.
Dövlətimizin başçısı “Bulvar”da istirahət edən sakinlərlə görüşüb söhbət etdi.
SAKİN: Salam, cənab Prezident, xoş gəlmisiniz!
Prezident İlham ƏLİYEV: Salam. Xoş gördük.
SAKİN: Necəsiniz, cənab Prezident?
Prezident İlham ƏLİYEV: Yaxşıyam, siz necəsiniz?
SAKİN: Çox məmnunuq. Bu gün balaca nəvəmlə buradayıq. Bazar günləri buraya gəlirik. Bu gün
nəvəmin yadında qalacaqdır. Səhv etmirəmsə, Yevlaxa 7-8-ci dəfədir gəlirsiniz. Hər gəlişinizdən biz stimul
alırıq, güc alırıq. Siz həmişə deyirsiniz ki, Avropa şəhərlərindən geri qalmamalıyıq. Nəinki Avropa
şəhərlərinə, dünyanın böyük şəhərlərinə çatmalıyıq. Biz buna əminik, Sizin köməyinizlə bu yolla gedirik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Elədir, keçən dəfə burada olanda hələ təmir işləri gedirdi. Artıq mənə
məruzə edilmişdi. Bu, çox gözəl təşəbbüsdür. Əslində, bu təşəbbüs Yevlaxdan gəldi. Mən bu təşəbbüsü
dəstəklədim, çünki bulvar Bakıya xas olan bir istirahət zonasıdır. Bakı bulvarının artıq 100 ildən çox tarixi
vardır. Biz son illər ərzində Bakı bulvarını abadlaşdırdıq, uzatdıq, 3,5 kilometrdən indi Bayraq Meydanı ilə
birlikdə 14 kilometrə çatıbdır. Yəni, indi geniş bir istirahət zonası açılıbdır. Biləndə ki, Yevlaxda bulvar
salınır, çox sevindim. Çox gözəl təşəbbüsdür. Biz gərək bütün gözəl təşəbbüsləri dəstəkləyək. Bura boş
yerlər idi, buraya heç kim gəlmirdi, demək olar ki, sahil yox idi. İndi gözəl bir istirahət zonasıdır. Özü də
Kürboyu gəzinti xüsusi zövq verir. Bizim indi həm Dənizkənarı, həm də çayboyu bulvarımız vardır. Çox
güman ki, hələ uzanacaqdır.
SAKİN: Bəli, o biri körpüyə çatmağa az qalıbdır. Cənab Prezident, mən özüm Yevlax sakiniyəm.
Hər dəfə Sizin buraya gəlişiniz bizim üçün toy-bayramdır. Bakıya tez-tez gedirəm, cənab Prezident, çünki
orada ailəmiz, uşaqlarımız vardır. İnanın, hər dəfə, Bakı bulvarını gəzəndə o qədər həsəd hissi keçirirdim
ki, kaş bizim də belə bir bulvarımız olaydı. Amma bu gün ailəmlə, nəvəmlə gəzdiyimiz Kür çayının
sahilində yerləşən bu bulvar heç də Bakının bulvarından geri qalmır. Buna görə, bütün yevlaxlılar Sizə
təşəkkür edirlər. Xahiş edirəm, bizim salamlarımızı Mehriban xanıma çatdırın. Biz onu da, Sizi də çox
istəyirik. Allah Sizi qorusun. Yevlaxa tez-tez gəlin, cənab Prezident.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, salamlarınızı çatdıraram. Mən Yevlaxa tez-tez gəlirəm,
vəziyyətlə tanış oluram, maraqlanıram və görürəm ki, doğrudan da Yevlaxda böyük inkişaf gedir, böyük
quruculuq işləri aparılır. Siz yevlaxlılar bunu hamıdan yaxşı bilirsiniz. Yevlax Azərbaycanın ən inkişaf
etmiş rayonları arasındadır. Yəni, bu, onu göstərir ki, hər şeyi etmək mümkündür. Əgər güclü iradə varsa
və yerlərdə kadrlar yaxşı işləyirlərsə hər şey etmək olar, hər bir yeri cənnətə çevirmək mümkündür. İndi
Yevlaxda nəinki bulvar vardır, - bulvar əlbəttə ki, indi Yevlaxın bir xüsusiyyəti olacaqdır, - şəhər də
cavanlaşır. Mən Prezident kimi bir neçə ildir ki, Yevlaxa gəlirəm, görürəm ki, burada çox yüksək zövqlə,
səliqə ilə böyük quruculuq, abadlıq işləri görülür.
SAKİN: Cənab Prezident, bizə yeni Yevlax şəhəri bəxş etmisiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, gözəl binalar, gözəl xiyabanlar. Yollar genişləndirilir, eyni
zamanda, iş yerləri açılır, sosial infrastruktur yaradılır, məktəblər tikilir. Yəni, hərtərəfli inkişaf vardır.
Əlbəttə, bu inkişaf, eyni zamanda, belə gözəl istirahət yerlərinin tikilməsində də özünü göstərməlidir. Çünki
hər şey, nə edilirsə insanlar üçün edilir. Bu yaxınlarda mən Humanitar Forumda çıxışımda da dedim.
Siyasətimizin təməlində Azərbaycan vətəndaşı, onun rifahı, rahat yaşaması durur. Bütün bu işlər insanlar
üçün görülür. Bu bulvar artıq tarixdə qalacaqdır. Bu bulvarın da böyük tarixi olacaqdır. İndi biz deyirik ki,
Bakı bulvarı 102 il bundan əvvəl salınıbdır. Yevlax bulvarı isə yeni salınıbdır. Bu, artıq tarixdə vardır. Siz
bu tarixi bir yerdə qeyd edin. Yazın ki, Yevlax bulvarı bu tarixdə yaradılıb. Yüz ildən sonra burada gəzəcək
insanlar deyəcəklər ki, bizim tarixi bulvarımız vardır, yaşı 100 ildir. Tarix belə yaradılır, ölkələr belə inkişaf
edir.
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SAKİN: Çox minnətdarıq, biz yevlaxlılar Sizi sevirik, Allah Sizə ömür versin.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, mən də sizi sevirəm. Çox şadam ki, Yevlax doğrudan da
inkişaf edir. Əslində son illər ərzində Yevlaxda gedən quruculuq prosesləri onu dəqiqliklə göstərir ki, hər
şey etmək mümkündür. Çünki yenə də deyirəm, Yevlax ölkə miqyasında ən qabaqcıl yerlərdədir. Bu
uğurlar sizin zəhmətiniz hesabına mümkün olubdur. Mən də əlbəttə ki, kömək edirəm.
