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Ağsu
2009, 29 oktyabr
 Prezident İlham Əliyevin İsmayıllı və Ağsu rayonlarına səfəri: Ağsuda Ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsini ziyarət
 Ağsuda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
 Prezident İlham Əliyev Ağsu rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir
 Ağsu şəhər stadionunun təməlqoyma mərasimi olmuşdur
 Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Ağsuda inşa olunacaq Uşaq-Gənclər Bədii Yaradıcılıq
Məktəbinin təməli qoyulmuşdur
 “Az-Qranata” MMC-nin şirələr və şərab emalı zavodunda tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq
 Prezident İlham Əliyev Ağsuda Qəhrəmanlar parkının açılışında iştirak etmişdir
 Ağsu rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş








2011, 30 oktyabr
Prezident İlham Əliyev Ağsu şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir
Ağsuda Regional Qaz İstismar Sahəsinin açılışı olmuşdur
Ağsu mədəniyyət və istirahət parkı əsaslı bərpa və yenidənqurmadan sonra açılmışdır
Ağsuda yeni çörək zavodu istifadəyə verilmişdir
Ağsu şəhər stadionunun açılışı olmuşdur
Ağsuda Uşaq-Gənclər Bədii Yaradıcılıq Mərkəzi açılmışdır
Ağsuda işə salınan “Az-Granata” MMC-nin şirə və şərab emalı zavodu ən müasir standartlara cavab
verir
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Prezident İlham Əliyevin İsmayıllı və Ağsu rayonlarına səfəri
Ağsuda Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(29 oktyabr 2009-cu il)
Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllı rayonuna
səfərini başa çatdıraraq Ağsuya gəlmişdir.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və xanımı Mehriban
Əliyevanı hərarətlə qarşıladılar.
Ölkəmizin iqtisadi potensialı artdıqca regionlarımız abadlaşır, hərtərəfli tərəqqi dövrünə qədəm
qoyur. Bu inkişaf və tərəqqi Ağsunun simasında da hiss olunur. Rayonda tikinti-quruculuq işlərinin həcmi
artmış, geniş abadlıq işləri aparılmışdır.
Son illər Ağsu iqtisadiyyatında ciddi artım əldə olunmuşdur. Bu inkişaf Ağsunun simasını yaxşılığa
doğru xeyli dəyişdirmişdir. Şəhərin bütün mərkəzi küçələrinə asfalt örtüyü döşənmiş, bir çox kəndlərdə
yollar təmir edilmişdir. Ağsu-Kürdəmir magistral yolunun şəhərdən keçən hissəsində də abadlıq işləri
aparılmışdır.
Rayonda sahibkarlığın inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması daim diqqətdə saxlanılır. Son 5 ildə
rayonda 3109-u daimi olmaqla 5916 iş yeri yaradılmışdır. Cari ilin 9 ayında rayonda fəaliyyətə başlayan
yeni və bərpa edilmiş müəssisələrdə 325 nəfər daimi işlə təmin olunmuşdur. Həmin müddətdə əhaliyə
göstərilən pullu xidmətlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə xeyli artmışdır. Son 9 ayda orta
aylıq əmək haqqı artaraq 171,8 manat, adambaşına düşən gəlirlər 869,78 manat olmuşdur.
Rayonda təhsil və səhiyyə sektorunun inkişafı diqqətdə saxlanılır. Müasir məktəb binaları
tikilmişdir. Qaraqoyunlu kəndində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 220 şagird yerlik yeni orta
məktəb binasının tikintisi uğurla davam edir. Kalva kəndində isə 220 şagird yerlik orta məktəb binasının
inşasına başlanılmışdır.
2004-2008-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində 5, Heydər
Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi çərçivəsində isə 8 məktəb
binası inşa olunmuş, yeni inventar və avadanlıqla təchiz edilmişdir. Keçən il rayonda ümumi məhsul
istehsalının həcmi 78 milyon 123 min manata çatmışdır ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 50,1 faiz çoxdur.
Bu ilin 9 ayında da kənd təsərrüfatı istehsalı genişləndirilmiş, taxıl sahələrindən rekord miqdarda - 92,6
min ton məhsul əldə edilmişdir. Rayonda meyvə və tərəvəz yığımı da ötən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə xeyli artmışdır.
Ağsu şəhərinin mərkəzindəki Heydər parkına gələn Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban
Əliyeva ulu öndərin tuncdan tökülmüş abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydular.
Məlumat verildi ki, abidənin müəllifi Rəssamlar İttifaqının üzvü, heykəltəraş Rəşid Hüseynovdur.
Qranit postamentlə birlikdə abidənin hündürlüyü 7 metrdir. Ətrafı yüksək zövqlə abadlaşdırılmış bu
möhtəşəm abidənin xüsusi yaraşıq verdiyi bu park ağsuluların əsas istirahət yeridir.
Sonra dövlətimizin başçısı Heydər parkında aparılmış yenidənqurma və abadlıq işləri ilə tanış oldu.
Bildirildi ki, ərazisi 1,2 hektardan 2,5 hektara çatdırılan Heydər parkında yenidənqurma işlərinə 2008-ci
ilin mayından başlanmışdır və sakinlərin istifadəsi üçün tam hazırdır. Parkda 5 fəvvarə quraşdırılmış,
ümumi sahəsi min kvadratmetr olan 100 yerlik yay konsert meydançası tikilmiş, Hollandiya, İtaliya və
İrandan gətirilmiş ağaclar və dekorativ gül kolları əkilmişdir. Parkda yeni piyada yolları çəkilmiş və 6440
kvadratmetr ərazidə yeni yaşıllıq salınmışdır. Bu istirahət ocağının işıqlandırılması üçün müasir sistem
quraşdırılmışdır.
Parkın ətrafı da abadlaşdırılmış, yaxınlıqda yerləşən binaların fasadları təmir edilmişdir.
AZƏRTAC
2009, 30 oktyabr
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Ağsuda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Ağsu şəhərində
Heydər Əliyev Mərkəzinin açılış mərasimində iştirak etmişlər.
Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi, Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, inşasına 2008-ci ildə başlanmış mərkəzin ümumi tikinti sahəsi 302
kvadratmetrdir. İkimərtəbəli binada 30 yerlik konfrans, eksponat zalları, dərnək, ofis və kompyuter otaqları
vardır.
Binanın birinci mərtəbəsində ulu öndərin büstü qoyulmuşdur. Burada ümummilli lider Heydər
Əliyevin həyatını və dövlətçilik fəaliyyətini əks etdirən 4 bölmə yaradılmışdır. Bu bölmələrdə ulu öndərin
ölkəmizin beynəlxalq imicinin, müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi üçün gördüyü möhtəşəm işlərdən bəhs
edən eksponatlara da geniş yer ayrılmışdır.
İkinci mərtəbədə informasiya texnologiyaları, xarici dillər, texniki yaradıcılıq otaqları və işçi heyət
üçün kabinetlər yerləşir. Binanın hər iki mərtəbəsində ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən
fotoların, müxtəlif məlumatların yer aldığı 212 tablo, 32 kompyuter dəsti, elektron köşk, geniş ekranlı
monitor, səsgücləndirici qurğular yerləşdirilmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, mərkəzin birinci mərtəbəsində yerləşən Heydər Əliyev
Muzeyi 4 bölmədən ibarətdir. Birinci bölmədə ulu öndərin yeniyetmə və gənclik dövrlərini əks etdirən
fotoşəkillər əksini tapmışdır. İkinci bölmədəki fotoşəkillər Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə
respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafı və digər sahələrin tərəqqisi ilə bağlı gördüyü işlərdən söhbət açır.
Üçüncü bölmədə ümummilli liderin 1993-cü ildə xalqımızın təkidi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra
ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial və mədəni həyatındakı quruculuq işlərindən bəhs edən materiallar
toplanmışdır. Dördüncü bölmədə isə ümummilli liderin respublikamıza rəhbərlik etdiyi müxtəlif illərdə
Ağsuya səfərləri, yerli əhali ilə görüşləri əks olunmuşdur. Burada ulu öndərin həyatına və dövlətçilik
fəaliyyətinə həsr olunan filmlərin nümayişi üçün elektron köşk də vardır.
Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərkəzin ikinci mərtəbəsi ilə tanış
oldular. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, mərkəzin ikinci mərtəbəsində “Heydər Əliyev və
uşaqlar” bölməsi fəaliyyət göstərir. Burada ulu öndərin uşaqlara diqqət və qayğısını əks etdirən fotoşəkillər
toplanmışdır.
Mərkəzin informasiya texnologiyaları kabinetində müasir standartlara cavab verən 17 kompyuter
lokal şəbəkəyə qoşulmuşdur. Texniki yaradıcılıq otağında isə uşaqların əl işlərindən ibarət sərgi nümayiş
etdirilir. Burada radio-telemexanika dərnəyinin üzvləri olan uşaqların hazırladıqları elektron avadanlıq da
diqqəti cəlb edir. Kompyuterlərlə təchiz olunmuş xarici dillər kabinetində isə ingilis və rus dillərinin tədrisi
üçün lazımi şərait yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
AZƏRTAC
2009, 30 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Ağsu rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasının açılışında iştirak
etmişdir
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati
binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasının tikintisinə
1987-ci ildən başlanmış, inşaat işləri 1990-cı ilə qədər davam etdirilmişdir. Maliyyə vəsaiti
çatışmazlığından işlər dayandırılmışdır. 1991-1992-ci illərdə bina baxımsızlıq ucbatından tamamilə
yararsız hala düşmüşdür. Keçən il binanın inşası üçün 516 min manat vəsait ayrılmış və tikinti-bərpa işləri
yüksək səviyyədə yerinə yetirilmişdir.
Binanın tikintialtı sahəsi 660 kvadratmetr, yardımçı tikililərin sahəsi isə 264 kvadratmetrdir.
Yardımçı tikililər avtomobil qarajı, qazanxana, transformator yarımstansiyası və yanğından mühafizə üçün
su anbarından ibarətdir.
Bina üçmərtəbəli olmaqla 35 iş otağından, 2 iclas zalından ibarətdir.
Bütün iş otaqları mebellə, kompyuterlə və digər müasir avadanlıqla təmin olunmuşdur.
İnzibati binanın ətrafında və həyətində 4476 kvadratmetr yaşıllıq salınmış və bəzək kolları əkilmiş,
fəvvarə tikilmiş, istirahət köşkləri quraşdırılmış və müasir yol çəkilmişdir.
Dövlətimizin başçısı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2009, 30 oktyabr

5

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Ağsu şəhər stadionunun təməlqoyma mərasimi olmuşdur
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Ağsu şəhər
stadionunun təməlqoyma mərasimində iştirak etmişlər.
Dövlətimizin başçısına layihə əsasında məlumat verildi ki, min tamaşaçı yeri olan Ağsu şəhər
stadionunun tikintisi üçün 4,3 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Obyektin smeta dəyəri 1 milyon 150 min
manatdır. Stadionda futbol meydançası, tribuna, inzibati bina, kassa, kafe-çayxana, elektron tablo, anbar,
qaraj, içməli su anbarı, transformator, üç giriş darvazası, voleybol və basketbol meydançalarının tikintisi
nəzərdə tutulmuşdur.
Stadionun istifadəyə verilməsi istər yerli, istərsə də beynəlxalq oyunların keçirilməsinə hərtərəfli
şərait yaradacaqdır.
Prezident İlham Əliyev kapsulu bünövrəyə buraxdı, beton qarışığı tökdü.
Dövlətimizin başçısı tapşırıq və tövsiyələrini verdi, inşaatçılara uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2009, 30 oktyabr
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Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Ağsuda inşa olunacaq Uşaq-Gənclər Bədii Yaradıcılıq
Məktəbinin təməli qoyulmuşdur
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Ağsu şəhərində
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunacaq Uşaq-Gənclər Bədii Yaradıcılıq Məktəbinin
təməlqoyma mərasimində iştirak etmişlər.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Ağsu şəhər Uşaq-Gənclər Bədii Yaradıcılıq Məktəbinin
tikintisi üçün 560 kvadratmetr torpaq sahəsi ayrılmışdır. Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana
yeni məktəb” layihəsi çərçivəsində inşa ediləcək məktəb ikimərtəbəli olacaqdır. Smeta dəyəri 650 min
manat olan binanın tikintialtı sahəsi 400 kvadratmetrdir. Bədii yaradıcılıq məktəbində sinif, müəllimlər,
dərnək, direktor otaqları, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün zal nəzərdə tutulmuşdur. Tikintinin 2010-cu
ildə başa çatdırılması planlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyev kapsulu bünövrəyə buraxdı, beton qarışığı tökdü.
Mehriban xanım Əliyeva da bünövrəyə beton qarışığı tökdü.
İnşaatçılara tapşırıq və tövsiyələrini verən dövlətimizin başçısı onlara uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2009, 30 oktyabr
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“Az-Qranata” MMC-nin şirələr və şərab emalı zavodunda tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq
(29 oktyabr 2009-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva oktyabrın 29-da Ağsu şəhərində
Azərbaycan-Almaniya birgə müəssisəsi olan “Az-Qranata” MMC-nin şirələr və şərab emalı zavodunda
tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşlar.
İnşaatçılar dövlətimizin başçısını və xanımını hərarətlə qarşıladılar.
Zavodun baş planı ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, “Az-Qranata” MMCnin şirələr və şərab emalı zavodunun ümumi ərazisi 8,8 hektardır. İnşaat işlərinə 2008-ci ilin iyulunda
başlanılmışdır. İnşaat işlərində əsasən yerli materiallardan istifadəyə üstünlük verilmişdir. Bu zavodun
Cənubi Qafqaz regionunda oxşarı yoxdur.
Qeyd olundu ki, zavodun tikintialtı sahəsi 15 min 600 kvadratmetrdir. Zavod beş sexdən, inzibati
bina, mehmanxana və yardımçı tikililərdən ibarətdir. Burada hər birinin tutumu 50 ton olan 50 çən
quraşdırılmışdır.
Bildirildi ki, zavodda ən son texnologiyaya əsaslanan avadanlıq quraşdırılmışdır. Avadanlığın
hamısı Almaniya və Avstriyanın aparıcı şirkətlərinin istehsalıdır. Bu isə öz növbəsində məhsulun qəbulu,
şirənin yığılması, onun tərkibinin təmizlənməsi və qablaşdırılması, habelə hazır məhsulun saxlanmasını
müasir tələblər səviyyəsində həyata keçirməyə imkan verir. Zavodda nar və üzümdən hazırlanacaq
məhsullar tərkibi və qablaşdırılmasına görə ən yüksək səviyyədə olacaqdır. Burada əlavə qarışıqlar
olmadan, nar şirəsi istehsal ediləcəkdir. Bunun üçün Almaniya istehsalı olan pasterilizə avadanlığı
alınmışdır. Zavodda, həmçinin narşərab, nar sousu, üzüm şirəsi və şərab istehsal olunacaqdır. Narın
tumundan alınacaq yağdan isə ətriyyat istehsalında istifadə olunacaqdır. Narın qabığından isə xüsusi boya
hazırlanacaqdır. Burada quraşdırılan müasir avadanlıq ildə 5 min ton hazır məhsul əldə etməyə imkan
verəcəkdir. Gələcəkdə tələbata uyğun olaraq, müəssisənin illik gücü 3 dəfə artırılaraq, 15 min tona
çatdırılacaqdır.
Məlumat verildi ki, müəssisənin min hektar ümumi sahəsi olan meyvə bağları da vardır. Sahənin
500 hektarında yüksək məhsuldar növ üzüm plantasiyaları və nar bağları salınmışdır. Qalan sahədə əkin
işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Müəssisə Ağsu və ətraf rayonların əhalisindən də məhsul alacaqdır.
Zavoda indiyədək 50 milyon ABŞ dolları sərmayə qoyulmuşdur. Burada 10-12 adda məhsul istehsal
ediləcəkdir.
Zavodda ümumilikdə min nəfər işləyəcəkdir ki, onların da 350-si müəssisədə, qalanları isə üzüm
plantasiyaları və nar bağlarında çalışacaqdır.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, gələcəkdə məhsullar bir çox ölkələrə, o cümlədən
MDB və Avropa dövlətlərinə ixrac olunacaqdır.
Binanın mərkəzləşdirilmiş havalandırma sistemi ilə təchiz olunması nəzərdə tutulur. Bundan başqa,
zavodun ərazisində transformator yarımstansiyası, nəzarət-buraxılış məntəqələri, hər birinin tutumu 300
kubmetr olan iki su anbarı, 50 kubmetrlik təmizlənmiş su anbarı, nasosxana və qazanxana tikilmişdir.
Zavodu fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün burada 1000 kilovoltluq ehtiyat generator da vardır.
Zavodun ətrafı abadlaşdırılmışdır. Əraziyə 27 500 kvadratmetr asfalt örtüyü salınmış, 25 min
kvadratmetr yaşıllıq sahəsi yaradılmış, müxtəlif bəzək, dekorativ və gül kolları əkilmiş, oturacaqlar
qoyulmuşdur.
Qeyd edildi ki, zavod gələn mövsümdən tam gücü ilə işə başlayacaqdır.