SAKİN: Bu, Sizin yevlaxlılara olan qayğınızın təzahürüdür, cənab Prezident.
Prezident İlham ƏLİYEV: Yevlax ölkəmizin coğrafi mərkəzidir, böyük və strateji mərkəzdir. İndi
burada gedən quruculuq işləri inkişaf etmiş şəhərlərdə gedən işlərdən geri qalmır. Əslində mən bir neçə
dəfə demişəm, bəzi hallarda, xüsusilə müstəqilliyimizin ilk illərində deyirdik ki, “Avropa standartları”,
“Avropa standartlarına çatmalıyıq”, belə bir anlayış var idi. Amma indi görürük ki, bizim öz standartlarımız
da geri qalmır. Yəni, indi artıq demək olar ki, Azərbaycan standartları vardır - səliqə, zövq, təmizlik,
quruculuq, inkişaf, abadlıq işləri. Azərbaycan standartları digər sahələrdə də özünü göstərir. Misal üçün,
təhlükəsizlik. Deyə bilərəm ki, dünya miqyasında ən təhlükəsiz yerlərdən biri Azərbaycandır. Yaxud da ki,
iqtisadi inkişaf, sosial məsələlərin həlli, cəmiyyətdə hökm sürən gözəl ovqat, ab-hava, milli-dini
dözümlülük – bu, Azərbaycan modelidir. Bu günlərdə İkinci Beynəlxalq Humanitar Forumunun
iştirakçıları da bu inkişafı görürlər, vurğulayırlar və bizim təcrübəmizi öyrənməyə çalışırlar. Ona görə
Azərbaycan standartları özünü hər yerdə göstərməlidir. Bu, müasirlik və inkişaf standartlarıdır. Eyni
zamanda, milli dəyərlərə bağlılıq standartlarıdır.
SAKİN: Cənab Prezident, icazə versəydiniz mən bütün yevlaxlılar adından Sizi salamlayardım.
Şəhərimizə xoş gəlmisiniz. Sizin hər gəlişiniz bizim üçün sözün əsl mənasında bayramdır. Biz bu gün bu
gözəl bulvarda Sizi görməyimizə çox şadıq. Bizim üçün yaratdığınız hər bir şəraitə görə çox sağ olun. İndi
doğrudan da Yevlax camaatı heç nədən əziyyət çəkmir. Buna görə də Sizə “çox sağ olun” deyirik. Çünki
bu, Sizin işinizin, qayğınızın, bizə göstərdiyiniz diqqətin sayəsində mümkün olubdur.
Mən öz adımdan Sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, bizi bu cür işləməyə ruhlandırırsınız. Yəni, Sizin
hər gəlişiniz bizim həyat eşqimizi daha da artırır. Doğrudan da elədir. Mənim 56 yaşım vardır, amma mən
istərdim ki, bundan sonra da heç olmasa 20 il yaşayım ki, Azərbaycanın o gözəl günlərini daha yaxından
görüm, onun quruculuğunda mən də iştirak edim. Çox sağ olun, Sizə həm şəhərimizin əhalisi adından, həm
öz adımdan, həm də bütün Azərbaycan xalqı adından bir daha təşəkkür edirəm. Siz doğrudan da bizim
təhlükəsizliyimizi təmin edirsiniz. Vaxt var idi ki, Yevlaxda kimsə harayasa tək çıxa bilmirdi. Amma bu
gün mən balaca nəvəmi də götürüb tək gəlirəm. Yay aylarında gecə saat 11-12-dək burada otururam ki,
uşaq əylənsin. Çox sağ olun, bir daha Sizə minnətdaram.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun.
SAKİN: Nəvələrimlə, nəticələrimlə gəlib bu gözəl parkda gəzirəm. Bura vaxtı ilə liman olubdur,
buraya Bakıdan paroxod gəlibdir. İndi şükür Allaha gözəl sahil, park, gözəl bulvar salınıb, gəlib gəzirəm.
Cənab Prezident, Siz Ramil Səfərovu, Mübariz İbrahimovu, Vətənimizə gətirdiniz və onlara sahib
durdunuz, buna gözə çox sağ olun! Bu, Sizin Azərbaycan xalqına göstərdiyiniz diqqətin və qayğının
nümunəsidir. Biz yaşlı adamlarıq. Biz Sizin diqqət və qayğınızı həmişə hiss edirik. Allah ulu öndərimizə
rəhmət etsin! Biz Sizi ömürlük Prezident kimi qəbul edirik. Çox sağ olun, Allah Sizi qorusun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun! Azərbaycan doğrudan da indi qüdrətli dövlətdir, öz
maraqlarını müdafiə etməyə, ləyaqətini qorumağa, vətəndaşlarına yiyə durmağa qadirdir. Ramil Səfərovu
Azərbaycana qaytarmağımız ədalətli idi, bütün beynəlxalq hüquq normalara uyğun idi. Avropa
Konvensiyasına, Azərbaycan Konstitusiyasına və haqq-ədalətə uyğun idi. Azərbaycan öz vətəndaşlarını
qoruyur, qorumalıdır və çətin vəziyyətdən xilas etmək üçün əlindən gələni etməlidir. Bu gün bizim buna
gücümüz çatır. Ona görə dünyada bizim rolumuz artır, dünya xəritəsində biz artıq layiqli yer tuta bilmişik.
Bölgədə gedən proseslərdə bizimlə hesablaşmamaq artıq mümkün deyildir. Hesablaşmamaq istəyənlər də
gördülər ki, axırda hesablaşmalıdırlar. Bizim siyasətimiz də xoşniyyətlidir. Biz heç kimə qarşı pis fikirdə
deyilik. Biz istəyirik ki, bütün xalqlar, bütün ölkələr bir-biri ilə yaxşı əlaqədə olsunlar. Ancaq, eyni
zamanda, istəyirik ki, bizim haqlarımız da qorunsun, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunsun və buna çalışırıq.
Eyni zamanda, biz müstəqil siyasət aparırıq. Bu siyasətin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır və onun
maraqlarıdır. Burada heç bir başqa maraq nəzərə alınmır və alınmamalıdır. Müstəqil siyasət aparmaq üçün
əlbəttə ki, güclü iradə, cəsarət, iqtisadi dayaqlar olmalıdır. Bunlar hamısı öz yerində. Amma ilk növbədə
cəmiyyətdə birlik olmalıdır, xalqla iqtidar arasında birlik. Bu birlik nə qədər güclüdürsə, o qədər də
beynəlxalq arenada bizim söz deməyə gücümüz çatır. Mən bunu istəyirəm və hər yeni icra başçısı təyin

327

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

edərkən, əlbəttə, tövsiyələrimi verirəm. Bu tövsiyələrin ən vacibi xalqla bir yerdə olmaq, xalqın problemləri
ilə yaşamaq, bütün səyləri insanların yaxşı yaşamalarına yönəltməkdir.
Mən Yevlaxda da bunu görürəm. Mən görürəm ki, burada yerli icra orqanları vətəndaşlarla bir
yerdə çalışırlar. Bu bulvar hamımızın əsəridir. Əlbəttə ki, mən də öz rolumu oynamışam, yerli icra orqanları
da, vətəndaşlar da. Biz dövlət yaradırıq, özümüz üçün güclü dövlət qururuq ki, hər bir kəs Azərbaycan
vətəndaşı olmağı ilə fəxr etsin. Nə qədər güclü olsaq, bizim mövqeyimiz də o qədər müdafiə olunacaq,
maraqlarımız da o qədər təmin ediləcəkdir. Bütün bunlar hamısı bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir.
Bu gün biz öz maraqlarımızı ləyaqətlə qoruyuruq. Həm bölgədə, həm də dünyada gedən qlobal
proseslərdə biz fəal iştirak edirik. Bizim rəyimizlə hesablaşırlar. Bizim mövqeyimiz bölgə məsələlərində
həlledici rol oynayır, dünya məsələlərində də artıq eşidilir. Bütün bunlara biz 20 il ərzində nail olmuşuq.
İyirmi il tarix üçün bir andır. İyirmi il ərzində bu qədər böyük işin görülməsi xalqımızın tarixi qələbəsidir.
Biz bundan sonrakı 20 ili də nəzərə alırıq. İnşallah 20 ildən sonra da görüşəcəyik, bəlkə də bulvarın o
tərəfində. Çünki bulvar bir qədər də uzanacaqdır.
SAKİN: Allah ömür versin!
Prezident İlham ƏLİYEV: Mən bundan sonrakı 20 ilin konturlarını da görürəm. Əminəm ki,
Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələrin sırasında olacaqdır. Həyat səviyyəsi ən yüksək həddə olacaqdır. Bütün
infrastruktur layihələri, əlbəttə, ondan əvvəl öz həllini tapacaqdır. Əhalimiz artacaqdır. Əhali də çox
vacibdir. Demoqrafiya vacibdir. Bizim əhalimiz 15 milyon, 20 milyon olmalıdır. İnşallah, o günləri də biz
bərabər görəcəyik və daha da güclü, daha da təsirli dövlət yaradacağıq. Mən buna şübhə etmirəm. Bütün
bunlara nail olmaq üçün Azərbaycanda hər şey vardır - siyasi iradə, xalqın dəstəyi, iqtisadi güc və gələcəyə
olan baxışlarımız.
Bir daha qayıdıram Yevlaxda gedən inkişafa. Görürük ki, burada qısa müddət ərzində çox iş
görülüb. Rayon icra hakimiyyətinin şəhərin inkişafı ilə bağlı başqa planları vardır. Şəhər, əlbəttə,
böyüməlidir, böyüyür, yeni inkişaf konsepsiyası işlənməlidir. Əlbəttə, bütün infrastruktur layihələri
vaxtında icra edilməlidir. Yevlaxda su layihəsi icra ediləcək, qazlaşdırılma 100 faiz olmalıdır. Bütün
kəndlərdə qaz olmalıdır. Kənd yolları bərpa edilməlidir. Mərkəzi Rayon Xəstəxanası tikilib. Böyük
xəstəxanadır. Ölkə miqyasında ən böyük xəstəxanalardan biridir. Nə lazımdırsa onu da edəcəyik və sizinlə
də çox görüşəcəyik. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun!
SAKİNLƏR: Çox sağ olun, minnətdarıq.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Elektromobillə “Bulvar” istirahət mərkəzinin ərazisini gəzən Prezident İlham Əliyev burada
aparılan tikinti və yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanış oldu.
Bildirildi ki, şəhər əhalisinin istirahətinin səmərəli təşkili məqsədilə Kür çayının Yevlax şəhərinin
ərazisindən keçən hissəsinin sağ sahili boyunca salınan “Bulvar” istirahət mərkəzinin uzunluğu 2,5 min
metr, ümumi sahəsi 8,2 hektardır. Onun bir hissəsi sahil boyunca, digər hissəsi isə estakadalar üzərində
yerləşir. Tikinti işlərinin gedişində istinad divarları tikilmiş, sütunlar inşa olunmuşdur. İstirahət zonasında
müxtəlif həcmli 22 fəvvarə, şəlalə, dayaqlar üzərində 86 tağbənd də tikilmişdir. “Bulvar” istirahət
mərkəzində müasir işıqlandırma sistemi yaradılmış, uşaqlar üçün attraksionlarla təchiz olunan əyləncə
guşəsi qurulmuşdur.
Vurğulandı ki, idmana olan maraq nəzərə alınaraq burada futbol və voleybol meydançaları inşa
olunmuş, çimərlik zonası salınmışdır. Hazırda Kür çayının sahilində beşulduzlu otel binasında tikinti işləri
davam etdirilir.
Bir sözlə, “Bulvar” istirahət mərkəzində yaradılmış şərait Azərbaycanın hər bir bölgəsində abadlıq
və quruculuq işlərinin aparılmasının dövlətin diqqət mərkəzində olduğunu göstərir.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin Yevlaxdakı “N” saylı yeni hərbi
hissəsinin qarnizonu və yaşayış binaları kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
(7 oktyabr 2012-ci il)
Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin Yevlaxdakı “N” saylı yeni hərbi hissəsinin qarnizonu və yaşayış
binaları kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, general-leytenant Elçin Quliyev Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevə raport verdi.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə hərbi hissənin qərargahında yaradılmış şəraitlə tanış oldu. Bildirildi
ki, burada hərbi qulluqçuların xidməti vəzifələrini yerinə yetirmələri üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Azərbaycan Prezidentinin 2011-ci il 18 iyul tarixli Fərmanına uyğun olaraq, 15 aya inşa edilən bu hərbi
hissənin ərazisi 40 hektardır. Burada 80,6 min kvadratmetr ərazidə inşaat işləri görülmüş, 270 min
kvadratmetr sahə isə abadlaşdırılmışdır.