Dövlətimizin başçısı inşaatçılara uğurlar arzuladı, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2009, 30 oktyabr

8

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Prezident İlham Əliyev Ağsuda Qəhrəmanlar parkının açılışında iştirak etmişdir
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Ağsu şəhərində Qəhrəmanlar parkının açılışı olmuşdur. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak etmişlər.
Dövlətimizin başçısı və xanımı parkda aparılmış abadlıq və quruculuq işləri ilə tanış oldular.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, tikintisinə 2008-ci ildən başlanılmış Qəhrəmanlar
parkının ərazisi bir hektardır. Müasir memarlıq üslubunda tikilmiş parkın layihə tərtibatında üç tarixi
hadisənin qəhrəmanlıq rəmzi ifadə olunmuşdur. Kompleksdə II Dünya Müharibəsində həlak olmuş
həmyerlilərimizin, 20 Yanvar şəhidlərinin və Qarabağ müharibəsində həlak olmuş 104 şəhidin əziz xatirəsi
əksini tapmışdır. Burada “Əbədi məşəl” alovlanır.
Kompleksin döşəmə və divarları qara və qırmızı qranitlə işlənilmişdir. Tikintinin sahəsi 3600
kvadratmetrdir. Kompleksin ətrafında 4862 kvadratmetr yaşıllıq salınmış, min ədəd həmişəyaşıl ağac
əkilmiş, suvarma sistemi yenidən qurulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
XXX
Bununla da Prezident İlham Əliyevin Ağsu rayonuna səfəri başa çatmışdır.
AZƏRTAC
2009, 30 oktyabr
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Ağsu rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Heydər parkı ilə tanışlıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağsu
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Prezident İlham ƏLİYEV ağsululara müraciətlə dedi:
- Sizi salamlayıram. Sizi görməyimə çox şadam. Mən bu gün Ağsunu tanımadım. Mən dörd il
bundan əvvəl rayona gəlmişdim və o vaxtkı vəziyyətlə indiki vəziyyət arasında çox böyük fərq vardır. Mən
buna çox sevinirəm. Çox şadam ki, Ağsu rayonu çox sürətlə inkişaf edir. Abadlıq-quruculuq işləri aparılır,
gözəl parklar salınır. Yollar necə də gözəldir. İstehsalat sahələri yaradılır.
Mən rayonda gedən proseslərlə bu gün yaxından tanış olmuşam və sizi bütün bu gözəl nailiyyətlər
münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm.
Rayon rəhbərliyi çox səmərəli işləyir, şərait də çox işgüzardır və nəticələr də göz qabağındadır.
Bu nəticələri nə gizlətmək, nə də danmaq olar, hər şey göz qabağındadır. İş olan yerdə nəticə də vardır.
Dörd il bundan əvvəl Ağsuda olarkən mənzərə tam başqa idi. Amma bu gün Ağsu, deyə bilərəm
ki, Azərbaycan rayonlarının arasında ən qabaqda gedən rayonlardan biridir. Çox böyük işlər görülür.
İnsanların məşğulluğu üçün praktiki işlər aparılır.
Bu gün tikilməkdə olan böyük şirə və şərab zavodunun inşası ilə tanış oldum. O zavodun
istifadəyə verilməsi nəticəsində minlərlə insan işlə təmin olunacaqdır. Kənd təsərrüfatı inkişaf edəcək, emal
sənayesi inkişaf edəcək, ixrac qabiliyyətli məhsullar istehsal olunacaq və rayon iqtisadiyyatına əlavə gəlir
daxil ediləcəkdir. Zavodun fəaliyyəti nəticəsində bəlkə yüzlərlə hektar əkin sahələri, bağlar salınacaqdır və
indi də salınır. Gözəl meydanlar, parklar, abadlıq, quruculuq, yollar... Bu gün stadionun, uşaq yaradıcılıq
məktəbinin təməl daşını qoyduq. Burada gedən proseslər məni çox sevindirir. Bir daha demək istəyirəm ki,
bütün bu gözəl nailiyyətlərlə sizi ürəkdən təbrik edirəm və arzu edirəm ki, ağsulular həmişə olduğu kimi
gələcəkdə də çox fəal olsunlar, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına öz dəyərli töhfələrini versinlər.
Ölkəmiz sürətlə inkişaf edir. Mənə verilən statistik məlumatlara görə, son 5 il ərzində Ağsuda
iqtisadi artım 3 dəfə yüksəlibdir, çoxalıbdır. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru, kənd
təsərrüfatı inkişaf edir. Azərbaycan dövləti öz tərəfindən bütün bölgələrin inkişafı üçün əməli tədbirlər
görür.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Proqramı uğurla icra edilir. Növbəti gələn 4 il ərzində bütün
rayonların əsas problemləri öz həllini tapmalıdır. İş yerləri açılır, sahibkarlara kreditlər verilir, kənd
təsərrüfatının inkişafı üçün güzəştlər edilir, yəni hərtərəfli dəstək göstərilir. İnfrastruktur layihələri də
dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Bakıdan Şamaxıya, Ağsuya qədər yollar abadlaşır, müasirləşir. Yəni
Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxşaxəli iqtisadiyyatdır. Bunu biz özümüz yaratmışıq və məhz hətta dünyada
yaşanan böhran ili ərzində Azərbaycanda iqtisadiyyat ona görə artır. Bütün dünyada iqtisadiyyat aşağı
düşüb, Azərbaycanda isə 6 faiz artıbdır. Bu, bütün Azərbaycan xalqının zəhməti nəticəsində baş verən
hadisələrdir, gerçəklikdir və bu işlərin təməlini ulu öndər Heydər Əliyev qoymuşdur.
İndi biz yeni, gözəl Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında görüşürük. Ulu öndərin Azərbaycan
xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında müstəsna xidmətləri olmuşdur. Məhz onun siyasəti, qətiyyəti
nəticəsində Azərbaycan ağır vəziyyətdən şərəflə çıxa bilmişdir. 1990-cı illərin əvvəllərində yaşanan
böhrandan şərəflə çıxa bilmişdir və indi inkişaf yolundadır. Sabitlik, iqtisadi yüksəliş, sosial məsələlərin
həlli, hərtərəfli inkişaf, neft strategiyası, ordu quruculuğu – bütün bu işlərdə Azərbaycan xalqı Heydər
Əliyevin siyasəti və amalı ətrafında birləşərək bu gözəl nəticələri əldə edir. Bu gün bu siyasət hər yerdə, o
cümlədən Ağsu rayonunda davam edir. İnkişaf, abadlıq, quruculuq, yaradıcılıq, sabitlik, asayiş və vətəndaş
birliyi – bu amillər Azərbaycanı başqa ölkələrdən çox fərqləndirir. Bütün bu nəticələr bizi daha da
ruhlandırır, Azərbaycan xalqını daha da ruhlandırır. Biz özümüzə də, dünyaya da sübut edə bilmişik ki,
müstəqil ölkə kimi yaşaya bilərik. Hətta dünyada yaşanan ən ağır böhran zamanında biz müstəqil
siyasətimizi apara bilərik, öz gücümüzə arxalana bilərik. Müstəqil iqtisadi siyasət, müstəqil xarici siyasət
və müstəqil Azərbaycan. Bundan sonra Azərbaycanın inkişafı sürətlə gedəcək və ölkə qarşısında duran
bütün vəzifələr icra olunacaqdır.
Ağsu rayonunun problemlərinə gəldikdə, biz əlavə tədbirlərin görülməsi üçün addımlar atacağıq
və mövcud problemlər, xüsusilə içməli su problemi, əminəm ki, tezliklə öz həllini tapacaqdır.
Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram və sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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XXX
Ağsu şəhər 4 saylı orta məktəbin direktoru Şəfəq BALIYEVA rayon ictimaiyyəti adından
dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
Hamımızın sevimlisi əziz Mehriban xanım!
İcazə verin, mən də bütün ağsuluların adından Sizi salamlayım, Sizə “xoş gəlmisiniz” deyim! Bu
gəlişdən qəlbimizdə doğan sevinc, fərəh və şərəf hisslərini Sizə çatdırım.
Möhtərəm cənab Prezident! Siz sadaladınız, mən həmin nailiyyətləri bir daha sadalayıb Sizi
yormaq istəmirəm. Əmin olun ki, bütün bu gözəlliklərə, bütün bu görülmüş və görüləcək işlərə görə Ağsu
camaatı Sizə ürəkdən minnətdardır. Biz bütün bunların hamısını Sizin rayonumuza xüsusi qayğı və
diqqətinizin təzahürü kimi qəbul edirik. Biz çox gözəl başa düşürük ki, əldə olunan bu nailiyyətlər asanlıqla
başa gəlməyib. Bu nailiyyətlər müəllifi ulu öndər Heydər Əliyev olan milli dövlətçilik və inkişaf
strategiyasının bəhrələridir. Ulu öndərimiz özünün şah əsəri olan müstəqil Azərbaycanı yaratdı. Onun daxili
və xarici siyasət strategiyasını, əldə edilmiş milli müstəqilliyimizin qorunması strategiyasını müəyyən etdi.
Bu gün Azərbaycan xalqı çox xoşbəxtdir ki, bu strategiya, bu kurs məhz sizin tərəfinizdən çox böyük
məharətlə və bacarıqla həyata keçirilir.
Cənab Prezident, biz Ağsu ziyalıları Sizin bütün çıxışlarınızı, müsahibələrinizi diqqətlə izləyirik.
Hər bir sözünüzü öz aramızda müzakirə edirik. Biz Sizin atdığınız cəsarətli addımları, qəti və inamlı
mövqeyinizi həmişə bəyənmişik. Sizinlə qürur duyuruq, cənab Prezident. Bu, bizim səmimi etirafımızdır.
Sizin son çıxışlarınız xüsusilə bizdə, Ağsu ictimaiyyətində geniş əks-səda doğurmuşdur. Siz bir daha
dünyaya bəyan etdiniz ki, Azərbaycan həqiqətən müstəqil, məğrur və mərd bir ölkədir. Biz bir daha əmin
olduq ki, Azərbaycanın mənafeyini hər şeydən uca tutan, xalqımızın maraqları naminə hər bir siyasi savaşa
hazır olan Ali Rəhbərimiz, sevimli Prezidentimiz vardır. Dünyada elə ölkə tapılmaz ki, onun xalqı öz
Prezidenti ilə fəxr etməyə bizim qədər haqqı olsun. Bizim hamımız Sizinlə fəxr edirik.
Mehriban xanım! Sizi də həmişə cənab Prezidentlə çiyin-çiyinə görürük. Sizin gördüyünüz
xeyirxah işlər bəlkə də, bir insan ömrünə sığacaq qədərdən də çoxdur. Siz öz gözəlliyiniz, səmimiyyətiniz,
mehribanlığınız və xoş məramınızla bütün dünyanı heyran qoymusunuz. Biz ağsulular da sizə dərin
minnətdarlığımızı bildiririk.
Arzu edirik ki, Allah sizi qorusun. Allah hər ikinizə o qədər səbr, o qədər qüvvə bəxş etsin ki,
başlanan bu gözəl işlər xalqımızla birlikdə uğurla başa çatdırılsın.
Tanrı Sizi qorusun! Çox şükür ki, bu gün Siz varsınız. Çox gözəl ki, bizimləsiniz. Sizdən çox
razıyıq, çox sağ olun.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV təşəkkür edərək dedi: Çox sağ olun! Təşəkkür edirəm. Mən bir şeyi
qeyd etmək istəyirəm ki, müstəqil siyasət aparmaq, Azərbaycanın maraqlarını istənilən formada, istənilən
forumlarda müdafiə etmək üçün mənə ən çox güc verən Azərbaycan xalqının dəstəyidir. Əgər bu dəstək və
inam olmasaydı, mən müstəqil siyasət apara bilməzdim. Mən Azərbaycan xalqının iradəsinə arxalanaraq
bu siyasəti aparıram. Bütün Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da heç nəyə
baxmadan Azərbaycanın maraqlarını müdafiə etmək üçün istənilən mübarizəyə hazıram və istənilən
mübarizədə Azərbaycan xalqını həmişə üzüağ edəcəyəm.
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
30 oktyabr 2009-cu il
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Prezident İlham Əliyev Ağsu şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir
(30 oktyabr 2011-ci il)
Oktyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağsu rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Ağsu şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Azərbaycan Prezidentinə abidənin ətrafında aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat
verildi.
AZƏRTAC
2011, 30 oktyabr

12

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Ağsuda Regional Qaz İstismar Sahəsinin açılışı olmuşdur
(30 oktyabr 2011-ci il)
Prezident İlham Əliyev oktyabrın 30-da Ağsu Regional Qaz İstismar Sahəsinin açılışında iştirak
etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Ağsuda Regional Qaz İstismar Sahəsi üçün yeni inzibati
binanın tikintisi ətraf rayonların da qazlaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Binanın birinci mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ictimai–siyasi
fəaliyyətlərinə həsr olunmuş fotoguşə yaradılmışdır. Binanın bütün otaqlarında müasir mebel və kompyuter
avadanlığı quraşdırılmışdır.
Azərbaycan Prezidentinə Ağsu rayonunun qazlaşdırılması sxemi təqdim olundu. Bildirildi ki,
rayonun yaşayış məntəqələrinə bir-birinin ardınca təbii qazın verilişi bərpa olunur və yaxud da yeni xətlər
çəkilir. İndiyədək rayon üzrə 1847 abonentin mexaniki sayğacı “smart kart” tipli sayğacla əvəz olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısına təqdim olunan digər stend isə regional sahənin fəaliyyəti ilə bağlı idi.
Məlumat verildi ki, indiyədək Ucarda 5 min 191, Ağdaşda 12 min 683, Kürdəmirdə 9 min 453, Göyçayda
9 min 547 abonent təbii qazla təmin olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev bu prosesin daha sürətlə davam etdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.
Sonra dövlətimizin başçısı binanın ikinci mərtəbəsində konfrans zalı və iş otaqlarında yaradılmış
şəraitlə tanış oldu.
AZƏRTAC
2011, 30 oktyabr
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Ağsu mədəniyyət və istirahət parkı əsaslı bərpa və yenidənqurmadan sonra açılmışdır
(30 oktyabr 2011-ci il)
Oktyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağsuda mədəniyyət və
istirahət parkının əsaslı bərpa və yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, parkın 9 metr hündürlüyündə 4 sütunlu giriş qapısı milli
Azərbaycan memarlığı üslubunda inşa olunmuşdur. İlyarım ərzində başdan-başa yenidən qurulmuş parkın
ərazisi 1,6 hektardır. Burada yeni quraşdırılmış fəvvarə parka xüsusi yaraşıq verir. Sakinlər üstü örtülü 6
istirahət guşəsindən istifadə edə biləcəklər. Mədəniyyət və istirahət parkında uşaqlar üçün maraqlı
attraksionlar quraşdırılmış, xalq nağıllarının motivlərini əks etdirən guşə və səhnə yaradılmışdır. Parkda
yaşıllaşdırma işləri zamanı əvvəldən mövcud olan həmişəyaşıl bitkiləri saxlamaqla yanaşı, 7,5 min
kvadratmetr ərazidə yeni ağaclar və gül kolları əkilmişdir.
AZƏRTAC
2011, 30 oktyabr
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Ağsuda yeni çörək zavodu istifadəyə verilmişdir
(30 oktyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 30-da Ağsuda çörək zavodunun
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı zavodu işə saldı.
İstehsal prosesi ilə tanışlıq zamanı Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, müəssisə əsas
sexdən və yardımçı sahələrdən ibarətdir. Burada Rusiya və Ukraynanın bu sahə üzrə ixtisaslaşmış
zavodlarında buraxılan ən müasir çörəkbişirmə sobasının, qıcqırtma avadanlığının və digər qurğuların
quraşdırılması yüksək keyfiyyətli məhsul hazırlamağa imkan verir. Zavod mühəndis kommunikasiyaları ilə
tam təmin olunmuşdur. Sutka ərzində əhalini 5 ton çörəklə təmin edəcək müəssisədə 12 nəfər işləyəcəkdir.
Çörək məhsulları satış şəbəkəsinə xüsusi ixtisaslaşmış avtomaşınlarla daşınacaqdır. Zavodun
ərazisi yüksək səviyyədə abadlaşdırılmışdır.
Dövlətimizin başçısı zavodun açılışı münasibətilə təbriklərini çatdırdı, kollektivə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2011, 30 oktyabr
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Ağsu şəhər stadionunun açılışı olmuşdur
(30 oktyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 30-da Ağsu şəhər stadionunun
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı stadionun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bu müasir idman qurğusunun təməli 2009-cu il oktyabrın 29-da Prezident İlham Əliyev və xanımı
Mehriban Əliyevanın Ağsu rayonuna səfəri çərçivəsində qoyulmuşdur.
Stadionla tanışlıq zamanı Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, dörd sektorda üç min
tamaşaçı yeri olan stadionun süni örtük döşənmiş meydançası müasir standartlara cavab verir. Burada
yüksək səviyyəli yarışların keçirilməsi mümkündür. Tribunaların üstünə metal konstruksiyalardan ibarət
örtük quraşdırılmışdır. Bundan əlavə, burada daha iki mini stadion idmançıların ixtiyarına verilmişdir.
Kompleksə 4 işıqlandırma lövhəsi, elektron tablo, kafe, inzibati bina və digər yardımçı obyektlər daxildir.