Altımərtəbəli əsgər yataqxanasında olan Prezident İlham Əliyev bölmələrin yerləşmə və tədris
şəraiti ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, burada əsgərlərin və digər hərbi qulluqçuların istirahəti və xidməti
yüksək səviyyədə həyata keçirmələri üçün zəruri tədbirlər görülmüşdür. Əsgərlərin məişət şəraiti üçün
lazımi infrastruktur yaradılmış, bütün növ xidmətlər yüksək standartlar nəzərə alınaraq təşkil olunmuşdur.
Bundan əlavə, binanın yuxarı mərtəbəsində böyük konfrans zalı yaradılmışdır və burada hərbi hissənin
həyatı ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçiriləcəkdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin əks olunduğu muzey isə həm də ideoloji
mərkəz funksiyasını yerinə yetirir. Muzeydə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin ordu quruculuğuna, o cümlədən ölkədə Sərhəd Qoşunlarının inkişafına göstərdikləri diqqət
və qayğını əks etdirən fotostendlər qurulmuşdur.
Sonra Prezident İlham Əliyev əsgər yeməkxanasında yaradılan şəraitlə maraqlandı. Qeyd edildi ki,
əsgərlərin yüksək səviyyədə qidalanması üçün burada hər cür şərait vardır. Hərbi hissənin ərazisində bütün
zəruri avadanlıq və ləvazimatlarla təchiz olunan hospital fəaliyyət göstərir. 60 çarpayılıq hospitalda
ambulator müayinələrin və müalicə işinin aparılması üçün bütün imkanlar nəzərə alınmış, əməliyyat bloku
yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısı hərbi hissənin tədris meydanı və təlim poliqonunda da oldu. Burada Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanına yeni texnika və silah növləri barədə məlumat verildi. Qeyd olundu ki,
bu gün Dövlət Sərhəd Xidmətinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər
görülür. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissələrinin komplektləşdirilmə faizi və keyfiyyəti də yüksək
səviyyədədir. Əsas komanda-qərargah vəzifələrinin peşəkar, ali hərbi təhsili olan, mənəvi, fiziki və
psixoloji cəhətdən hazırlıqlı, döyüş təcrübəsi toplamış zabitlərlə komplektləşdirilməsi ardıcıl şəkildə həyata
keçirilir.
Diqqətə çatdırıldı ki, sərhədçi ailələrinin istifadəsi üçün dörd tədris qrupu üzrə nəzərdə tutulan 150
yerlik uşaq bağçası vardır. Burada uşaqların təlim-tərbiyəsinin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün
hər cür əyani vəsaitlərlə təchiz olunan bölmələr yaradılmış, məktəbəqədər hazırlıq guşələri qurulmuşdur.
Bağçanın daxilində 2,1 min kvadratmetr sahəsi olan qapalı hovuz inşa olunmuşdur.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev hərbi hissədə yaşayış binaları kompleksinin açılışında iştirak
etdi.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, hərbi hissənin ərazisində ümumilikdə 185 mənzilin
olduğu beşmərtəbəli 5 bina tikilmişdir. Burada subay zabit və gizirlər üçün 120 nəfərlik otel tipli yataqxana
da vardır. Burada yaradılan şərait təsdiqləyir ki, bu gün Azərbaycan Ordusunda müşahidə olunan hərtərəfli
yüksəliş sərhədçilərin və onların ailə üzvlərinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsinə də müsbət təsir göstərir. Prezidentin Azərbaycanın bölgələrinə etdiyi
səfərlərində hərbçilər və onların ailələri üçün inşa edilən binaların açılışında iştirak etməsi dövlətin ordu
quruculuğuna diqqət və qayğısını nümayiş etdirir.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2012, 7 oktyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax, Bərdə rayonlarına və Naftalan şəhərinə səfəri
Yevlaxda Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
(10 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Yevlax rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Yevlax şəhərinin mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini
ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Qoca Səmədov Azərbaycan Prezidentinə parkda və
rayonda görülmüş abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi.
AZƏRTAC
2013, 10 sentyabr
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Yevlax Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası istifadəyə verilmişdir
(10 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Yevlax Şəhər Mərkəzi
Xəstəxanasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı xəstəxananın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev məlumat verdi ki, inşasına 2012-ci ilin martında başlanan
xəstəxananın ərazisi 4,3 hektar, tikinti sahəsi 18,6 min kvadratmetrdir. Buradakı 6 blokun üçü
dördmərtəbəli, digər üç blok isə üçmərtəbəlidir.
Prezident İlham Əliyev xəstəxanada yaradılan şəraitlə tanış oldu.
Tibb ocağında poliklinika, yoluxucu xəstəliklər, şüa-diaqnostika, qadın məsləhətxanası və ailə
planlaşdırma, doğum, qəbul, laboratoriya, urologiya, cərrahiyyə, travmatologiya, hemodializ şöbələri
fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, xəstələr ginekologiya, sterilizasiya, anesteziologiya, reanimasiya, lor,
oftalmologiya, daxili xəstəliklər şöbələrinin xidmətlərindən də istifadə edə biləcəklər. Burada müxtəlif
cərrahiyyə əməliyyatlarının aparılması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Ən müasir avadanlığın
quraşdırıldığı bu tibb ocağında kompyuter tomoqrafiyası, rəqəmsal rentgen, flüoroqraf, 4D və 3D ultrasəs
müayinə aparatları, oftalmoloji kombayn və digər müasir qurğular vasitəsilə xəstələrə keyfiyyətli tibbi
xidmət göstəriləcəkdir. Bütün bunlar 2003-cü ildən sonrakı dövrün Azərbaycan səhiyyəsində yeni inkişaf
mərhələsi kimi yadda qaldığını təsdiqləyir. Bu dövr ölkədə daha çox səhiyyə infrastrukturunun yaradılması,
yeni xəstəxanaların tikintisi, mövcud tibb ocaqlarının yenidən qurulması ilə xarakterizə olunur. Səhiyyə
islahatlarının mühüm istiqaməti olan tibb müəssisələri şəbəkəsinin və strukturunun təkmilləşdirilməsi
sahəsində də məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Əhalinin sağlamlığının qorunmasında və tibbi
xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında səhiyyənin prioritet sahələri üzrə qəbul olunan Dövlət
proqramları müstəsna rol oynayır. Bu proqramlar dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Azərbaycan
səhiyyəsinin son illərdə keçdiyi böyük və şərəfli yol, ilk növbədə, geniş islahatlarla xarakterizə olunur.