İnzibati binada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə idmanın
inkişafına göstərdikləri qayğının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. Burada konfrans
zalı, həkim məntəqəsi, soyunub-geyinmə və yuyunma otaqları vardır. Stadionun ətrafına 840 metr
uzunluğunda hasar çəkilmiş və “Gülbax” daşları ilə üzlənmişdir. Stadionun yaşıllaşdırma işlərinə də xüsusi
diqqət yetirilmişdir.
Dövlətimizin başçısının Azərbaycan gəncliyinin sağlam ruhda böyüməsinə göstərdiyi diqqət və
qayğının daha bir təzahürü olan bu qurğu Ağsuda idmana olan marağı artırmaqla yanaşı, peşəkar
idmançıların yetişməsində də həlledici rol oynayacaqdır.
Stadionda yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev təbriklərini çatdırdı,
tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2011, 30 oktyabr
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Ağsuda Uşaq-Gənclər Bədii Yaradıcılıq Mərkəzi açılmışdır
(30 oktyabr 2011-ci il)
Oktyabrın 30-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağsuda Uşaq-Gənclər Bədii Yaradıcılıq
Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bildirildi ki, mərkəzin təməli 2009-cu il oktyabrın 29-da Prezident İlham Əliyevin və xanımı
Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulmuşdur. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə tikilmiş mərkəzin
həyətində Ağsudan olan tanınmış incəsənət xadimləri Mikayıl Mirzə, Səməndər Rzayev və Rasim Balayevə
həsr olunmuş guşədə onların həyatına və sənət fəaliyyətinə aid eksponatlar vardır.
Mərkəzin yerləşdiyi ərazidə genişmiqyaslı abadlıq işləri görülmüş, çoxlu sayda ağac və gül kolları
əkilmiş, bütün lazımi infrastruktur yaradılmışdır.
Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətinə həsr olunmuş fotoguşələr yaradılmışdır.
Mərkəzlə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada tar, kamança, piano və
digər musiqi fənləri tədris olunacaqdır. Tədris sinifləri və digər yardımçı otaqlar ən müasir avadanlıqla
təchiz edilmişdir. Xalq sənətinin tanınmış nümayəndələrindən biri Aşıq Şakirə həsr olunmuş otaq da
maraqlı eksponatları ilə diqqəti cəlb edir. Mərkəzin 80 yerlik zalında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün
hər cür şərait yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev Ağsu Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin ifasında Rauf Hacıyevin
“Azərbaycan” mahnısını dinlədi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2011, 30 oktyabr
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Ağsuda işə salınan “Az-Granata” MMC-nin şirə və şərab emalı zavodu
ən müasir standartlara cavab verir
(30 oktyabr 2011-ci il)
Prezident İlham Əliyev oktyabrın 30-da Ağsuda “Az-Granata” MMC-nin şirə və şərab emalı
zavodunun açılışında iştirak etmişdir. Bildirildi ki, zavodun fəaliyyətə başlaması regionların sosial-iqtisadi
inkişafı dövlət proqramlarının uğurla həyata keçirilməsinin bariz nümunəsidir
Bildirildi ki, zavodun fəaliyyətə başlaması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət
proqramlarının uğurla həyata keçirilməsinin bariz nümunəsidir. On iki hektardan çox ərazini əhatə edən
müəssisə beşmərtəbəli inzibati binadan, üçmərtəbəli oteldən, 20 min kvadratmetr istehsal sahəsindən və
digər yardımçı sahələrdən ibarətdir. Bundan əlavə, ərazidə 6 artezian quyusunun qazılması və saatda 40 ton
su təmizləyən qurğunun tikilməsi müəssisənin fasiləsiz təmiz su ilə təchizatını təmin edəcəkdir. Burada
bütün infrastruktur, mühəndis qurğuları ən müasir səviyyədə qurulmuşdur. Zavodda il ərzində 50 min ton
meyvə şirəsi və 12 min ton şərab hazırlanacaqdır. Hazır məhsulun satışını təmin etmək məqsədi ilə Bakıda
iki min tonluq anbar tikilmiş, satış mərkəzi və regional satış nümayəndəlikləri yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev zavodun maketi ilə tanış olduqdan sonra müəssisəni işə salan düyməni
basdı, meyvələrin qəbulu və emalı prosesini izlədi.
Bildirildi ki, saatda 9-15 ton meyvə qəbul etmək gücünə malik olan müəssisədə ulu öndər Heydər
Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq ümummilli liderin ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafındakı
xidmətlərini əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. Burada ölkəmizdə şərab istehsalının tarixini əks etdirən
fotolar da yer almışdır.
Dövlətimizin başçısı zavodun şərab anbarı ilə tanış oldu. Diqqətə çatdırıldı ki, zavodda üç növ
üzüm sortundan hazırlanan “Ağsu”, “Qaragöz” və “Bellus” brendləri istehsal edilir. Şərablar ABŞ
palıdından hazırlanan xüsusi çəlləklərdə saxlanılır.
Prezident İlham Əliyev şərabın hazırlanması və emalı prosesi ilə tanışlıqdan sonra meyvə
şirəsinin qablaşdırılması bölməsinə gəldi. Bildirildi ki, burada gün ərzində 240 ton meyvə şirəsi
qablaşdırmaq mümkündür. Zavodda alman layihəsinə uyğun olaraq, mükəmməl mərkəzləşdirilmiş boru
şəbəkəsi vardır.
Azərbaycan Prezidenti şərab qablaşdırılması, hazır məhsulun saxlanılması və inkubasiya
bölmələri ilə də tanış oldu, vitamin şirələrinin hazırlanması prosesini izlədi.
Müəssisənin texnoloji prosesi ilə tanışlıq zamanı məlumat verildi ki, zavodun istehsal
bölmələrində 15 növ meyvə şirəsi istehsal olunur. Burada iki milyon paket hazır məhsul saxlamaq üçün
anbar da vardır.
Sonra Prezident İlham Əliyev müəssisənin inzibati binası ilə tanış oldu. Beşmərtəbəli binada
müasir iş şəraiti yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısı hazır məhsulun təqdimatı otağında oldu. Bildirildi ki, zavodun 700 hektar
bağ sahəsinə dörd illik yoxlamadan sonra “BİO” sertifikat verilmişdir.
Zavod öz məhsullarını respublikamızın şəhər və rayonları ilə yanaşı, MDB və Avropa ölkələrinə
də göndərəcəkdir. İlkin mərhələdə 180 nəfərin çalışacağı müəssisədə sonradan işçilərin sayı 350–yə
çatacaqdır.
Müəssisənin fəaliyyəti məhsul istehsalı ilə məhdudlaşmır. Şamaxı və Ağsu rayonları ərazisində
müəssisənin balansında 1000 hektar yararlı torpaq sahəsi vardır. Həmin sahələrin 700 hektarında üzüm və
nar bağları salınmışdır. Bağlarda hazırda 500 işçi çalışır. Gələcəkdə salınacaq bağlar üçün daha 600 hektar
sahənin ayrılması nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, zavodda və ona məxsus bağlarda yaxın gələcəkdə 15001800 nəfərin işlə təmin olunması gözlənilir. Üzüm və nar bağlarında əkin və becərmə işləri aparmaq üçün
xüsusi texnika alınmışdır. Bütün bu amillər ixrac qabiliyyətli yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalına təminat
verir. Ən başlıcası isə bu müəssisə rayonda əhalinin məşğulluğunun təminatında əhəmiyyətli rol
oynayacaqdır.
Zavodla tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı müəssisənin kollektivi və rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşdü.
Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını təbrik edərək dedi:
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-Sizi ürəkdən salamlayıram. Yenidən Ağsuda olmağımdan çox məmnunam. Mən çox şadam ki,
Ağsu rayonunda işlər yaxşı gedir, rayon gözəlləşir, abadlaşır. İki il bundan əvvəl gəlmişdim, o vaxtdan bu
günə qədər görülən işlər məni çox sevindirir.
Deyə bilərəm ki, Ağsu indi Azərbaycanın ən qabaqcıl rayonlarından biridir və bu, məni çox
sevindirir. Çünki son illər ərzində Ağsuda gedən quruculuq-abadlıq işləri rayonun potensialını böyük
dərəcədə gücləndirə bilmişdir. Mən bu gün yeni müəssisələrin açılışında iştirak etmişəm. Yeni gözəl, böyük
futbol stadionu açılıbdır, uşaqlar artıq orada məşq edirlər. Yadımdadır, iki il bundan əvvəl stadionun
tikintisi ilə bağlı məlumatı dinləyərkən demişəm ki, Ağsuda futbol komandası yoxdur. Stadion tikiləcəksə,
gərək mütləq futbol komandası olsun. Bu gün mənə verilən məlumata görə, artıq komanda da yaranıb,
uşaqlar da cəlb olunub. Uşaqlar artıq məşq edirlər və bu, çox sevindirici haldır.
Digər məsələlər də həll olunur. Siz, burada yaşayanlar yaxşı bilirsiniz ki, küçələr salınır, su xətləri
çəkilibdir. Keçən dəfə burada olarkən mənə müraciət olundu ki, Ağsunun su problemi var və suyun tərkibi
lazımi səviyyədə deyildir. Vəsait ayrıldı və qısa müddət ərzində su problemləri həll olundu. İndi də
bütövlükdə rayonun su-kanalizasiya problemlərinin həlli üçün konkret layihələr icra edilir.
Bu gün yeni müəssisələrin açılışında iştirak etmişəm. Yeni iş yerləri açılır. Əlbəttə ki, bu gün
görülən bütün işlərin arasında bu zavodun fəaliyyətə başlaması xüsusi məna daşıyır. Bu zavod nəinki
Ağsuda, bəlkə də, Azərbaycanda emal sənayesində ən böyük müəssisələrdən biridir. Eyni zamanda, bütün
bölgədə, bütün Cənubi Qafqazda bu sahədə ən böyük müəssisələrdən biridir. Buraya çox böyük
investisiyalar qoyulub. Yeni, müasir avadanlıq quraşdırılıb və texnoloji proses tətbiq edilib. Mənə verilən
məlumata görə, dünya standartları səviyyəsindədir və istehsal olunan məhsullar da keyfiyyəti ilə seçilir. Bu
məhsullar dünyanın istənilən nöqtəsində satıla bilər və satılır. Zavodun direktoru mənə məlumat verdi ki,
biz artıq Avropa ölkələrinə də məhsul ixrac edirik.
Hesab edirəm ki, hər bir müəssisənin işinin keyfiyyətini göstərən məhz bu amildir. Bu, həmişə
diqqət mərkəzində olmalıdır. Əgər biz inkişaf etmiş ölkələrin bazarlarına məhsullarımızla, hazır
məhsullarla çıxa biliriksə, deməli, bu məhsullar lazımi səviyyədədir. Mən çox şadam ki, bu böyük müəssisə
artıq fəaliyyətdədir. Bu müəssisənin həm rayonun, həm bölgənin inkişafına çox böyük təsiri olacaqdır.
Burada artıq minə yaxın insan işləyir. Gələcəkdə onların sayı daha da artacaqdır. Kəndlilər və fermerlər öz
məhsullarını bu zavoda məqbul qiymətlərlə satırlar, təhvil verirlər. Yəni bu, istər-istəməz və bilavasitə kənd
təsərrüfatının inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Çünki artıq bu zavod fəaliyyət göstərir, məhsulları qəbul
edir. Beləliklə, fermerlər maraqlı olacaqlar ki, daha da çox məhsul istehsal etsinlər, daha da çox pul
qazansınlar. Yəni, bu zavodun fəaliyyətə başlaması bu məqsədləri təmin edir - kənd təsərrüfatının inkişafı,
emal müəssisələrinin, yerli istehsalın yaradılması və ixracyönümlü məhsulların istehsalı. Bax, bütün bu
amillər burada cəmləşir. Buna görə, bu zavodun fəaliyyətə başlaması çox böyük məna daşıyır. Bu, sadəcə
olaraq yeni bir obyektin işə düşməsi deyildir. Bu zavodun fəaliyyəti, bir daha demək istəyirəm ki, həm
Ağsunun, həm qonşu bölgələrin, rayonların inkişafına çox ciddi təsir göstərəcəkdir.
Eyni zamanda, bu zavodun fəaliyyətə başlaması bizim uğurlu iqtisadi siyasətimizin də bariz
nümunəsidir. Çünki 2004-cü ildə regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının başlaması bugünkü
reallıqları təmin edir. Əgər o vaxt proqram qəbul edilməsəydi və biz 2009-cu ildə proqramın ikinci
mərhələsinə başlamasaydıq, yəqin ki, bu zavoddan heç söhbət aparmaq da mümkün olmazdı.
Regionların inkişafı, infrastruktur layihələrinin icra edilməsi, yolların çəkilişi, elektrik
stansiyaları, qazlaşdırma, su xətlərinin çəkilişi, sahibkarlığa göstərilən diqqət, fermerlərə güzəştli şərtlərlə
yanacağın, gübrənin verilməsi, subsidiyaların təşkil edilməsi, Sahibkarlığa Kömək milli fondunun xətti ilə
100 milyonlarla ölçülən kreditlərin verilməsi bax bu reallıqları təmin edir. Ona görə, mən bu zavodun
fəaliyyətə başlamasına xüsusi diqqət göstərirəm və xüsusi qiymət verirəm. Çünki biz bu zavodun fəaliyyətə
başlamasında son illər ərzində görülən işlərin nəticələrini əyani şəkildə görürük. Həm yeni istehsalat
sahələri yaradılır, iş yerləri təmin edilir, ölkəyə, ölkə iqtisadiyyatına şöhrət gətirən keyfiyyətli məhsullar
istehsal olunur və dünya bazarlarına çatdırılır. Biz növbəti illərdə çalışmalıyıq ki, ixracımızın coğrafiyasını
genişləndirək. Bunu etmək üçün biz yeni bazarlara çıxırıq. Mən Nazirlər Kabinetinin sonuncu toplantısında
bu məsələ ilə bağlı xüsusi tapşırıqlar vermişəm ki, həm bizim üçün ənənəvi olan bazarlara daha da geniş
şəkildə çıxmalıyıq, həm də yeni bazarları aşkar etməliyik. Xüsusilə nəzərə almalıyıq ki, bizim üçün dost
olan ölkələrdə məhsullarımıza ehtiyac vardır.
Beləliklə qeyri-neft iqtisadiyyatımızı daha da sürətlə inkişaf etdirəcəyik. Bu ilin 9 ayının
yekunları onu göstərir ki, qeyri-neft iqtisadiyyatı uğurla inkişaf edir, 8 faizdən çox artıbdır. Növbəti illərdə
də artacaq və Azərbaycan iqtisadiyyatı gələcəkdə daha çox qeyri-neft sektorunun hesabına artmalıdır.
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O ki qaldı neft-qaz sektoruna, bu sahədə işlər yaxşıdır. Bütün vəzifələr təmin edilir. Hazırda bu
sahədə əldə olunmuş uğurlar bizi qane edir. Biz növbəti illərdə çalışmalıyıq ki, kənd təsərrüfatı, emal, qeyrineft sənayesinin inkişafına yeni töhfələr verək, ölkə iqtisadiyyatı çoxşaxəli şəkildə inkişaf etsin.
Mən çox şadam ki, Azərbaycanın bütün bölgələri inkişaf edir, bütün bölgələrdə canlanma vardır.
Siz bilirsiniz ki, mən mütəmadi şəkildə bütün bölgələrdə oluram. Vəziyyətlə tanış oluram, tapşırıqlarımı
verirəm, eyni zamanda, yerlərdən də təklifləri alıram.
Ağsu rayonunda son illər ərzində görülən işlər məni sevindirir. Mən görülən işləri
qiymətləndirirəm. Yenə də demək istəyirəm, biz əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənməməliyik, qabağa
getməliyik, sürətlə getməliyik ki, Azərbaycan bütün dövrlərdə inkişaf etsin, güclənsin və Azərbaycan xalqı
daha da yaxşı yaşasın.
Mən sizi bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün ağsululara yeni
uğurlar arzulayıram.
XXX
Ağsu sakini, “Az-Granat” MMC-nin əməkdaşı Natiq MƏMMƏDOV dövlətimizin başçısına
minnətdarlıq edərək dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident, Ağsu ictimaiyyəti, sahibkarları adından rayonumuza gəlişiniz
münasibətilə Sizi salamlayırıq. Sizin ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına göstərdiyiniz diqqət bütün
regionlarda olduğu kimi, Ağsu rayonunun da sosial-iqtisadi inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Çıxışınızda
qeyd etmişdiniz ki, son 8 il ərzində Azərbaycanda 950 min yeni iş yeri açılmışdır. Bu gün açılışına
toplandığımız şirə və şərab emalı zavodu bunun bariz nümunəsidir.
Zavodumuzun inşasına 2008-ci ildə başlanılmışdır. Zavoda 50 milyon manat investisiya
qoyulmuşdur. Quraşdırılmış avadanlıq Avropanın aparıcı şirkətlərindən gətirilmişdir. Zavod ölkə xaricində
rəqabətədavamlı şirə və şərab məhsulları istehsal edəcəkdir. İstehsal olunmuş məhsulların satışı üzrə artıq
bir sıra ölkələrlə müqavilələr imzalanmışdır. Zavodun torpaqlarında 700 hektar üzüm və nar bağları
salınmış, bundan əlavə, müəssisə 1200 ton üzüm, 3800 ton nar tədarük etmişdir. Hazırda zavodumuzda və
meyvə bağlarımızda 700 nəfər çalışır. Gələcəkdə işçilərin sayı 1500 nəfərə çatdırılacaqdır. Orta aylıq
əməkhaqqı 400 manat təşkil edir. Bununla yanaşı, 4 mindən çox ailə öz təsərrüfatında istehsal etdiyi
məhsulları zavodumuza satacaqdır.
Möhtərəm cənab Prezident, azərbaycanlı sərmayədarların rayonumuzda belə bir zavod tikməsi
Azərbaycanın çox güclü iqtisadi potensiala malik olmasından xəbər verir. Azərbaycan dövləti
qüdrətləndikcə bütün regionlarımız kimi, Ağsu rayonu da inkişaf edir, gözəlləşir. İndi şəhərimizdə yeni
binalar, tədris müəssisələri, möhtəşəm idman obyektləri tikilmiş, parklar salınmışdır. Ağsuya Sizin
təşəbbüsünüzlə içməli su çəkilmişdir. Ağsu aşırımında salınmış Heydər Əliyev Seyrəngahı bütün
insanlarımızın, həmçinin qonaqlarımızın sevimli istirahət məkanına çevrilmişdir. Bütün bu diqqət və
qayğıya görə Sizə və Azərbaycan vətəndaşlarının qayğısına qalmaqda Sizinlə çiyin-çiyinə çalışan hörmətli
Mehriban xanıma dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Möhtərəm Prezident, biz sahibkarlar, bütün ağsulular həmişə olduğu kimi, yalnız Sizin siyasi
xəttinizi dəstəkləyəcəyik. Biz həmişə sizinləyik, sizinlə fəxr edir, qürur duyuruq. Sizə möhkəm cansağlığı,
uzun ömür, gələcək fəaliyyətinizdə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq.
XXX
İctimaiyyətin nümayəndələri ilə görüş zamanı Prezident İlham ƏLİYEV Ağsu rayonunda sosial
məsələlərin həlli üçün bundan sonra da ardıcıl tədbirlərin görüləcəyini bildirərək dedi:
-Bütün bölgələrdə yeni xəstəxanalar açılır. Bu gün Ağdaşda mərkəzi rayon xəstəxanasının
açılışında iştirak etmişəm. Ucarda yeni xəstəxana tikilir. Poliklinika, uşaq xəstəxanası açılıbdır. Əlbəttə,
Ağsuda da tibbi xidmət olmalıdır, olacaqdır. Mən göstəriş verəcəyəm. Burada da gözəl xəstəxana
tikilməlidir.
Hər bir rayonda mütləq xəstəxana olmalıdır. Ən azı bir rayon xəstəxanası yüksək səviyyədə olmalıdır. İndi
bu proses geniş vüsət alıbdır. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində bu işlər görülür. Əgər bir qədər tez
müraciət etsəydiniz, bəlkə də bu gün xəstəxananın da açılışında iştirak edərdik.
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Ancaq mən göstəriş verəcəyəm, burada mütləq xəstəxana olmalıdır. Yaxşı yer seçin. Gözəl,
müasir olmalıdır. Stadion var. Yəqin ki, Olimpiya Kompleksi də olmalıdır. Məktəblər tikilir. Uşaq-Gənclər
Yaradıcılıq Mərkəzi də bu gün açıldı.
Milli Məclisin deputatı Ərəstun CAVADOV: Ağsulular da Sizin bütün etimadınızı doğrultmağa
hər zaman hazırdırlar.
Prezident İlham ƏLİYEV: Ağsu doğrudan da son illər ərzində çox gözəlləşib. Siz yəqin ki, bunu
daha da yaxşı bilirsiniz. Küçələr, binalar təmir olunur, yeni parklar salınır, bu gün də bir parkla tanış olduq.
Ağsu, ümumiyyətlə, gözəl rayondur, mənzərəli yerdir. Çox gözəl təbiəti vardır. Dağlar, meşələr, təmiz
hava. Kurortdur Ağsu. Biz də elə etməliyik ki, burada yaradılan, yaradılacaq bütün binalar, müəssisələr,
istirahət zonaları bu zavod kimi yüksək səviyyədə olsun. Direktor mənə dedi ki, artıq Almaniya, Fransa
bazarlarına məhsul ixrac edirik. Biz bir neçə il bundan əvvəl bunu təsəvvürə gətirə bilməzdik ki, inkişaf
etmiş ölkələrə təkcə neftimizi, qazımızı deyil, şirələrimizi də ixrac edəcəyik. Bu, reallıqdır. Bu, bir daha
göstərir ki, Azərbaycan sürətlə, uğurla və inamla inkişaf edir.
Ərəstun CAVADOV: Xarici ölkələrdə biz onu mağazalardan alanda nə qədər qürur hissi keçiririk.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əlbəttə. Keçən dəfə icra başçısı və siz mənə dediniz ki, Ağsunun suyunun
tərkibində hansısa ağır metallar var. Mənə deyirlər ki, indi o məsələ həll olunub.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ənvər SEYİDƏLİYEV: Bəli, yüksək səviyyədə. Şəhərdə su
xətlərinin hamısı dəyişilib.
Prezident İlham ƏLİYEV: Dəyişilib, dəyişilməlidir. Qazlaşdırma da gedir.
Ənvər SEYİDƏLİYEV: Bəli. Qazlaşdırma da gedir. Hamısına “smart-kart” sayğaclar qoyulub.
İşıqda da “smart-kart” qoyulub.
Prezident İlham ƏLİYEV: O daha rahatdır. Hər kəs bilir nəyin pulunu ödəyir, heç bir nəzarətçi
ilə də təmasda olmur. Bu sistemi də biz tətbiq eləmişik. Bəzi ölkələrdən sifarişlər gəlir ki, bizim
mütəxəssislər gedib o sistemi orada da qursunlar. Bu sistem keyfiyyətli və düzgün sistemdir. Həm insanlar
üçün, həm dövlət üçün. Ağsuda qazlaşdırma 100 faiz olmalıdır. Bütün kəndlərə qaz xətləri çəkilməlidir.
Yəqin ki, yaxın iki il ərzində bunu da edəcəyik.
Sakinlər dövlətimizin başçısına dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
30 oktyabr 2011-ci il
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İsmayıllı
2009, 29 oktyabr
 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsmayıllı və Ağsu rayonlarına səfəri: İsmayıllıda Ümummilli
lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
 Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı
 Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
 Akademik Zərifə Əliyeva adına park İsmayıllılıların sevimli istirahət məkanlarından biridir
 “Cavanşir Qala” mehmanxanasının tikintisi ilə tanışlıq
 İsmayıllıda Olimpiya-İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
 Prezident İlham Əliyev İsmayıllının İvanovka kəndində olmuşdur
2013, 14 avqust
 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsmayıllı və Qəbələ rayonlarına səfəri: İsmayıllıda ulu öndər
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
 İsmayıllıda yeni avtovağzal istifadəyə verilmişdir
 İsmayıllıda tikiş fabriki açılmışdır
 İsmayıllıda İvanovka-Hacıhətəmli-Mollaisaqlı avtomobil yolunun açılışı olmuşdur
 “İsmayıllı-1” Su Elektrik Stansiyası işə salınmışdır
 Prezident İlham Əliyev İsmayıllı şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsmayıllı və Ağsu rayonlarına səfəri
İsmayıllıda Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllı rayonuna gəlmişdir.
2003-2008-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində İsmayıllı
rayonunda geniş abadlıq və quruculuq işləri aparılmışdır. Rayonda ümumi məhsul buraxılışı 2003-cü ilə
nisbətən 2008-ci ildə 2,9 dəfə artaraq 90 milyon 164 min manata, sənaye məhsulunun həcmi 1,6 dəfə artaraq
20 milyon 306,7 min manata, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi 2,1 dəfə artaraq 48 milyon 39 min
manata çatmış, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 15,6 dəfə artaraq 17 milyon 754,3 min manat, tikintiquraşdırma işlərinin həcmi 17,3 dəfə artaraq 16 milyon 148,8 min manat təşkil etmişdir.
Əhalinin təbii qaz təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində görülmüş işlər nəticəsində son 5 ildə
rayonun 15 yaşayış məntəqəsinə təbii qaz verilməsi bərpa edilmiş, İsmayıllı şəhərində 680 abonentin qaz
təminatı yaxşılaşdırılmışdır. Rayonda yeni təhsil və səhiyyə obyektləri tikilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva İsmayıllı şəhərinin mərkəzində
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək gül dəstələri qoymuşlar.
AZƏRTAC
2009, 29 oktyabr
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Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva İsmayıllı şəhərində Heydər
Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişlər.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və mərkəzlə tanış oldu.
İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Nizami Ələkbərov bildirdi ki, mərkəzin tikintisinə
2007-ci ilin yanvarında başlanmış, inşaat işləri 2008-ci ilin mayında başa çatdırılmışdır. Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin qərarı ilə 2009-cu ilin mayından isə bura Heydər Əliyev Mərkəzi adlandırılmışdır.
Mərkəz hər biri 730 kvadratmetr olmaqla, iki mərtəbədən və zirzəmi qatından ibarətdir. Burada şahmat,
aviamodelçilik, heykəltəraşlıq, rəssamlıq, “Bacarıqlı əllər” uşaq dərnəkləri fəaliyyət göstərir, xalq sənətinin
nümunələrindən ibarət guşə yaradılmışdır. Birinci mərtəbədə daimi fəaliyyət göstərən sərgi-ekspozisiya
zalı, ikinci mərtəbədə Heydər Əliyev irsini araşdırma mərkəzi, elektron kitabxana, kitabxana, kompyuter
otaqları, konfrans zalı vardır. Mərkəzdə xarici dil və kompyuter kurslarının təşkili də nəzərdə tutulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu öndərin həyatını, respublikamıza rəhbərlik
etdiyi dövrləri, eləcə də İsmayıllı rayonuna səfərlərini əks etdirən sərgi-ekspozisiya zalına, Heydər Əliyev
irsini araşdırma mərkəzinə, elektron kitabxanaya, kitabxanaya, kompyuter otaqlarına, konfrans zalına
baxdılar.
Heydər Əliyev irsini araşdırma mərkəzində ulu öndərin həyatına dair filmlərin nümayişi üçün iki iri
monitor quraşdırılmışdır. Elektron kitabxanada xüsusi sayt vasitəsilə ümummilli liderin irsi haqqında 29
dildə məlumat almaq mümkündür. Elektron kitabxananın Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana ilə
internet vasitəsilə birbaşa əlaqəsi vardır.
Mərkəzin kitabxanasında 5 minədək kitab toplanmışdır. Burada ulu öndərin həyatından bəhs edən
ayrıca guşə də vardır.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazmışdır.
Mərkəzin ətrafında 4,4 hektar sahədə abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. Burada ulu öndərin
memarı görkəmli heykəltəraş Ömər Eldarov olan qranitdən hazırlanmış 3,2 metr hündürlüyündə abidəsi
ucaldılmışdır. Abidənin postamentinin hündürlüyü 2,2 metrdir.
Ərazidə iki fəvvarə quraşdırılmış, 22 metr hündürlükdə dövlət bayrağı ucaldılmış, dairə seçki
komissiyasının, maliyyə idarəsinin, prokurorluğun, əmək və əhalinin sosial müdafiə mərkəzinin yeni
inzibati binaları tikilmiş, rayon mədəniyyət evi, mərkəzi kitabxana, uşaq kitabxanası əsaslı təmir edilmişdir.
Mərkəzin ətrafındakı əraziyə 22 min 500 kvadratmetr daş plitə döşənmiş, müxtəlif ölçülü və orijinal dizayn
ilə fərqlənən 500 fənərdən ibarət müasir işıqlandırma və suvarma sistemləri quraşdırılmışdır. Ərazidə
yaşıllaşdırma işlərində 4 min ağac və gül kollarından, 3 min ədəd çiçəkdən, 12 min kvadratmetr döşəmə
qazondan istifadə olunmuşdur.
Şəhərin mərkəzindən keçən yola cilalanmamış 4260 kvadratmetr qranit daş döşənmişdir. Mərkəzin
arxa tərəfində də müasir istirahət guşəsi yaradılmışdır. Burada müxtəlif iaşə obyektləri fəaliyyət göstərir.
Heydər Əliyev Mərkəzinin ətrafında salınan istirahət kompleksi və buradakı inzibati binalar ümumi
ansambl təskil edir və şəhərə xüsusi yarasıq verir.
AZƏRTAC
2009, 29 oktyabr
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Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva İsmayıllı şəhərində Heydər
Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşlar.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu istirahət ocağı ümummilli liderimizin anadan
olmasının 75 illiyi ilə əlaqədar 1998-ci ildən Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı
adlandırılmışdır.
Parkın ümumi sahəsi 9 hektardır. Cari ilin may ayından parkda abadlıq və yenidənqurma işlərinə
başlanmışdır. Bu istirahət ocağında hündürlüyü 12,5 metr, eni 19,5 metr olan əzəmətli giriş portalı
yaradılmışdır. Xüsusi kompozit materialdan hazırlanan həmin portalın üzərində “Heydər Əliyev adına
park” sözləri həkk olunmuşdur. Portalın ətrafı qranit daşla üzlənmişdir.
Parkın girişində - 2 min kvadratmetr sahədə Azərbaycanın milli ornamentlərinə uyğun xüsusi gül
çələnglərindən ibarət guşə yaradılmış, 15 min kvadratmetr sahəyə müasir dizaynla daş, 45 min kvadratmetr
sahəyə isə qazon döşənmişdir.
Parkın ərazisində olan tikililər müasir üslubda əsaslı təmir edilmiş, 500 nəfərlik yeni yay kinoteatrı
tikilmiş, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, uşaq yaradıcılıq mərkəzi, idman-əyləncə klubu yaradılmışdır. Parkda
16 min kvadratmetr əraziyə daş plitə döşənmiş, 5 hektar sahədə yaşıllıq salınmış, uzunluğu 132 metr, eni 7
metr olan müasir fəvvarə, işıqlandırma və suvarma sistemləri quraşdırılmışdır. Abadlıq və yaşıllaşdırma
işlərində Almaniya, İtaliya və Türkiyədən gətirilmiş 10 min ağac və gül kolundan istifadə olunmuşdur.
Parkda 13 dekorativ fiqur, 5 istirahət köşkü quraşdırılmışdır.
Dövlətimizin başçısı və xanımı uşaq yaradıcılıq mərkəzi ilə tanış oldular. Üçmərtəbəli mərkəzin
ümumi sahəsi 3.320 kvadratmetrdir. Uzun müddət fəaliyyətsiz qalan mərkəz tamamilə yenidən qurulmuş,
mebel və digər lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Uşaq yaradıcılıq mərkəzində 350 yerlik tamaşa
salonu da vardır. Burada uşaqların bilik və bacarıqlarını artırmaları üçün müxtəlif dərnəklər fəaliyyət
göstərir.
Parkın ərazisində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 1500 kvadratmetr sahədə yapon mütəxəssisləri
tərəfindən “Yapon bağı” salınmışdır.
Prezident İlham Əliyev və xanımı “Yapon bağı”nı gəzdilər. Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri
Masamitsu Oki məlumat verərək dedi ki, “Yapon bağı” yaponiyalı mütəxəssislər tərəfindən salınmışdır.
Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı ümumi sahəsi 360 kvadratmetr olan Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyi ilə də tanış oldular. Muzeyin tamamilə yenidən qurulmuş binasında iki ekspozisiya zalı və bir
konfrans salonu vardır. Ekspozisiya zallarının birində İsmayıllı rayonunda aparılmış arxeoloji qazıntılar
zamanı tapılmış məişət əşyaları, sikkələr, Lahıc misgərlərinin əl işləri və s. nümayiş olunur. İkinci
ekspozisiya zalında isə xalça-kilim məmulatı saxlanılır. Eskponatların bir qismi bizim eradan əvvəlki dövrə
aiddir.
Prezident İlham Əliyev parkda 1100 kvadratmetr sahəsi olan idman-əyləncə klubu ilə də tanış oldu.
Burada bilyard və tennis stolları quraşdırılmışdır. Dövlətimizin başçısı bilyard oynadı.
Azərbaycan Prezidenti mədəniyyət və istirahət parkındakı uşaqlar üçün əyləncə qurğularına da baxdı.
Burada müxtəlif tipli 16 əyləncə qurğusu quraşdırılmışdır. Ərazidə 240 kvadratmetr sahəsi olan diskoteka
da inşa olunmuşdur. Bu obyektin inşası zamanı kompozit və şüşə materiallardan istifadə olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısı İsmayıllıda həyata keçirilən yenidənqurma işləri ilə bağlı tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2009, 29 oktyabr
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Akademik Zərifə Əliyeva adına park İsmayıllılıların sevimli istirahət məkanlarından biridir
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva İsmayıllıda görkəmli
oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyeva adına parkla tanış olmuşlar.
Məlumat verildi ki, Heydər Əliyev prospektində yerləşən və 1,6 hektar sahəni əhatə edən parkda
inşaat işləri yüksək səviyyədə həyata keçirilmişdir. Müasir tələblərə uyğun qurulan və İsmayıllının
görkəminə xüsusi yaraşıq verən Zərifə Əliyeva adına parkda sakinlərin mənalı istirahəti üçün hər cür şərait
yaradılmışdır.