Həyata keçirilən bu islahatlar isə ölkədə səhiyyə infrastrukturunun tamamilə yenidən qurulmasına xidmət
edir.
Dövlətimizin başçısı xəstəxanada yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2013, 10 sentyabr

331

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Yevlaxda hava limanı açılmışdır
(10 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Yevlax hava limanının
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Mərasim iştirakçılarını salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Yenidən Yevlaxda olmağımdan çox məmnunam. Mən son illər ərzində dəfələrlə Yevlax
rayonunda olmuşam, müxtəlif tədbirlərdə, açılışlarda bərabər iştirak etmişik. Bu gün isə yeni aeroportun
açılışını edirik. Çox gözəl hadisədir, böyük rəmzi məna daşıyır. Çünki Yevlax aeroportunun yenidən
fəaliyyətə başlaması çox əlamətdar hadisədir, ölkəmizin inkişafını, gücünü göstərir. Onu göstərir ki, vaxtilə
yaradılmış bütün vacib infrastruktur obyektləri bu gün yenidən qurulur, bərpa edilir və daha da müasir
görkəm alır.
Bildiyiniz kimi, Yevlax aeroportu sovet dövründə fəaliyyət göstərirdi. O vaxt uçuş-enmə zolağı o
qədər böyük deyildi, ancaq kiçik təyyarələri qəbul edə bilərdi. Bu gün isə yeni zolaq tikilmişdir. İstənilən
təyyarə enə bilər – “Boeing”, “Aerobus”, digər təyyarələr. Bütün beynəlxalq standartlara cavab verən bir
aeroportdur və Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturunun yenidən qurulmasında bu aeroportun çox böyük
rolu olacaqdır.
Son illər ərzində Azərbaycanda nəqliyyat sektoruna çox böyük sərmayələr qoyulmuşdur,
investisiyalar cəlb edilmişdir – həm xaricdən, həm daxildən. Bu investisiyalar daha çox dövlət büdcəsi
hesabına qoyulur və beləliklə, Azərbaycan artıq dünya miqyasında bir nəqliyyat mərkəzinə çevrilmişdir.
Bizim çox əlverişli coğrafi mövqeyimiz vardır. Ancaq əgər nəqliyyat infrastrukturu olmasa, bu coğrafi
yerləşmə böyük əhəmiyyət kəsb etməz. Məhz son illərdə bu sahəyə qoyulan investisiyalar Azərbaycanı
artıq bir logistika-nəqliyyat mərkəzinə çevirmişdir. Bizim nəqliyyatımızın bütün növləri bu gün ən yüksək
standartlara cavab verir, o cümlədən hava nəqliyyatı. Bu sahəyə xüsusi diqqət verilir və son illərdə
Azərbaycanda tikilmiş aeroportlar, alınan yeni müasir təyyarələr və sərnişinlərə göstərilən xidmət bizim
inkişafımızı əyani şəkildə göstərir.
Son 10 il ərzində Azərbaycanda bir neçə aeroport yenidən quruldu – Naxçıvan, Gəncə və Lənkəran.
Bu aeroportlardan beynəlxalq uçuşlar başlamışdır. Eyni zamanda, 3 yeni aeroport tikilmişdir ki, heç vaxt
olmamışdır – Zaqatala, Qəbələ və Heydər Əliyev Aeroportunun yeni aerovağzal kompleksi və yeni
infrastrukturu. Bu gün açılışa hazırlanan Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu dünya miqyasında ən gözəl,
ən müasir aeroportlardan biridir və yaxın zamanlarda fəaliyyətə başlayacaqdır. Yevlax aeroportunun da
nəqliyyat sahəsində öz yeri var və şadam ki, bu layihə də qısa müddət ərzində icra edilmişdir. Bu, mənim
bilavasitə göstərişimlə icra edilən layihədir. Əminəm ki, bu aeroportun fəaliyyəti Azərbaycan
iqtisadiyyatına bir töhfə olacaqdır.
Bütövlükdə nəqliyyatla bağlı bütün məsələlər uğurla icra edilir – yollar tikilir, o cümlədən kənd
yolları. Yevlax rayonunda da kənd yolları tikilir, dəmir yolu yenidən qurulur. Bakıda ən böyük dəniz limanı
tikilir. Xəzər dənizindən böyük dəniz limanı Bakıda olacaqdır. Gəmiqayırma zavodu tikilir, gəmilər alınır.
Yəni, biz bu məsələlərə kompleks şəkildə yanaşırıq və beləliklə, bu gün nəqliyyat infrastrukturunun
mövcudluğu bizə yeni imkanlar verir. Əlbəttə ki, biz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun fəaliyyətini
səbirsizliklə gözləyirik. Bu layihə də Azərbaycan tərəfindən bir təşəbbüs kimi irəli sürülmüşdür. Bizim
tərəfdaşlar, qonşularımız bu layihəyə böyük dəstək vermişlər. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu birgə səylərlə
tikilir və tikiləndən sonra dünya miqyasında yeni bir dəhliz olacaqdır. Həm məsafə baxımından, həm
iqtisadi səmərə nöqteyi-nəzərindən bu layihənin çox böyük iqtisadi və siyasi mənası vardır. Nəzərə alsaq
ki, Şimal-Cənub dəhlizi də Azərbaycan ərazisindən keçir, biz bu dəhlizin inkişafında da maraqlıyıq və öz
səylərimizi qoyuruq.
Beləliklə, hesab edirəm ki, son 10 ildə nəqliyyatla bağlı qarşıda duran bütün vəzifələr artıqlaması
ilə icra edildi və bu gün açdığımız aeroport bunun növbəti sübutudur.
Yevlax rayonunun inkişafına gəldikdə, çox şadam ki, son illərdə inkişaf çox sürətli olmuşdur.