İstirahət məkanında milli üslubla müasirlik uzlaşdırılmışdır. Parkın girişində xüsusi kompozit
materiallardan istifadə edilməklə hündürlüyü 12 metr, eni 31 metr olan portal inşa olunmuşdur. Portalın
üstündə “Zərifə Əliyeva adına park” sözləri yazılmışdır.
Mərmər üzlüklü fəvvarənin, çarhovuzun inşa edildiyi parkın ərazisində kafe və uşaq meydançası
fəaliyyət göstərir.
Əraziyə üzlük daşlar döşənmiş, istirahət ocağında geniş yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. Parkın
mənzərəsi yaddaqalan və ifadəli elementlərdən ibarətdir. Uzunluğu 1,4 kilometr, eni 20 metr olan kanal çay
daşı ilə doldurulmuşdur. Kanalın 980 metri qala divarı kimi hörülmüşdür.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi.
Parkla üzbəüz milli üslubda Qala divarları inşa olunmuşdur. Qala divarlarının qarşısında 2 min
kvadratmetr sahədə yaşıllıq salınmış, 8 min kvadratmetr sahəyə isə müxtəlif növ daşlar döşənmişdir.
Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı Qala divarının önündə el sənətkarlarının əl işlərindən ibarət
sərgiyə baxdılar. Burada papaqçıların, sərracların, misgərlərin, nalbəndlərin əl işləri nümayiş olunur, qızlar
xalça toxuyur, XVIII əsrə aid sac üzərində yuxa bişirilirdi.
Prezident İlham Əliyev aşıqların, Lahıc və Molla İsaqlı, İvanovka kəndlərinin folklor qruplarının
Azərbaycan, rus və alban dillərində çıxışlarını və rəqslərini izlədi. Folklor qrupları Azərbaycana, Vətənə,
dövlətimizin başçısına aid mahnılar oxudular.
Prezident İlham Əliyev el sənətkarları ilə söhbət etdi. Lahıc kəndindən olan misgərlər dövlətimizin
başçısına durna çırağı hədiyyə etdilər.
Dövlətimizin başçısı rayon ağsaqqalları ilə söhbət etdi. Yaşlı nəslin nümayəndələri qeyd etdilər ki,
tolerantlıq Azərbaycan xalqının əsrlər boyu qoruyub saxladığı bir sərvətdir. Tarix boyu Azərbaycanda
bütün xalqlar mehriban şəraitdə yaşayıblar. Ölkəmizdə heç vaxt milli, dini zəmində ayrı-seçkilik
olmamışdır. Azərbaycandakı tolerantlıq bütün dünyaya nümunədir.
Milli azlıqların nümayəndələri bütün bunlara görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını
bildirdilər.
Talıstan kənd orta məktəbinin şagirdləri “Cavanşir” tamaşasından bir parça nümayiş etdirdilər.
Sumağallı kənd orta məktəbinin ləzgi folklor qrupu, uşaq incəsənət məktəbinin şagirdləri də məharətlərini
göstərdilər.
Prezident İlham Əliyev İsmayıllı rayonunda da bütün xalqların adət-ənənələrinə bu cür həssaslıqla
yanaşmanın dövlət siyasətinin prioritet istiqaməti olduğunu və bu siyasətin davam etdiriləcəyini bildirdi.
AZƏRTAC
2009, 29 oktyabr
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“Cavanşir Qala” mehmanxanasının tikintisi ilə tanışlıq
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Prezident İlham Əliyev İsmayıllı rayonunda “Cavanşir Qala” beşulduzlu
mehmanxana kompleksinin tikintisi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısını inşaatçılar hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyevə layihə əsasında məlumat verildi ki, “Akkord” şirkətlər qrupu Talıstan kəndi
ərazisində yerləşən 50 hektar sahədə “Cavanşir Qala” mehmanxana kompleksinin tikintisinə 2008-ci ildə
başlamışdır. Cavanşir qalasının qalıqlarının yaxınlığında yerləşən kompleksin birinci mərhələsinə aid olan
11 mərtəbəli əsas korpusu tikilir. Kompleks 180 adi və lyuks otaq, 500 nəfərlik konfrans mərkəzi, 2 əsas
restoran, qapalı və açıq hovuz, idman zalı, vitamin-bar və digər məişət xidmətləri göstərən obyektlərdən
ibarət olacaqdır.
Əsas binanın ümumi tikinti sahəsi 20 min kvadratmetrdir. Hazırda əsas korpusun 7-ci mərtəbəsi inşa
edilir. Layihənin ikinci mərhələsində kotteclər kompleksi, üç və dördmərtəbəli istirahət kompleksləri,
idman-sağlamlıq meydançaları, uşaq əyləncə mərkəzləri, açıq teatr, qolf klubu və digər istirahət-xidmət
sahələrinin inşası nəzərdə tutulur.
Prezident İlham Əliyev mehmanxana kompleksinin maketini əks etdirən videoçarxa baxdı.
Görülən işlərdən razılığını bildirən dövlətimizin başçısı tikinti işləri ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini
verdi, inşaatçılara uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2009, 29 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev İsmayıllının İvanovka kəndində olmuşdur
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva İsmayıllı rayonunun bu
yaxınlarda 150 illiyi qeyd olunan İvanovka kəndinə gəlmişlər.
Həmin gün kənddə məhsul bayramı keçirilirdi.
Kəndin sakinləri dövlətimizin başçısını və xanımını böyük mehribanlıqla qarşıladılar. Milli geyimli
qızlar ali qonaqlara duz-çörək, gül dəstələri təqdim etdilər.
Nikitin adına kolxozun sədri Mixail Ponfyorov və İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının
İvanovka inzibati ərazi vahidi üzrə nümayəndəsi Olqa Jadina bu kənddə, o cümlədən Heydər Əliyev
küçəsində aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verdilər. Qeyd edildi ki, kənddəki
inzibati binada yenidənqurma tədbirləri görülmüş, Heydər Əliyev küçəsində ulu öndərin abidəsi
ucaldılmışdır.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu öndərin abidəsini ziyarət edərək gül
dəstələri qoydular. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin İvanovkaya
səfərlərini əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır.
Məlumat verildi ki, 2008-ci ildən İvanovka kəndində abadlıq və quruculuq işlərinə başlanmışdır.
Nikitin adına kolxozun inzibati binası, mədəniyyət sarayının fasadı əsaslı təmir edilmiş, ətrafında abadlıq
və yaşıllaşdırma işləri aparılmış, iki fəvvarə yenidən qurulmuşdur.
İkinci Dünya müharibəsində İvanovka kəndindən cəbhədə həlak olanların xatirəsinə yaradılmış abidə
kompleksi yenidən qurulmuşdur. Abidənin ətrafında və mərkəzi küçədə işıqlandırma sistemi
quraşdırılmışdır.
Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı kəndin mərkəzində məhsul bayramına toplaşmış sakinlərlə
görüşüb söhbət etdilər. Bayramsayağı bəzədilən meydana İvanovka kəndinin min nəfərə yaxın sakini
toplaşmışdı.
Prezident İlham ƏLİYEV sakinləri salamlayaraq dedi:
-Salam, sizi görməyə şadam.
Kənd sakini: Xoş gəlmisiniz.
Prezident: Sağ olun. Biz bir neçə il əvvəl görüşmüşdük, budur, indi mən yenə də gəlmişəm və
buradakı dəyişiklikləri görürəm. Əlbəttə, inkişaf vardır.
Kənd sakini: Bunlar Sizin zəhmətinizin bəhrəsidir, cənab Prezident.
Prezident: Bir də sizin fəallığınız.
Kənd sakini: Sizin bugünkü gəlişiniz məhsul bayramı ilə bir vaxta düşmüşdür. Bizim uğurlarımızın
bəhrəsi anbarlarda və süfrələrdədir.
Prezident: Mən sizi məhsul bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Sizin hamınıza ən xoş arzularımı
çatdırıram, firavanlıq, xoşbəxtlik, sağlamlıq diləyirəm. Arzum budur ki, həmişə yaxşı yaşayasınız.
Kənd sakini: Sizə də cansağlığı arzulayırıq.
Prezident: Onda mən sizə kömək edəcəyəm.
Kənd sakini: Sağ olun.
Prezident: Qoy İvanovka inkişaf etsin, çoxəsrlik ənənələrini qoruyub saxlasın, cavanlar siz
veteranlara baxıb nümunə götürsünlər, kənd təsərrüfatı, bütün infrastruktur inkişaf etsin. Mənə dedilər ki,
yeni məktəb tikilmişdir. Dörd il əvvəl İvanovka sakinləri mənə müraciət etmişdilər və biz məktəb tikdik.
Əgər daha nə isə etmək lazımdırsa, mənə deyin. Edərik.
Kənd sakini: Bəli, bizim arzularımız vardır.
Prezident: Deyin.
Kənd sakini: Biz, əlbəttə, Sizə təşəkkür edirik ki, gəlmisiniz. Biz çox şadıq ki, Siz öz səfərinizi
bizim bayramımız – Məhsul Günü ilə bir vaxta salmısınız. Biz kənd təsərrüfatı bayramını qeyd edəcəyik.
Bir də Sizə ona görə çox təşəkkür edirik ki, Siz atanızın vəsiyyətini unutmursunuz. O, Sizə vəsiyyət etmişdi
ki, bizim kəndə diqqət yetirəsiniz. Allah Sizə cansağlığı versin. Görünür, Tanrı Sizin qəlbinizə yol açmışdır
və onun köməyi ilə Siz respublikaya düzgün rəhbərlik edirsiniz. Sizin uğurlu rəhbərliyiniz bizim rayonun
həyatında da hiss edilir. Bizim rayon həqiqətən gözəl görünməyə başlamışdır. Rayonumuz abadlaşır, Allah
Sizə cansağlığı versin. Əlbəttə, bizə su da çəkilsəydi…
Prezident: Su?
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Kənd sakini: Bəli, su sarıdan korluq çəkirik. Allah Sizə cansağlığı versin. Atanızın Sizə vəsiyyət
etdiyi kimi, bizim kəndi unutmayın.
Prezident: Mən heç vaxt unutmuram. Bax, buraya gəlmişəm, Heydər Əliyevin abidəsi önünə
çiçəklər qoymuşam və abidə ilə üzbəüz mənim dörd il əvvəl dediyim sözləri gördüm. Bu sözlər sizin də
yadınızdadır, mənim də yadımdadır və ən başlıcası, bu dörd ildə həmin sözlər əməli işə çevrilib. Mən sizin
qarantınızam. Mənə həmişə ümid edə bilərsiniz. Mən sizə həmişə kömək edəcəyəm. Mən həmişə
maraqlanıram, burada işlər necə gedir, insanlar necə yaşayır, nə kimi problemlər var, daha nə etmək
lazımdır? Mən Heydər Əliyevin siyasətini bütün istiqamətlərdə davam etdirəcəyəm.
O cümlədən İvanovka kəndinin sakinlərinə münasibətdə də. Rayon inkişaf edir. Bu gün mən rayon
mərkəzində oldum və təzə parka, idman kompleksinə baxdım, hovuz da vardır. Gözəldir, beynəlxalq
səviyyədədir. İvanovka da inkişaf edir.
Kənd sakini: Sağ olun.
Prezident: Azərbaycanda həmişə bütün xalqların nümayəndələri dinc şəraitdə yaşamışdır, yaşayır
və yaşayacaqdır.
Kənd sakini: Sizin atanız - mən onun sözlərini eşitmişəm - Heydər Əliyev belə deyirdi: molokanlara
toxunma, onlar mənim xalqımdır. Bizdə isə belə bir məsəl var: Yaxşı ağacın barı da yaxşı olar. Biz Sizi
təbrik edirik, sağ olun. Allah Sizə cansağlığı versin.
Prezident: Heydər Əliyev həm də belə deyirdi: Qoy onlar necə istəyirlərsə, elə də yaşasınlar.
Kolxozda yaşamaq yaxşıdırsa, qoy onlar elə kolxozda yaşasınlar. Bu da əyani misaldır ki, Azərbaycanda
təsərrüfatçılıq formasından asılı olmayaraq, iqtisadiyyatın inkişafı üçün şərait yaradılmışdır. İstər fermer
olsun, istər kolxozçu, elə böyük fərq yoxdur. Əsas məsələ odur ki, insan torpaqda işləyir. Siz əsrlər boyu
Azərbaycan dövləti üçün çalışır və onun üçün sərvətlər yaradırsınız. Siz gələcəkdə də həmişə mənə arxalana
bilərsiniz və Sizin bütün problemlərinizi imkan daxilində həll etməyə çalışacağıq.
Kənd sakini: Bizi dəstəklədiyiniz üçün sağ olun. Qoy ulu Tanrı bu diyara, Azərbaycan
Respublikasına kömək olsun və respublikamız dünya səviyyəsinə yüksəlsin, ilk onluqdan kənara çıxmasın.
Prezident: Biz artıq bu istiqamətdə hərəkət edirik. Müstəqillik əldə etdiyimiz bu qısa müddətdə,
daha dəqiq desək, 90-cı illərin ortalarından praktiki inkişaf başlanmışdır. Sizin hamınızın yadındadır ki, 90cı illərin əvvəlində burada nələr baş verirdi, hansı siyasi və iqtisadi proseslər gedirdi. İqtisadi tənəzzül,
iqtisadiyyatın dağılması, sənaye müəssisələrinin dayanması...
90-cı illərin ortalarında, Heydər Əliyev prezident vəzifəsinə gələn kimi islahatlar, tərəqqi başlandı
və qısa müddətdə, 10 ildən bir qədər çox vaxtda Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri arasında iqtisadiyyatın
rəqabət qabiliyyətinə görə 51-ci yeri tutdu.
Biz yalnız zəhmət sayəsində, düzgün siyasət, iqtisadiyyatın düzgün təşkili, siyasi sabitlik,
Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar arasında sülh sayəsində MDB-nin üzvü olan dövlətləri qabaqlamışıq.
Təəssüf ki, bu, heç də hər yerdə belə deyildir. Dünyada elə ölkələr var ki, orada əksinə, milli zəmində, dini
zəmində toqquşmalar vardır. Azərbaycanda belə hallar heç vaxt olmamışdır və olmayacaqdır. Buna həm
siz, həm Prezident, həm də bütün cəmiyyət təminat verir. Bütün cəmiyyət bu hisslərlə yaşayır ki,
Azərbaycanda həmişə sülh, həmrəylik, dostluq, qardaşlıq olsun. Sizin kəndin timsalında bunlar aydın
görünür. Mən İvanovkanın inkişafda olduğunu görməyə şadam. Bu, müasir kənddir, hətta kənd yox, böyük
şəhərdir.
Kənd sakini: Çox sağ olun. Kəndimizə görə də, həyatımıza görə də, Prezidentimizə görə də fəxr
etmək, sevinmək olar.
Prezident: Sağ olun.
Sonra Nikitin adına kolxozun istehsal etdiyi məhsulların sərgisinə baxış keçirildi. Kolxozda 30-dan
çox adda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunur. Burada yüksək keyfiyyətli ət, süd, un, müxtəlif taxıl
məhsulları, üzüm, yem, çuğundur və sair istehsal edilir.
Kolxozun sədri kənd təsərrüfatı sahəsində qazanılan uğurlar və yeniliklər barədə məlumat verdi.
Sərgi ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev İvanovka kənd orta məktəbinin kollektivi ilə
söhbət etdi.
Birinci sinif şagirdləri Azərbaycana, Vətənə, ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş şeirlər
oxudular.
Təhsil ocağı kollektivinin üzvləri yeni binaya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdilər.
“Slavyanka” özfəaliyyət kollektivi isə rus xalq mahnılarını ifa etdi. Vyaçeslav Panin Müslüm
Maqomayevin məşhur “Azərbaycan” mahnısını oxudu.
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Prezident İlham Əliyevə və xanımına İvanovkanın milli mətbəxinin nümunələri göstərildi.
Dövlətimizin başçısına kənd sakini Anna Radayevanın yağlı boya ilə çəkdiyi “Kusok İvanovki” adlı
rəsm əsəri hədiyyə edildi.
Prezident İlham Əliyev kənd sakinlərinə yeni uğurlar arzuladı.
Məhsul bayramı münasibətilə təşkil olunan mərasimin sonunda ivanovkalılar dövlətimizin başçısını
və xanımını çay süfrəsinə dəvət etdilər.
Bununla da Prezident İlham Əliyevin İsmayıllı rayonuna səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2009, 29 oktyabr
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İsmayıllıda Olimpiya-İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
(29 oktyabr 2009-cu il)
Oktyabrın 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllıda Olimpiya-İdman Kompleksinin
açılışında iştirak etmişdir.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını və xanımını hərarətlə qarşıladılar.
Mehriban xanıma gül dəstəsi təqdim olundu.
Son illər İsmayıllıda inşa olunan infrastruktur obyektləri sırasında Olimpiya-İdman Kompleksi
də vardır. Azərbaycanda idman hərəkatının geniş vüsət aldığı bir vaxtda bölgələrdə olimpiya-idman
komplekslərinin inşası xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən, təkcə 2008-ci
ildə 8 olimpiya-idman kompleksinin açılışı olmuşdur. Hazırda 20-dən çox kompleksin inşası davam
etdirilir.