Böyük quruculuq işləri aparılmışdır, Yevlax müasir şəhərə çevrilmişdir. Böyük infrastruktur obyektləri,
abadlıq işləri, parklar, xiyabanlar, bulvar tikilmişdir. Keçən dəfə burada olarkən bulvarda da oldum. Çox
şadam ki, bu müsbət təcrübə artıq burada da tətbiq olunur. Bakı bulvarı bildiyiniz kimi, genişlənir və artıq
yaxın zamanlarda 14 kilometrə çatacaqdır. Yevlax bulvarı tikilib. Kür çayı üzərində yerləşən digər
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şəhərlərdə bulvarlar tikilir. Bu, gözəl bir təşəbbüsdür və istirahət yeridir, insanların rahatlığı üçün yaradılan
yerlərdir. Yevlaxda digər istirahət zonaları yaradılmışdır, parklar, bağçalar, iş yerləri.
Bu, mənim Yevlaxa altıncı səfərimdir və son müddət ərzində mən dəfələrlə burada müxtəlif
açılışlarda iştirak etmişəm. Çox şadam ki, Yevlax çox sürətlə inkişaf edir və rayonun gələcək inkişafı ilə
bağlı əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Burada qazlaşdırma uğurla gedir. Şəhər tam qazlaşdırılıbdır və hesab
edirəm ki, yaxın aylarda bütün kəndlər də qazlaşdırılacaqdır. Yəni, qazlaşdırma 100 faizə çatacaqdır. İçməli
su-kanalizasiya layihəsinin icrası gözlənilir və hesab edirəm ki, bir il ərzində, yaxud da, il yarım ərzində bu
məsələ də öz həllini tapacaqdır. Çünki bu, çox ciddi məsələdir. Bildiyiniz kimi, indi ölkə üzrə hər bir yerdə
içməli su, kanalizasiya layihələri icra edilir, o cümlədən Yevlaxda da bu, icra ediləcəkdir. Kənd yollarının
tikintisi gedir. Bu gün biz bir kənd yolunun açılışını qeyd edəcəyik. Yəni, bütün infrastruktur layihələrinin
icrası müsbət istiqamətdə gedir. Bu layihələrin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanın dövlət büdcəsi hesabına
reallaşır və büdcəmiz də son 10 il ərzində 20 dəfə artmışdır. Yəni, hesab edirəm ki, dünya miqyasında belə
artım heç bir yerdə müşahidə olunmur. İqtisadi artım əlbəttə ki, büdcə xərclərinin artımına gətirib
çıxarmışdır və bütün iqtisadi uğurlar məqsədyönlü şəkildə ölkəmizin, regionların inkişafına yönəldilir.
Şadam ki, ikinci regional inkişaf proqramı uğurla başa çatır. Növbəti proqram hazırlanır və növbəti 5 il
ərzində hər bir rayon üzrə, o cümlədən Yevlax rayonu üzrə əlavə tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur.
Mən bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Əminəm ki,
gələcəkdə biz sizinlə hələ çox görüşəcəyik. Çünki burada açılışlar çox olacaqdır və gözəl tədbirlərdə birbirimizi təbrik edəcəyik. Sağ olun.
XXX
Yevlaxın inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə rayon ictimaiyyəti adından Prezident İlham
Əliyevə minnətdarlığını bildirən Şahin KƏRİMOV dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin, yevlaxlılar adından Sizi salamlayım, şəhərimizə “Xoş
gəlmisiniz!” deyim. Son 10 ildə ölkəmiz böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Artıq indi bizim güclü dövlətimiz
vardır. Biz öz güclü dövlətimizlə fəxr edirik! Hər bir azərbaycanlı fəxr edir ki, o, Azərbaycanın
vətəndaşıdır, güclü Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıdır. Bu güclü dövləti Siz bizə bəxş etmisiniz, cənab
Prezident.
Bu gün açılışına toplaşdığımız bu hava limanı Azərbaycanın yeni bir nailiyyətidir. Bu hava limanından
təkcə yevlaxlılar deyil, ətraf rayonların əhalisi də istifadə edəcək, sərbəst uçuşlar edəcəkdir. Eyni zamanda,
bu hava limanı Yevlaxın iqtisadiyyatına böyük uğur gətirəcəkdir. Möhtərəm cənab Prezident, belə hava
limanları, Sizin dediyiniz kimi, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində açılmışdır. Bunlar hamısı Vətənimizə,
xalqımıza xidmət edəcəkdir. Bütün bunlara görə Sizə yevlaxlılar adından öz dərin minnətdarlığımı
bildirirəm.
XXX
Gənclər adından çıxış edən Əli QULİYEV Azərbaycanda yürüdülən gənclər siyasətinə verdiyi
töhfələrə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, bu gün hər bir yevlaxlı, hər bir gənc fəxr edir, öz doğma şəhəri ilə
qürur hissi keçirir. Qürur hissi ilə demək istəyirəm ki, son 10 ildə şəhərimiz tamamilə dəyişib, yeni görkəm
alıb, gözəl, abad bir şəhərə çevrilibdir. Bu, hər birimizi qəlbən sevindirir.
Cənab Prezident, Sizin hər dəfə Yevlaxa səfərinizdən sonra şəhərimizdə daha böyük layihələr
həyata keçirilir. Buna görə biz Sizi həmişə gözləyirik, həmişə Sizi görmək arzusundayıq. Şəhərimizdə
gördüyünüz bütün gözəlliyi, bütün yeniliyi yevlaxlılar məhz Sizin qayğı və diqqətinizdən aldıqları enerji
ilə qurub yaradırlar. Şəhərimiz haqqında söylədiyiniz çox dəyərli sözlər yevlaxlıların zəhmətinə verilən ən
böyük mükafatdır. Mən inanmıram ki, dünyanın hər hansı bir ölkəsində 10 il ərzində bu qədər yeniliyə, bu
qədər tərəqqiyə nail olunsun. Bu, yalnız Azərbaycana və yalnız Sizə məxsusdur, cənab Prezident, gənclərə
göstərilən qayğı və diqqət çox yüksək səviyyədədir. Bizim üçün hər cür şərait yaradılıbdır. Belə bir şəraitdə
isə gənclərimiz yüksək vətənpərvərlik ruhunda formalaşırlar. Siz bizim üçün Vətəni sevmək nümunəsisiniz.