Prezident İlham Əliyevin regionlara səfərləri çərçivəsində yeni olimpiya-idman komplekslərinin
açılışında, bəzilərinin isə təməlqoyma mərasimində iştirak etməsi bu sahəyə dövlət qayğısının daha da
artdığını göstərir. Yeni idman obyektləri dünya standartlarına cavab verməklə yanaşı, həm də ölkəmizdə
yaradılan idman infrastrukturunun güclü əsaslara söykəndiyini təsdiqləyir.
Tam qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycan dünya idman aləminə aparıcı mərkəzlərdən biri kimi
daxil olmuşdur. Prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə göstərdiyi səylər ölkəmizin bütün sahələrdə
olduğu kimi, idman aləmində də yetərincə nüfuz qazanması ilə nəticələnmişdir.
Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi, respublikamızda sayca 23-cü olan İsmayıllı
Olimpiya-İdman Kompleksi ilə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına əsasən inşa olunmuş
kompleksin tikinti işlərinə “Asnaf” sənaye-tikinti şirkəti tərəfindən 2007-ci ildə başlanmışdır. Tikintiquraşdırma işlərində rayonun 80-dək sakini iştirak etmişdir. Ümumilikdə tikintinin qızğın vaxtında burada
300-dək yerli və xarici mütəxəssis çalışmışdır.
Ümumi sahəsi 7,5 hektar, tikinti sahəsi isə 12 min kvadratmetr olan kompleksin əsas binası iki
mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbənin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
idmanın inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən guşə yaradılmışdır. Bu mərtəbədə müxtəlif
yarışların və məşqlərin keçirilməsi üçün 510 tamaşaçı yeri olan idman zalı, məşqçi, həkim otaqları və digər
otaqlar vardır.
İkinci mərtəbədə trenajor və cüdo zalları, habelə ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuş konfrans
zalı, yeməkxana, inzibati və digər yardımçı otaqlar yerləşir.
Dövlətimizin başçısı ikinci mərtəbənin eyvanından kompleksin ərazisini seyr etdi.
Prezident İlham Əliyev idman zalında idmançıların çıxışlarını izlədi.
Ərazi ilə tanışlıq zamanı məlumat verildi ki, burada 936 yerlik süni örtüklü futbol meydançası,
191 yerlik üzgüçülük hovuzu, 2 tennis kortu, ikimərtəbəli 4 kottec, basketbol və voleybol meydançaları,
sahəsi 3 min kvadratmetr olan 500 yerlik avtomobil dayanacağı inşa olunmuşdur. Ərazidə geniş abadlıq və
yaşıllaşdırma işləri aparılmış, 3 min dekorativ ağac və gül kolu əkilmiş, 17 min kvadratmetr sahəyə asfalt,
8 min kvadratmetr sahəyə isə müxtəlif daşlar döşənmişdir.
FİFA standartlarına cavab verən stadionun süni örtüyü ən müasir tələblərə uyğundur. Ən güclü
yağışlar zamanı belə bu qurğuda su gölməçələri yaranmır. Burada quraşdırılan xüsusi drenaj sistemi yağış
sularını dərhal kənarlaşdırır. Stadion və yüngül atletlər üçün meydançanın ümumi sahəsi 13 min
kvadratmetrdən çoxdur. Kompleksə su burada qazılan 2 artezian quyusundan götürülür.
Olimpiya-İdman Kompleksi İsmayıllı rayonunda idmanın müxtəlif sahələrinin müasir tələblər
səviyyəsində inkişaf etdirilməsi üçün lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Komplekslə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşdü.
Prezident İlham ƏLİYEV rayon sakinlərini təbrik edərək dedi:
- Sizi təbrik edirəm. Bu gözəl Olimpiya Kompleksinin açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik
edirəm. Əminəm ki, İsmayıllıda idmançılar bu kompleksdən çox səmərəli şəkildə istifadə edəcəklər və
Azərbaycanın idman şöhrətinə ismayıllılılar da öz töhfələrini verəcəklər.
Burada idmanla məşğul olmaq üçün bütün şərait vardır. Burada ən müasir standartlar tətbiq
olunub. İsmayıllı rayonu üçün belə bir kompleksin yaradılması çox əhəmiyyətli hadisədir. Bilirsiniz ki,
Azərbaycanın demək olar, bütün bölgələrində belə gözəl idman qurğuları tikilib, biri də İsmayıllıda. İdman
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sağlamlıq deməkdir və hər bir ölkənin inkişafının əlamətidir. Mən istəyirəm ki, İsmayıllıdan olan
idmançılar da Olimpiya oyunlarında medallar qazansınlar və dünya çempionatlarında yüksək yerləri
tutsunlar.
Ümumiyyətlə, İsmayıllı rayonunun inkişafı çox sürətlə gedir. Mənə verilən məlumata görə, son
beş il ərzində İsmayıllıda iqtisadiyyat təxminən üç dəfə artmışdır. Bu, onu göstərir ki, rayonun
imkanlarından səmərəli istifadə olunur və Azərbaycanın bütün regionlarında olduğu kimi, burada da yaxşı
nəticələr vardır. Azərbaycanın ümumi iqtisadi inkişafı son 5-6 il ərzində dünyada ən yüksək templərlə
artmışdır. O cümlədən, hər bir rayonun iqtisadi göstəriciləri də bizi çox sevindirir. Bu onu göstərir ki,
Azərbaycan iqtisadiyyatı hərtərəfli inkişaf edir, ancaq bir sahədən asılı deyil, energetika sahəsindən asılı
deyildir. Əgər belə olmasaydı, bölgələrdə iqtisadi inkişaf sürətlə getməzdi. Həm sosial məsələlərin həlli,
həm abadlıq-quruculuq, infrastruktura - bax bu gün Bakıdan Şamaxıya, İsmayıllıya qədər yeni yol salınır,
çox gözəl, keyfiyyətli, rahat. Əvvəllər yol çox pis vəziyyətdə idi. Siz də bunu yaxşı bilirsiniz. Amma bu
gün bu, dünya standartları səviyyəsindədir.
Bu yolun tikintisi davam edir. Yolun tikintisi sərhədə qədər, Balakənə qədər davam edəcəkdir.
İstər-istəməz bu, özlüyündə artıq bu zonanın, bölgənin inkişafına təsir göstərəcəkdir.
Yol olan yerdə turizm də inkişaf edəcəkdir. Mənə deyiblər, indi baxacağam, müasir, beşulduzlu
yeni mehmanxana tikilir. İsmayıllı çox səfalı yerdir, gözəl təbiətə malik olan rayondur. Burada turizmin
inkişafı üçün çox gözəl imkanlar vardır. Amma gərək turizmin inkişafı üçün şərait olsun. Yol, bütün
infrastruktur, belə gözəl idman qurğuları, mehmanxanalar. Turizmin inkişafı rayonun iqtisadiyyatına çox
böyük töhfə verəcəkdir. Onsuz da bizim rayonlarımızın tam əksəriyyəti dotasiya əsasında yaşayır.
Rayonlarda yığılan vəsait rayonların fəaliyyəti üçün, yaşaması üçün kifayət deyildir. Yəni, bütün rayonlar
dövlət büdcəsindən dotasiya alaraq öz işlərini qururlar və o cümlədən, infrastruktur, abadlıq işləri - bütün
bunlar dövlət tərəfindən görülən tədbirlərdir. Ancaq infrastrukturun müasirləşməsi, mövcudluğu özəl
sektoru da bu işlərə cəlb edəcəkdir.
Bu gözəl Olimpiya Kompleksi dövlət tərəfindən tikilib. Mehmanxana özəl şirkətlər tərəfindən
tikilir. Yol, elektrik stansiyaları, qaz xətləri, bütün infrastruktur layihələrini dövlət öz üzərinə götürüb.
Məktəblər, tibb məntəqələri - İsmayıllıda son illər ərzində bir neçə məktəb tikilib və bu proses hələ davam
edir. Özəl sektorun inkişafı üçün də şərait yaradılır, dəstək verilir, o cümlədən də maliyyə dəstəyi,
kreditləşmə, sahibkarlığın inkişafı, kənd təsərrüfatına dövlət tərəfindən edilən subsidiyalar. Azərbaycanda
kənd təsərrüfatı artır, sənaye artır, iqtisadiyyat artır. Bütün başqa ölkələrdə iqtisadiyyat böhrana görə aşağı
gedir, haradasa 10 faiz, haradasa 20 faiz. Azərbaycanda iqtisadi artım 6 faizdir. Bəziləri bunu neft amili ilə
bağlayırdılar ki, Azərbaycanda neft hasil edilir, ona görə iqtisadi artım vardır. Neft başqa ölkələrdə də
çıxarılır, bizdən daha da böyük həcmdə. Ancaq o ölkələrdə iqtisadiyyat tənəzzülə uğrayır, Azərbaycanda
isə inkişaf edir. Nəyin hesabına? Düzgün siyasətin hesabına, düşünülmüş iqtisadi islahatların hesabına.
Azərbaycanın bütün imkanları səfərbər edilib, potensial təhlil edilib, lazım olan qərarlar verilib, güclü
investisiyalar xərclənib, bu gün də xərclənir. Bu, bütün ölkəmizi canlandırır.
Belə gözəl gündə bir daha sizi ürəkdən salamlayıram. İsmayıllının bütün sakinlərinə xoşbəxtlik
arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu gözəl imkanlardan təkcə idmançılar yox, eyni zamanda, rayon sakinləri də
istifadə etsinlər. Fiziki sağlamlığın möhkəmlənməsi üçün uşaqlar səmərəli istifadə etsinlər. Burada
bölmələr qurulsun, uşaqlar, yeniyetmələr gəlsinlər, məşq etsinlər. Sizə gələcək işlərinizdə uğurlar
arzulayıram.
XXX
Rayon Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Rüstəm SƏMƏDOV İsmayıllı ictimaiyyətinin
minnətdarlığını və ən xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdıraraq dedi:
- Cənab Prezident!
İcazə verin, bu xoş gündə bütün İsmayıllı camaatı, İsmayıllı idmançıları adından Sizi və hörmətli
Mehriban xanımı salamlayım və “Xoş gəlmisiniz!” deyim.
Cənab Prezident, biz belə möhtəşəm bir idman kompleksinin açılışını səbirsizliklə gözləyirdik.
Bu gün bütün ismayıllılılar, hər birimiz bu arzuya çatdıq. Sizin idmana, gənclərə, yeniyetmələrə, gələcək
nəsillərin xoşbəxt yaşamasına göstərdiyiniz diqqət və qayğının nəticəsində bu gün biz bu arzuya çatdıq.
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Cənab Prezident, Siz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasətini, onun gənclərə göstərdiyi qayğını,
əhaliyə, onların sağlamlığına göstərdiyi bütün qayğıları uğurla davam etdirirsiniz. Bütün bunlara görə biz
bir daha Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
Cənab Prezident, biz televiziyada Sizin idman komplekslərinin açılışında iştirakınızı izləyirik. Bu
gün qürurla deyə bilərəm ki, belə işləriniz daha da uğurla davam edir. Təkcə son bir ayda Siz Azərbaycanın
ayrı-ayrı bölgələrində artıq üçüncü idman kompleksini açdınız. Dünyanın heç bir ölkəsində biz belə şeyə
rast gəlməmişik. Dünyada, lap o güclü dövlətlər belə şeylərə hələ nail ola bilmir. Bütün bunlar Sizin ulu
öndərimiz Heydər Əliyev siyasətini uğurla davam etdirməyinizin, iqtisadiyyatımızın inkişafının davam
etdirilməsinin nəticəsində mümkün olmuşdur.
Cənab Prezident, İsmayıllının özünəməxsus idman ənənələri olmuşdur. Azərbaycan
Respublikasının idman ənənələrinə onların da töhfəsi olmuşdur. Onlar da öz qüvvələrini səfərbər edərək
yarışlarda iştirak etmişlər. Bu gün mən qürurla deyə bilərəm ki, Olimpiya Oyunlarının iştirakçıları,
beynəlxalq idman turnirlərinin qalibləri, dünya və olimpiya çempionları İsmayıllıda da yetişmişdir. Lakin
onda belə şərait yox idi. Bundan sonra belə gözəl şəraitdə idmançılarımız borcludurlar ki, daha böyük
nəticələr, daha böyük nailiyyətlər əldə etsin, Azərbaycanımızın üçrəngli bayrağını dünyanın idman
arenalarında qaldırsınlar.
Cənab Prezident, bu gün İsmayıllı Azərbaycanımızın digər bölgələri kimi daha da genişlənir, daha
da inkişaf edir, quruculuq işləri ilə daha da zənginləşir. Bu cür obyektlərin açılması tez-tez mümkün olur.
Bütün bunlara görə, bir daha ismayıllılılar adından, İsmayıllının hər bir vətəndaşı adından Sizə öz
minnətdarlığımızı bildiririk. Bütün bu işlərdə Sizinlə çiyin-çiyinə çalışan Azərbaycan Milli Məclisinin
deputatı, hörmətli Mehriban xanıma da öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki təhsilimizin, idmanımızın,
mədəniyyətimizin inkişafında onun çox böyük uğurları vardır.
Bir daha ismayıllılılar adından Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah Sizi qorusun.
XXX
İsmayıllı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə xatirə şəkli çəkdirən Prezident İlham ƏLİYEV
dedi:
- Stadion, ondan sonra tennis kortları, basketbol meydançası – dünya səviyyəsində kompleksdir.
Həm Bakıdan gələn idmançılar, ən önəmlisi isə yerli idmançılar, xüsusilə uşaqlar istifadə edəcəklər. Burada
bölmələr təşkil edilməlidir. Uşaqlar bu bölmələrdə məşğul olsunlar. Fiziki sağlamlıq hər bir vətəndaşa
lazımdır. Amma çox gözəl bir abidə də yaradıldı. Sizi bir daha təbrik edirəm. Sağ olun.
AzərTAc
29 oktyabr 2009-cu il
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Prezident İlham Əliyev İsmayıllının İvanovka kəndində olmuşdur
(29 oktyabr 2009-cu il)
İsmayıllı, 29 oktyabr (AzərTAc). Oktyabrın 29-da Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban
Əliyeva İsmayıllı rayonunun bu yaxınlarda 150 illiyi qeyd olunan İvanovka kəndinə gəlmişlər.
Həmin gün kənddə məhsul bayramı keçirilirdi.
Kəndin sakinləri dövlətimizin başçısını və xanımını böyük mehribanlıqla qarşıladılar. Milli
geyimli qızlar ali qonaqlara duz-çörək, gül dəstələri təqdim etdilər.
Nikitin adına kolxozun sədri Mixail Ponfyorov və İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının
İvanovka inzibati ərazi vahidi üzrə nümayəndəsi Olqa Jadina bu kənddə, o cümlədən Heydər Əliyev
küçəsində aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verdilər. Qeyd edildi ki, kənddəki
inzibati binada yenidənqurma tədbirləri görülmüş, Heydər Əliyev küçəsində ulu öndərin abidəsi
ucaldılmışdır.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu öndərin abidəsini ziyarət edərək gül
dəstələri qoydular. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin İvanovkaya
səfərlərini əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır.
Məlumat verildi ki, 2008-ci ildən İvanovka kəndində abadlıq və quruculuq işlərinə başlanmışdır.
Nikitin adına kolxozun inzibati binası, mədəniyyət sarayının fasadı əsaslı təmir edilmiş, ətrafında abadlıq
və yaşıllaşdırma işləri aparılmış, iki fəvvarə yenidən qurulmuşdur.
İkinci Dünya müharibəsində İvanovka kəndindən cəbhədə həlak olanların xatirəsinə yaradılmış
abidə kompleksi yenidən qurulmuşdur. Abidənin ətrafında və mərkəzi küçədə işıqlandırma sistemi
quraşdırılmışdır.
Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı kəndin mərkəzində məhsul bayramına toplaşmış sakinlərlə
görüşüb söhbət etdilər. Bayramsayağı bəzədilən meydana İvanovka kəndinin min nəfərə yaxın sakini
toplaşmışdı.
Prezident İlham ƏLİYEV sakinləri salamlayaraq dedi:
- Salam, sizi görməyə şadam.
Kənd sakini: Xoş gəlmisiniz.
Prezident: Sağ olun. Biz bir neçə il əvvəl görüşmüşdük, budur, indi mən yenə də gəlmişəm və
buradakı dəyişiklikləri görürəm. Əlbəttə, inkişaf vardır.
Kənd sakini: Bunlar Sizin zəhmətinizin bəhrəsidir, cənab Prezident.
Prezident: Bir də sizin fəallığınız.
Kənd sakini: Sizin bugünkü gəlişiniz məhsul bayramı ilə bir vaxta düşmüşdür. Bizim
uğurlarımızın bəhrəsi anbarlarda və süfrələrdədir.
Prezident: Mən sizi məhsul bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Sizin hamınıza ən xoş
arzularımı çatdırıram, firavanlıq, xoşbəxtlik, sağlamlıq diləyirəm. Arzum budur ki, həmişə yaxşı
yaşayasınız.
Kənd sakini: Sizə də cansağlığı arzulayırıq.
Prezident: Onda mən sizə kömək edəcəyəm.
Kənd sakini: Sağ olun.