Vətənini sevən, Prezidentini dəstəkləyən bir gənc olaraq bildirmək istəyirəm ki, biz hər an Sizinləyik. Siz
də bizə güvənə bilərsiniz. Çünki bizim ürəyimiz Sizinlədir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun.

333

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

XXX
Azərbaycan Prezidenti hava limanının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Dövlətimizin başçısı Yevlax hava limanının planını əks etdirən stendə baxdı.
“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Cahangir Əsgərov məlumat
verdi ki, Yevlax hava limanı istismar olunduğu dövrdə öz inkişafının iki böyük mərhələsini yaşamışdır.
Birinci mərhələ 1978-1980-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə respublikanın fəal
aerofikasiyasının aparıldığı dövrə təsadüf edir. Bu dövrdə hava limanının fəaliyyəti təkmilləşdirilmiş, kənd
təsərrüfatı aviasiyasının təmin edilməsi üçün baza yaradılmışdı. Bu çərçivədə uzunluğu 1600, eni 35 metr
olan uçuş-enmə zolağı yenidən qurulmuşdu. Uçuş-enmə zolağı işıq-siqnal sistemi ilə təchiz edilmiş, uzaq
və yaxın ötürücülər, radiomayak, pelenqator və dispetçer radiolokatoru quraşdırılmışdı. Bu, “Yak-40”
reaktiv təyyarələrinin gecə-gündüz qəbulunu təmin etməyə və hava gəmilərində Bakı-Yevlax-Bakı,
Yevlax-Naxçıvan-Yevlax, Yevlax-Minvod-Yevlax istiqamətlərində uçuşların açılmasına imkan vermişdi.
Sərnişinlərə xidmət göstərilməsi üçün saatda 100 sərnişin buraxılış qabiliyyəti olan aerovağzal binası da
inşa olunmuşdu. Həmin vaxtlar perronda, eyni zamanda, 4 “Yak-40” təyyarəsi yerləşə bilirdi. İkinci
istiqamət üzrə “AN-2” tipli kənd təsərrüfatı təyyarələrinə xidmət göstərilməsi üçün baza yaradılmış, onlar
üçün anqar, bu təyyarələrin aviasiya və radio avadanlıqlarına xidmət laboratoriyası və akkumulyator binası
tikildi. O dövrdə yanacaq-sürtkü materialları anbarı və “AN-2” təyyarələri üçün 60 dayanacaq inşa edilərək
hava limanı genişləndirilmişdi. Uçuş və texniki-mühəndis heyətləri, onların ailələri üçün istirahət və
yaşayış şəraiti yaradılmışdı. Aviaşəhərciyin ərazisi abadlaşdırılmış, buradakı klub və digər sosial təyinatlı
obyektlər təmir edilmişdi.
Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı Yevlax hava limanının inkişafında mühüm mərhələ
olmuşdur. Məhz bu diqqət və qayğı nəticəsində qısa müddətdə yeni uçuş-enmə zolağı, perron, yönəldici
yol inşa edilmiş, aerovağzal müasirləşdirilmiş, yardımçı bina və tikililər yenidən bərpa olunmuşdur.
Bildirildi ki, milli aviasiyamızın tarixində mühüm yer tutan Yevlax hava limanı bu ilin martından başlayan
tikinti-quraşdırma işləri nəticəsində ən müasir standartlara uyğun yenidən qurulmuşdur. Burada həyata
keçirilən işlər ölkəmizdə gedən inkişaf proseslərinin əyani sübutudur.
Hava limanının texniki-iqtisadi göstəriciləri barədə məlumat verilərkən diqqətə çatdırıldı ki,
yenidənqurma işləri nəticəsində 2520 metr uzunluğunda, 40 metr enində, ümumi sahəsi 105 min
kvadratmetr olan asfalt-beton örtüklü yeni uçuş-enmə zolağı salınmışdır. Əvvəllər isə uçuş-enmə zolağının
uzunluğu cəmi 1200 metr idi. Bununla yanaşı, 345 metr uzunluğunda, 25 metr enində, ümumi sahəsi 10,7
min kvadratmetr olan yeni asfalt-beton örtüklü yönəldici yolun tikintisi, sahəsi 30,8 min kvadratmetr olan
yeni asfalt-beton örtüklü perronun, sahəsi 1200 kvadratmetr olan aerovağzalın yenidən qurulması da
görülən işlər sırasına daxildir. Uçuş-enmə zolağı, yönəldici yol və perron xaricdə istehsal olunan işıq-siqnal
sistemləri ilə təchiz edilmişdir. Burada sərnişinlərin uçuşa gediş və gəliş zonaları, qeydiyyat masaları, kafe,
brifinq və hava limanının işçiləri üçün ofis otaqları yaradılmışdır. Ümumi sahəsi 1300 kvadratmetr olan və
dispetçer məntəqəsinin yerləşdiyi dördmərtəbəli bina da tamamilə yenidən qurulmuşdur.
Qeyd olundu ki, vağzalyanı meydan abadlaşdırılmış, 60 avtomobil tutumlu dayanacaq tikilmişdir.
Hava limanının fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün transformator yarımstansiyası inşa
olunmuş, 1300 metr uzunluğunda 10 kilovoltluq iki elektrik xətti çəkilmişdir. Bundan əlavə,
radionaviqasiya sistemlərinin və işıq-siqnal avadanlığının elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün
transformator yarımstansiyası tikilmiş və 250 kilovolt gücündə dizel generatoru quraşdırılmışdır. Burada
təhlükəsizliyin təmin olunması üçün aeroport boyu 9 kilometr uzunluğunda mühafizə hasarı çəkilmişdir.
Uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Yevlax hava limanında Beynəlxalq Mülki Aviasiya
Təşkilatının tələb və normalarına cavab verən, Avropa istehsalı olan radio və meteoavadanlıq - enmə
sistemi, meteosistem, hava hərəkətini idarəetmə sistemi və rabitə sistemi quraşdırılmışdır. Bir çox
iritutumlu təyyarələri qəbul etmək gücündə olan Yevlax hava limanı sərnişin daşımaları ilə yanaşı,
ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafında da mühüm rol oynayacaqdır. Hava limanına yeni yol salınmış,
böyük abadlıq işləri görülmüşdür.
XXX
Dövlətimizin başçısı sakinlərlə söhbət etdi.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Yevlaxda da aeroportu bərpa etdik.
SAKİN: Hər şeyimiz var idi, bir aeroportumuz yox idi.
SAKİN: İndi dünyada nələrin baş verdiyini yaxşı görürük. Ölkələrdə müharibələr gedir, insanlar
bir-birini qırır, aclıq, səfalət dünyanı başına götürüb gedir, şəhərlər dağılır. Ancaq Azərbaycan dinamik
şəkildə inkişaf edir. Buna görə Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ölkəmiz dinamik, hərtərəfli, əhatəli
inkişaf edir. Mən bu sahədə az-çox təcrübəli insan kimi görürəm ki, Siz infrastrukturdan başladınız. Bunlar
çox yerində olan addımlar idi. İndi ölkəmizdə bütün sahələr inkişaf edir, özü də inkişaf çox sürətlə gedir.
Dünyanın super dövlətləri vardır ki, onları iğtişaşlar bürüyüb. Onlar ixtisarlar edirlər, maaşları azaldırlar,
kəsirlər. Ancaq şükürlər olsun ki, Sizin rəhbərliyiniz sayəsində ölkəmiz sürətlə inkişaf edir. Hər gün
televizorda görürük, Siz içməli su, kanalizasiya xətlərinin açılışını edirsiniz. Bunlardan savab, bunlardan
önəmli heç nə ola bilməz. Siz bununla insanların qəlbini fəth edirsiniz, sevincini qazanırsınız. Sağ olun, var
olun! Tanrı Sizi qorusun, cənab Prezident!
Prezident İlham ƏLİYEV: Azərbaycan doğrudan da inkişaf edir.
SAKİN: Respublika gözəlləşdikcə, rayonlarımız gözəlləşdikcə biz ağsaqqallar və ağbirçəklər də
gözəlləşirik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əlbəttə.
SAKİN: Sizinlə fəxr edirik. Bütün Yevlax rayonu, hamı Sizinlə fəxr edir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Biz Yevlax rayonunun timsalında Azərbaycanın dinamik
inkişafını görürük. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, indi dünyada böhran davam edir. İqtisadi böhran bir neçə il
bundan əvvəl başlamışdır, sonra maliyyə böhranına çevrilmişdir. Bundan başqa, dediyiniz kimi, müxtəlif
yerlərdə siyasi böhran yaşanır, müharibələr, qarşıdurmalar, vətəndaş müharibələri. Azərbaycan isə öz yolu
ilə gedir. Azərbaycan dinamik şəkildə, təhlükəsizlik, əmin-amanlıq, sabitlik şəraitində inkişaf edir. Sabitlik
əsas idi. Biz 1990-cı illərin əvvəllərini yaxşı xatırlayırıq. O vaxt sabitlik yox idi. Müstəqillik əldə edən gənc
dövlət demək olar ki, müstəqilliyini əldən verirdi. Ancaq Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında sabitlik
yarandı. Azərbaycan inkişafa qədəm qoydu və bu gün də bu yolla gedir.
Son illər ərzində Azərbaycan regional inkişaf proqramlarının icrası nəticəsində böyük bir yol
keçmişdir. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, infrastruktur layihələrindən başladıq. İlk növbədə, elektrik enerjisi.
Çünki bunsuz heç bir inkişaf mümkün deyildir. Ondan sonra yollar, qaz, su xətləri, nəqliyyat infrastrukturu.
Özəl sektora dəstək verildi. Fermerlərə 100 milyonlarla manat kreditlər verildi. İldən-ilə artan pensiyalar,
maaşlar, sosial ödəmələr bu gün Azərbaycan reallıqlarını təşkil edir. Deyə bilərəm ki, dünya miqyasında
iqtisadi və sosial məsələlərin həlli işində son illər ərzində Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci ölkə yoxdur.
Bu yaxınlarda dünyanın ən mötəbər iqtisadi qurumu olan Dünya İqtisadi Forumu yeni bir hesablama dərc
etmişdir ki, orada da rəqabət qabiliyyətliliyinə görə Azərbaycan dünyada 39-cu yerdədir. Bax budur reallıq,
budur bizim inkişafımız. Biz bir çox inkişaf etmiş ölkələri geridə qoyduq. Mən bir neçə il bundan əvvəl
demişdim ki, biz də inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməliyik. Biz buna nail olacağıq.
Növbəti illərdə görüləcək işlər hesabına Azərbaycan daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir. Biz yalnız
qabağa gedəcəyik, yalnız inkişaf edəcəyik. Bütün regionlar, həmçinin Yevlax daha da gözəlləşəcəkdir.
Halbuki indi də çox gözəl şəhərdir, müasir şəhərdir. Mən də hər dəfə gələndə görürəm ki, şəhər gözəlləşib,
abadlaşıb. Siz - burada yaşayan insanlar həm bunu görürsünüz, həm də ki, bunu təmin edirsiniz. Yəni bu,
sizin zəhmətinizin hesabına baş verir.
Sizi təbrik edirəm, sizə uğurlar, cansağlığı arzu edirəm. Gələcəkdə görüşlərimiz hələ çox olacaqdır.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun. Sizin rəhbərliyinizlə.
SAKİN: Xahiş edirəm bizim salamlarımızı Mehriban xanıma çatdırın. Deyin ki, biz hamımız onu
çox istəyirik. O ki o zərif çiyinlərini Sizin daşıdığınız ağır yükün altına verir, həmişə var olsun, həmişə
beləcə bir yerdə olun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun.
SAKİN: Allah Sizə cansağlığı versin, xoşbəxt olun! Səmimi sözümdür, Siz yaxşı prezidentlərin ən
yaxşısısınız. Biz sizinləyik. Allah Sizi qorusun ki, Siz bu respublikanı daha da gözəlləşdirəsiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun.
SAKİN: Mən Bakıda oldum. Aman Allah, Bakı necə gözəldir!
Prezident İlham ƏLİYEV: Yevlax da geri qalmır.
SAKİN: Geri qalmır. İndi bütün rayonlar gözəldir. Amma Bakı ümumiyyətlə çox gözəldir. Allah
Sizi saxlasın.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Bütün rayonlar bir-biri ilə yarışır. Mən də deyirəm ki, bu, yaxşı yarışdır,
sağlam rəqabətdir.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2013, 10 sentyabr

336