Prezident: Qoy İvanovka inkişaf etsin, çoxəsrlik ənənələrini qoruyub saxlasın, cavanlar siz
veteranlara baxıb nümunə götürsünlər, kənd təsərrüfatı, bütün infrastruktur inkişaf etsin. Mənə dedilər ki,
yeni məktəb tikilmişdir. Dörd il əvvəl İvanovka sakinləri mənə müraciət etmişdilər və biz məktəb tikdik.
Əgər daha nə isə etmək lazımdırsa, mənə deyin. Edərik.
Kənd sakini: Bəli, bizim arzularımız vardır.
Prezident: Deyin.
Kənd sakini: Biz, əlbəttə, Sizə təşəkkür edirik ki, gəlmisiniz. Biz çox şadıq ki, Siz öz səfərinizi
bizim bayramımız – Məhsul Günü ilə bir vaxta salmısınız. Biz kənd təsərrüfatı bayramını qeyd edəcəyik.
Bir də Sizə ona görə çox təşəkkür edirik ki, Siz atanızın vəsiyyətini unutmursunuz. O, Sizə vəsiyyət etmişdi
ki, bizim kəndə diqqət yetirəsiniz. Allah Sizə cansağlığı versin. Görünür, Tanrı Sizin qəlbinizə yol açmışdır
və onun köməyi ilə Siz respublikaya düzgün rəhbərlik edirsiniz. Sizin uğurlu rəhbərliyiniz bizim rayonun
həyatında da hiss edilir. Bizim rayon həqiqətən gözəl görünməyə başlamışdır. Rayonumuz abadlaşır, Allah
Sizə cansağlığı versin. Əlbəttə, bizə su da çəkilsəydi…
Prezident: Su?
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Kənd sakini: Bəli, su sarıdan korluq çəkirik. Allah Sizə cansağlığı versin. Atanızın Sizə vəsiyyət
etdiyi kimi, bizim kəndi unutmayın.
Prezident: Mən heç vaxt unutmuram. Bax, buraya gəlmişəm, Heydər Əliyevin abidəsi önünə
çiçəklər qoymuşam və abidə ilə üzbəüz mənim dörd il əvvəl dediyim sözləri gördüm. Bu sözlər sizin də
yadınızdadır, mənim də yadımdadır və ən başlıcası, bu dörd ildə həmin sözlər əməli işə çevrilib. Mən sizin
qarantınızam. Mənə həmişə ümid edə bilərsiniz. Mən sizə həmişə kömək edəcəyəm. Mən həmişə
maraqlanıram, burada işlər necə gedir, insanlar necə yaşayır, nə kimi problemlər var, daha nə etmək
lazımdır? Mən Heydər Əliyevin siyasətini bütün istiqamətlərdə davam etdirəcəyəm.
O cümlədən İvanovka kəndinin sakinlərinə münasibətdə də. Rayon inkişaf edir. Bu gün mən
rayon mərkəzində oldum və təzə parka, idman kompleksinə baxdım, hovuz da vardır. Gözəldir, beynəlxalq
səviyyədədir. İvanovka da inkişaf edir.
Kənd sakini: Sağ olun.
Prezident: Azərbaycanda həmişə bütün xalqların nümayəndələri dinc şəraitdə yaşamışdır,
yaşayır və yaşayacaqdır.
Kənd sakini: Sizin atanız - mən onun sözlərini eşitmişəm - Heydər Əliyev belə deyirdi:
molokanlara toxunma, onlar mənim xalqımdır. Bizdə isə belə bir məsəl var: Yaxşı ağacın barı da yaxşı olar.
Biz Sizi təbrik edirik, sağ olun. Allah Sizə cansağlığı versin.
Prezident: Heydər Əliyev həm də belə deyirdi: Qoy onlar necə istəyirlərsə, elə də yaşasınlar.
Kolxozda yaşamaq yaxşıdırsa, qoy onlar elə kolxozda yaşasınlar. Bu da əyani misaldır ki, Azərbaycanda
təsərrüfatçılıq formasından asılı olmayaraq, iqtisadiyyatın inkişafı üçün şərait yaradılmışdır. İstər fermer
olsun, istər kolxozçu, elə böyük fərq yoxdur. Əsas məsələ odur ki, insan torpaqda işləyir. Siz əsrlər boyu
Azərbaycan dövləti üçün çalışır və onun üçün sərvətlər yaradırsınız. Siz gələcəkdə də həmişə mənə arxalana
bilərsiniz və Sizin bütün problemlərinizi imkan daxilində həll etməyə çalışacağıq.
Kənd sakini: Bizi dəstəklədiyiniz üçün sağ olun. Qoy ulu Tanrı bu diyara, Azərbaycan
Respublikasına kömək olsun və respublikamız dünya səviyyəsinə yüksəlsin, ilk onluqdan kənara çıxmasın.
Prezident: Biz artıq bu istiqamətdə hərəkət edirik. Müstəqillik əldə etdiyimiz bu qısa müddətdə,
daha dəqiq desək, 90-cı illərin ortalarından praktiki inkişaf başlanmışdır. Sizin hamınızın yadındadır ki, 90cı illərin əvvəlində burada nələr baş verirdi, hansı siyasi və iqtisadi proseslər gedirdi. İqtisadi tənəzzül,
iqtisadiyyatın dağılması, sənaye müəssisələrinin dayanması...
90-cı illərin ortalarında, Heydər Əliyev prezident vəzifəsinə gələn kimi islahatlar, tərəqqi başlandı
və qısa müddətdə, 10 ildən bir qədər çox vaxtda Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri arasında iqtisadiyyatın
rəqabət qabiliyyətinə görə 51-ci yeri tutdu.
Biz yalnız zəhmət sayəsində, düzgün siyasət, iqtisadiyyatın düzgün təşkili, siyasi sabitlik,
Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar arasında sülh sayəsində MDB-nin üzvü olan dövlətləri qabaqlamışıq.
Təəssüf ki, bu, heç də hər yerdə belə deyildir. Dünyada elə ölkələr var ki, orada əksinə, milli zəmində, dini
zəmində toqquşmalar vardır. Azərbaycanda belə hallar heç vaxt olmamışdır və olmayacaqdır. Buna həm
siz, həm Prezident, həm də bütün cəmiyyət təminat verir. Bütün cəmiyyət bu hisslərlə yaşayır ki,
Azərbaycanda həmişə sülh, həmrəylik, dostluq, qardaşlıq olsun. Sizin kəndin timsalında bunlar aydın
görünür. Mən İvanovkanın inkişafda olduğunu görməyə şadam. Bu, müasir kənddir, hətta kənd yox, böyük
şəhərdir.
Kənd sakini: Çox sağ olun. Kəndimizə görə də, həyatımıza görə də, Prezidentimizə görə də fəxr
etmək, sevinmək olar.
Prezident: Sağ olun.
Sonra Nikitin adına kolxozun istehsal etdiyi məhsulların sərgisinə baxış keçirildi. Kolxozda 30dan çox adda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunur. Burada yüksək keyfiyyətli ət, süd, un, müxtəlif
taxıl məhsulları, üzüm, yem, çuğundur və sair istehsal edilir.
Kolxozun sədri kənd təsərrüfatı sahəsində qazanılan uğurlar və yeniliklər barədə məlumat verdi.
Sərgi ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev İvanovka kənd orta məktəbinin kollektivi ilə
söhbət etdi.
Birinci sinif şagirdləri Azərbaycana, Vətənə, ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş şeirlər
oxudular.
Təhsil ocağı kollektivinin üzvləri yeni binaya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdilər.
“Slavyanka” özfəaliyyət kollektivi isə rus xalq mahnılarını ifa etdi. Vyaçeslav Panin Müslüm
Maqomayevin məşhur “Azərbaycan” mahnısını oxudu.
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Prezident İlham Əliyevə və xanımına İvanovkanın milli mətbəxinin nümunələri göstərildi.
Dövlətimizin başçısına kənd sakini Anna Radayevanın yağlı boya ilə çəkdiyi “Kusok İvanovki”
adlı rəsm əsəri hədiyyə edildi.
Prezident İlham Əliyev kənd sakinlərinə yeni uğurlar arzuladı. Məhsul bayramı münasibətilə
təşkil olunan mərasimin sonunda ivanovkalılar dövlətimizin başçısını və xanımını çay süfrəsinə dəvət
etdilər.
Bununla da Prezident İlham Əliyevin İsmayıllı rayonuna səfəri başa çatdı.
AzərTAc
29 oktyabr 2009-cu il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsmayıllı və Qəbələ rayonlarına səfəri
İsmayıllıda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(14 avqust 2013-cü il)
Avqustun 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllı rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə İsmayıllı şəhərinin mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov Prezident İlham Əliyevə Ulu
Öndərin adını daşıyan mədəniyyət və istirahət parkında yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Bildirildi ki,
burada sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bu istirahət mərkəzində qısa müddətdə böyük
abadlıq-quruculuq işləri görülmüş, fəvvarələr quraşdırılmış, yaşıllıq salınmışdır.
Prezident İlham Əliyev parkda yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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İsmayıllıda yeni avtovağzal istifadəyə verilmişdir
(14 avqust 2013-cü il)
Avqustun 14-də İsmayıllı şəhərində yeni avtovağzal istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avtovağzalın açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı avtovağzalın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, burada yaradılmış şəraitlə tanış
oldu.
Azərbaycanda həyata keçirilən siyasətin əsas hədəflərindən biri də ölkəmizin hər yerində yolnəqliyyat sisteminin müasirləşdirilməsidir. Bu sırada yeni yaradılan avtovağzalların da xüsusi əhəmiyyəti
vardır. Avtovağzalların yaradılması həm də bölgələrin inkişafına töhfə verir. Müasir səviyyədə inşa edilən
bu nəqliyyat obyektlərinin sırasına daha biri əlavə olunmuşdur. İsmayıllı şəhərində tikilən yeni avtovağzal
da ən müasir tələblər səviyyəsindədir.
Məlumat verildi ki, avtovağzalın tikintisinə 2013-cü ilin martında başlanmışdır. Ümumi ərazisi 0,26
hektar, tikinti ərazisi isə 282 kvadratmetr olan avtovağzalda sərnişinlərin rahatlığını təmin etmək üçün 48
nəfərlik 4 perron inşa edilmişdir. Perronlarda hərəkət cədvəlini göstərən elektron məlumat tabloları
quraşdırılmışdır. Bundan başqa, burada ümumi sahəsi 137 kvadratmetr olan gözləmə zalı, ictimai-iaşə
obyekti, həkim otağı yaradılmışdır. Avtovağzalın həyətində avtobuslara texniki xidmətin göstərilməsi üçün
açıq bokslar inşa edilmişdir.
Bildirildi ki, avtovağzal Bakı şəhərinə, Şamaxı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən
rayonlarına gedən sərnişinlərə xidmət göstərəcəkdir. Avtovağzalın istifadəyə verilməsi ilə 22 nəfər işlə
təmin olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısı əhaliyə xidmət göstərəcək yeni taksilərə və avtobuslara baxdı.
Prezident İlham Əliyev avtovağzalda yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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İsmayıllıda tikiş fabriki açılmışdır
(14 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də İsmayıllı rayonuna səfəri
çərçivəsində tikiş fabrikinin açılışında iştirak etmişdir.
Ölkədə sahibkarlığın, qeyri-neft sektorunun inkişafına göstərilən diqqət və qayğı sayəsində yeni
istehsal müəssisələri yaradılır və iş yerləri açılır. Bu, paytaxt Bakı ilə yanaşı, regionlarda da özünü aydın
büruzə verir. Son dövrlərdə İsmayıllıda iş adamlarına yaradılan şərait, onlara göstərilən diqqət nəticəsində
yeni inşa olunan müəssisələrdən biri də İsmayıllı tikiş fabrikidir. Burada ən yüksək səviyyədə məhsul
istehsal etməyə imkan verən avadanlıq quraşdırılmışdır. Bu tədbirlər, ilk növbədə, əhalinin məşğulluğunun
artırılması istiqamətində atılan mühüm addımlar sırasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Bölgələrdə yeni
istehsal sahələrinin yaradılması həm də ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafına öz töhfəsini verir.
Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin qeyri-neft sektorunun inkişafını qarşıya əsas hədəflərdən biri kimi
qoyması bu sahədə mühüm nailiyyətlərin əldə edilməsi ilə nəticələnmişdir. Təqdirəlayiq haldır ki, bu
məsələdə paytaxt Bakı ilə yanaşı, bölgələrin da çəkisi ilbəil artır.
Fabrikin inzibati binasının foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
dövləti fəaliyyətlərini, iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində gördükləri işləri və müxtəlif dövrlərdə
İsmayıllıya səfərlərini əks etdirən fotolardan ibarət stend yaradılmışdır. Buradakı sərgi salonunda
müəssisənin məhsulları nümayiş etdirilir, inzibati otaqlarda yüksək şərait yaradılmışdır. Fabrikin işçiləri
tədris otağının və yeməkxananın da xidmətlərindən istifadə edəcəklər.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, müəssisədə Yaponiya, Çin, Rusiya, Almaniya və Türkiyə
istehsalı olan ən müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Müəssisənin yaradılması İsmayıllıda məşğulluğun
artırılmasına mühüm töhfədir. Fabrikin həyətində geniş abadlıq-quruculuq işləri görülmüş, yaşıllıq zolağı
salınmışdır.
Dövlətimizin başçısı fabrikin kollektivi ilə söhbət etdi.
Prezident İlham ƏLİYEV: Necəsiniz? İşlər necə gedir, necə işləyirsiniz?
Tikişçilər: Çox sağ olun, bu şəraitə görə minnətdarıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Biz qadınlar üçün də iş yerləri yaradırıq. Bu, həm ölkə üçün lazımdır,
həm iş yerləridir. Həm də ki, qadınların işə cəlb edilməsi məsələləri öz həllini tapır. Hər halda iş yerlərinin
açılması, belə gözəl, müasir şəraitdə bu işlərin təşkili sevindirici haldır. Sizi təbrik edirəm.
Tikişçi qadın: Cənab Prezident, rayonumuzda qadınlar üçün bu gözəl şəraiti, bu tikiş fabrikini
yaratdığınıza görə Sizə ürəkdən minnətdarlığımızı bildiririk. Allah Sizi qorusun! Amin!
Başqa bir tikişçi qadın: Cənab Prezident, biz 1990-cı illərin əvvəllərində çörək növbələrini də
görmüşük. Bugünkü gözəl, xoşbəxt həyatı yaşadığımıza görə, göydə Allaha, yerdə Sizə ürəkdən
minnətdarlıq. Sizə uzun ömür, cansağlığı, bundan da gözəl nailiyyətlər, uğurlar arzulayırıq. Amin!
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun! İsmayıllıda işlər yaxşı gedir. Yeni rəhbərlik də çox fəal
başlayıb. Artıq biz içməli su layihəsini də həll etdik. İndi şəhərə içməli su veriləcəkdir. Digər layihələr, iş
yerləri, sosial obyektlər, avtovağzal, ondan sonra gedəcəyik elektrik stansiyasının açılışına. İsmayıllıda işlər
kompleks şəkildə və sürətlə gedir. Belə iş yerlərinin açılması da onu göstərir ki, rayon dinamikanı artıq əldə
saxlaya bilib.
İşçilər: Sizin rəhbərliyiniz sayəsində, cənab Prezident.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sizə yeni uğurlar, cansağlığı arzulayıram!
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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İsmayıllıda İvanovka-Hacıhətəmli-Mollaisaqlı avtomobil yolunun açılışı olmuşdur
(14 avqust 2013-cü il)
Avqustun 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllıda İvanovkaHacıhətəmli-Mollaisaqlı avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə yolun texniki-iqtisadi göstəricilərini əks etdirən stendlərə və videofilmə
baxdı.
Məlumat verildi ki, son dövrlərdə paytaxtla yanaşı, bölgələrdə də yol-nəqliyyat infrastrukturunun
müasirləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərin miqyası artmışdır. Bu gün respublika əhəmiyyətli yollarla
bərabər, rayon və kənddaxili yollar müasir səviyyədə inşa edilir. Yeni inşa olunan belə yollardan biri də
İvanovka-Hacıhətəmli-Mollaisaqlı avtomobil yoludur. Yol ən müasir səviyyədə qısa müddətdə inşa
olunmuşdur.
Bu yolun tikintisi üçün Azərbaycan Prezidentinin 2012-ci il 16 mart tarixli Sərəncamına əsasən
Prezidentin ehtiyat fondundan ilkin olaraq üç milyon manat vəsait ayrılmışdır. İvanovka-HacıhətəmliMollaisaqlı avtomobil yolu 6 min nəfərin yaşadığı 7 məntəqəni birləşdirir. Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il
30 dekabr tarixli Sərəncamı ilə yolun tikintisi üçün əlavə olaraq 5,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Bu
layihənin ümumi dəyəri 8 milyon 526 min manatdır. Layihəyə əsasən, 29,5 kilometr uzunluğunda yol
çəkilmiş, 18 yerdə beton suötürücülər tikilmiş, yolboyu yol-hərəkət nişanları quraşdırılmışdır. Yolun
başlanğıcında üç dayanacaq əsaslı təmir edilmiş, kəndlərdə 10 yeni dayanacaq tikilmişdir. Yolun İvanovka
kəndindən keçən hissəsində piyadaların təhlükəsiz hərəkəti üçün səkilər salınmışdır. Bu yolun istifadəyə
verilməsi nəqliyyat vasitələrinin rahat və maneəsiz hərəkət etməsinə geniş imkanlar yaratmaqla yanaşı, həm
də sərnişinlərin təhlükəsizliyi baxımından olduqca önəmlidir.
Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Dövlətimizin başçısı yeni yolda avtomobili idarə etdi.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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“İsmayıllı-1” Su Elektrik Stansiyası işə salınmışdır
(14 avqust 2013-cü il)
Avqustun 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllı rayonunun
Sumağallı kəndi yaxınlığında inşa edilən “İsmayıllı-1” Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak etmişdir.
“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki,
“İsmayıllı-1” Su Elektrik Stansiyası alternativ enerji mənbələrindən səmərəli istifadə edilməsi proqramı
çərçivəsində inşa olunan obyektlərdən biridir. Kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisi elektrik enerjisinin
istehsalında yanacağa qənaət etməklə yanaşı, həm də ətraf mühitə heç bir zərər yetirmir.
Prezident İlham Əliyevə stansiyanın inşası, fəaliyyəti və layihənin əsas komponentləri barədə də
məlumat verildi. Bildirildi ki, stansiyanın tikintisinə 2011-ci ildə başlanılmışdır. Əsas və köməkçi
avadanlığın təchizatı, eləcə də bütün tikinti-quraşdırma işləri “Azenco” şirkəti tərəfindən həyata
keçirilmişdir. Stansiyanın tikintisində 100 nəfər çalışmışdır. Tikinti işləri zamanı burada suqəbuledici
quraşdırılmış, hər birinin uzunluğu 2115 metr, diametri isə 800 millimetr olan üç boru çəkilmiş, stansiya
binası inşa edilmişdir.
Stansiyanın binasının foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycanda energetika sahəsinin inkişafına göstərdikləri diqqəti, həmçinin bu sferanın
müasirləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirdikləri layihələri əks etdirən fotolardan ibarət stend
yaradılmışdır. Binada nəzarət, mühafizə və idarəetmə sistemləri quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev idarəetmə mərkəzindən stansiyanı işə saldı.
Diqqətə çatdırıldı ki, bu stansiyanın ümumi layihə gücü 1600 kilovat olan üç hidroturbin və üç
hidrogeneratordan ibarətdir. Burada 10 və 0,4 kilovoltluq yarımstansiya və elektrik ötürücü xətlər
çəkilmişdir. Stansiyanın aşağı byefindən çıxan təmizlənmiş su tikilməkdə olan “İsmayıllı-2” Su Elektrik
Stansiyasına daxil olacaqdır. Beləliklə, yekunda İsmayıllı Su Elektrik Stansiyası ümumi gücü 3200 kilovat
olan kiçik su elektrik stansiyaları silsiləsini təşkil edəcəkdir. Bu layihə olduqca səmərəli və əhəmiyyətlidir.
Belə ki, İsmayıllı rayonunun Sumağallı kəndi yaxınlığında inşa edilən derivasiya tipli su elektrik stansiyası
ildə 8 milyon kilovat-saat ekoloji cəhətdən təmiz elektrik enerjisi istehsal etmək imkanına malikdir. Su
elektrik stansiyasında 12 nəfər daimi işlə təmin ediləcəkdir. Stansiyanın ərazisində abadlıq-quruculuq işləri
görülmüş, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır.
Azərbaycan Prezidenti yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi, tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust

41

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Prezident İlham Əliyev İsmayıllı şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimində
iştirak etmişdir
(14 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də İsmayıllı şəhərinə içməli
suyun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Mərasim iştirakçılarını salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Bu gün gözəl tədbirdir. Biz İsmayıllıya içməli suyun verilməsini qeyd edirik. Bu münasibətlə sizi
təbrik edirəm. Çox vacib layihədir, böyük layihədir.
Su insan üçün əsas məsələdir. Şadam ki, İsmayıllıda da içməli su və kanalizasiya layihəsi icra edilir.
Biz indi suyun verilməsini qeyd edəcəyik və bundan sonra İsmayıllı şəhərinin təmiz, keyfiyyətli, içməli su
ilə təminatı artıq həll olunacaqdır.
Digər infrastruktur layihələri də icra edilir. Qazlaşdırma da uğurla aparılmışdır. Şəhər tamamilə
qazlaşdırılıb, kəndlərdə də qazlaşdırma gedir. Əsas infrastruktur layihələri bunlardır və bunları biz həll
edirik. Şadam ki, İsmayıllıda bu istiqamətdə işlər yaxşı gedir. Rayon inkişafdadır, böyük dəyişikliklər
vardır. Əminəm ki, rayon bundan sonra da bu templə inkişaf edəcək, rayonda mövcud olan bütün məsələlər
öz həllini tapacaq və artıq tapmaqdadır.
İnfrastruktur layihələri, insanların işlə təmin edilməsi məsələləri həll edilir. Bu gün yeni tikiş
fabrikinin açılışını qeyd edəcəyik. Rayonun kompleks şəkildə inkişafı ilə bağlı konkret tədbirlər planı
vardır. Yeni rəhbərlik işə çox böyük fəallıqla və çox böyük həvəslə başlamışdır. Yeni rəhbərlik təyin
olunanda qarşıya bir neçə vəzifə qoyulmuşdu. İlk növbədə, rayonun sosial-iqtisadi inkişafını
sürətləndirməli idik və artıq biz bunu görürük. Eyni zamanda, insanları narahat edən problemlər öz həllini
tapmalı idi. İnsanlara diqqət, qayğı göstərilməlidir. Mənim bütün icra başçıları qarşısında qoyduğum əsas
məsələlər bunlardır. Hər bir vəzifə sahibi, hər bir rəhbər işçi, ilk növbədə, insanlara qulluq etməlidir, onların
qayğıları ilə yaşamalıdır, insanların rahat yaşaması üçün əlindən gələni etməlidir. Bu bizim siyasətimizdir.
Siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Bax, bu layihə də sırf sosial xarakter daşıyır.
Buraya qoyulan investisiyalar çox böyük investisiyalardır. Qazlaşdırma, su xətləri, kanalizasiya, yollar,
sosial obyektlərin tikintisi böyük vəsait tələb edir. Bu vəsaiti Azərbaycan dövləti büdcə hesabına ödəyir ki,
insanların rahat yaşaması üçün daha da yaxşı imkanlar yaransın.
Sosial siyasət əsas məsələdir. Sosial siyasət təkcə sosial obyektlərin tikintisi ilə məhdudlaşmır.
Sosial siyasət o deməkdir ki, siyasətimizin mərkəzində insan olmalıdır. Bu da var, bunu biz təmin edirik.
Biz öz iqtisadi gücümüzü sosial sahəyə yönəldirik və bu məsələlərə kompleks şəkildə yanaşırıq. Məktəb,
xəstəxana tikintisi. İsmayıllıda da xəstəxana tikilir və yaxın zamanlarda istifadəyə veriləcəkdir. Su
layihələri və digər sosial məsələlər. Əlbəttə, yeni rəhbərlik qarşısında bir vəzifə də qoyulmuşdur ki, biz
İsmayıllının müasir şəhərə çevrilməsinə nail olmalıyıq. Burada böyük quruculuq, abadlıq işləri aparılır,
yollar genişlənir, gözəl binalar tikilir. Bu hələ görülən işlərin birinci mərhələsidir. Əminəm ki, bu yüksək
templər saxlanılacaq və yaxın zamanlarda İsmayıllı ölkəmizin qabaqcıl rayonlarından birinə çevriləcəkdir.
Buna nail olmaq üçün bütün imkanlar, gözəl potensial, rayonun öz potensialı, böyük imkanlar vardır.
Burada zəhmətkeş, vətənpərvər insanlar yaşayır, dövlət qayğısı var, dövlət vəsaiti ayrılır, eyni zamanda,
özəl sektor da fəal iştirak edir.
Bax, bu yanaşma hesab edirəm ki, ölkəmizdə son illərdə əldə edilən uğurların əsas şərtidir. Dövlət
investisiyaları, sahibkarlığın dəstəyi və özəl qurumların həm biznes, həm də sosial sahələrə göstərdiyi
diqqət yeni bir ab-hava yaradır. Əminəm ki, bundan sonra İsmayıllıda yalnız inkişaf olacaqdır, böyük
nailiyyətlər olacaqdır, insanlar rahat yaşayacaqlar və öz işi ilə, öz zəhməti ilə dövlətçiliyimizi
möhkəmləndirəcəklər.
İsmayıllını müasir turizm mərkəzinə çevirmək üçün imkanlar vardır - gözəl təbiəti, iqlimi, Bakıya
yaxınlığı. Bütün bu əsas məsələlər, infrastruktur layihələrinin artıq icra edilməsi. Yəni, bu fürsət əldən
verilməməlidir. İsmayıllı doğrudan da ən qabaqcıl rayona çevrilməlidir. Buna imkanlar vardır.
Azərbaycan dövləti buna nail olmaq üçlün öz səylərini göstərir. Yerli icra orqanları yeni prinsiplər
əsasında işləyirlər və bilirəm ki, bu, əhali tərəfindən də dəstəklənir. Bütün ictimaiyyət, fəallar bir amal
ətrafında birləşməlidir ki, rayonda işlər daha da sürətlə getsin, ölkəmiz daha da güclənsin və Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi daha da möhkəmlənsin.
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Bax, bu layihə son illər ərzində atılmış addımların nəticəsidir və bir daha demək istəyirəm ki, içməli
su layihəsi insanların sağlamlığı üçün əsas şərtdir. Bunu biz edirik və bundan sonra da belə gözəl layihələrin
sayı artacaqdır. Sizi bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm.
XXX
İsmayıllının sosial iqtisadi inkişafına göstərdiyi yüksək diqqət və qayğıya görə Prezident İlham
Əliyevə rayon ictimaiyyəti adından minnətdarlığını bildirən Talıstan kənd tam orta məktəbinin direktoru
Aydın ƏZİZOV dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
İsmayıllı ictimaiyyəti adından Sizi salamlayıram. İsmayıllıya xoş gəlmisiniz.
Bu gün ölkəmizin hər yerində böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Elə gün, elə həftə elə
ay olmur ki, Siz ayrı-ayrı bölgələrdə su, işıq, qaz, yol açılışlarında olmayasınız. İnsanların problemlərini
Siz sistemli həll edirsiniz. Bu sistemliliyi biz görür, mətbuatdan oxuyuruq. Mən Əməkdar Müəlliməm.
Şagirdlərimə də bunu başa salıram ki, həyata keçirilən bu layihələr bu günlük, sabahlıq, birisi günlük
deyildir. Bu, yüz illəri əhatə edəcəkdir. Bu gün Sizin açdığınız bu möhtəşəm su layihəsi təkcə bizim indiki
nəsli yox, gələcək nəsilləri də əhatə edəcəkdir. Şəhərimizin 25 min sakini bu təmiz sudan, bulaq suyundan
istifadə edəcəkdir. Bu, böyük nailiyyətdir. Bu böyük neməti Siz bizə bəxş edirsiniz, cənab Prezident. Buna
görə Sizə böyük minnətdarlığımızı, əhalinin böyük dualarını çatdırırıq. Hər bir sakin Sizin gördüyünüz bu
işləri dəstəkləyir. Bu işlər bu gün İsmayıllıda böyük ruh yüksəkliyi yaratmışdır.
Möhtərəm cənab Prezident! Biz ziyalılar müşahidə edir, görürük ki, bütün bölgələrdə, bütün
yerlərdə böyük işlər, böyük struktur dəyişiklikləri aparırsınız. Bunlar hamısı insanın rifahına xidmət edir,
insanların daha yaxşı yaşamasına, onların həyatını, rifahını düzgün qurmasına köklənmişdir. Bu gün
İsmayıllıda da o qədər layihələr həyata keçirilir ki, bunların məğzində, mənasında bir şey durur – insan
amili, onun həyat tərzinin yüksəlməsi. Siz həmişə vurğulayırsınız ki, mən istəyirəm insanlar yaxşı yaşasın,
onların geniş imkanları olsun və biz buna çalışacağıq. Bax bu gün Sizin çalışdığınız məqsədlər İsmayıllıda
da öz bəhrəsini verir. Biz bunun şahidləriyik və qədirbilən ismayıllılılar bunu heç zaman unutmayacaq və
həmişə bu görüşləri böyük ehtiramla yad edəcəklər.
Hörmətli cənab Prezident! Salınan parklar, geniş xiyabanlar, yollar, işıqlandırılmış küçələrimiz,
əzəmətli qalalarımız bizim xoşbəxt sabahımızdan, Sizin uğurlu siyasətinizdən, Azərbaycanın sabahının
bugünkündən də yaxşı olacağından xəbər verir.
Cənab Prezident, biz bütün bunlarla fəxr edirik. Fəxr edirik ki, Azərbaycan indi dünyanın ən inkişaf
etmiş qüdrətli dövlətlərindən biridir. Bir çox dövlətlərin çatışmazlıqlara, böhranlara məruz qaldığı bir
dövrdə Azərbaycan daha sürətlə inkişaf etdi, əhalisinin səviyyəsi ildən-ilə daha da yüksəlir. Bütün bunlar
Sizin əməyinizin nəticəsidir. İndi Azərbaycanda dünyanın ən böyük tədbirləri keçirilir. Hətta
bölgələrimizdə belə tədbirlər keçirilir. Çünki bölgələr inkişaf edir, artıq paytaxt səviyyəsinə çatıb. İsmayıllı
da, inşallah, paytaxt səviyyəsinə çatmaq ərəfəsindədir. Bugünkü işlərin canlanması, əhalimizdə olan ruh
yüksəkliyi bizə bunu deməyə əsas verir.
Cənab Prezident, Ulu Öndərimiz Sizə özü qədər inandığını demişdir. Biz ziyalılar, biz ismayıllılılar
Sizə özümüzdən də artıq inanırıq, etibar edirik. Gələcəyimizi yalnız Sizə etibar edirik. Xoşbəxt
gələcəyimizi yalnız Sizin siyasətinizdə görürük. Bu, sınanmış siyasətdir. Bu, xalqa söykənən siyasətdir. Bu
siyasəti apardığınıza görə Sizə dərin minnətdarlığımızı, dərin ehtiramımızı bildirirəm. Güclü, qüdrətli
Azərbaycan naminə görəcəyiniz işlərdə Allah Sizə daim yar olsun, Allah sizi qorusun! Sağ olun!
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Çox sağ olun! Dediyiniz xoş sözlərə görə sizə minnətdaram. Mən çalışacağam ki, bundan sonra
da xalqın etimadını doğruldum. Çünki hələ görüləsi işlər çoxdur. Doğrudan da, bizim gözəlləşən
şəhərlərimiz, abadlaşan kəndlərimiz, bugünkü reallıqdır.
Dünyanın bir çox ölkələrində böhran yaşanır. Artıq 4-5 ildir ki, bəzi ölkələr bu böhrandan çıxa
bilmirlər. Böhran həm iqtisadi tənəzzülə, həm də sosial proqramların dayandırılmasına gətirib çıxarır, iş
yerləri ləğv edilir. Amma Azərbaycanda biz bunun tamamilə əksini görürük. Azərbaycan inkişafdadır. İndi
bütün iqtisadi göstəricilər ən yüksək səviyyədədir.
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Bu ilin altı ayının yekunlarına görə qeyri-neft sektorumuz 11 faiz artmışdır. Ümumi
iqtisadiyyatımız 5 faiz artmışdır. İş yerləri açılmışdır. O cümlədən bölgələrdə quruculuq işləri görülmüş,
infrastruktur layihələri həyata keçirilmişdir. Azərbaycanda bir dənə də olsun sosial infrastruktur layihəsi
dayandırılmamışdır. Bax, bu su layihələri, doğrudan da, böyük vəsait tələb edən layihələrdir.
Yaxşı xatırlayıram ki, hələ bir neçə il bundan əvvəl bu layihələri icra etmək, xaricdən kreditlər
almaq üçün bizdə müəyyən çətinliklər yaranmışdı. Yəni, o vaxt beynəlxalq maliyyə qurumları kreditlərin
ayrılmasına o qədər də maraq göstərmirdilər. Xüsusilə sosial layihələrə ki, bu layihələrə qoyulan vəsait heç
vaxt qayıtmayacaqdır.
Ancaq bu gün iqtisadi islahatlar nəticəsində biz elə bir güclü iqtisadi baza yaratmışıq ki, nəinki
xaricdən kredit almağa ehtiyacımız yoxdur, özümüz də bəzi ölkələrə kreditlər veririk.
Beynəlxalq maliyyə qurumlarına kreditlər veririk. Bu da iqtisadi, siyasi cəhətdən bizim
maraqlarımızı təmin edir. Azərbaycan bölgənin lider dövlətidir. Bunu artıq bütün beynəlxalq aləm də etiraf
edir. Azərbaycan dünya miqyasında böyük nüfuza malikdir, dünyanın ən mötəbər qurumu olan BMT
Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür, iqtisadi islahatlar sahəsində nümunə göstərən ölkədir. Bilirəm ki,
Azərbaycanın bölgələrində aparılan islahatlar və regional inkişaf proqramları ilə bağlı təcrübə başqa
ölkələrdə də öyrənilir. Biz buna necə nail ola bilmişik? Biz bölgələri necə canlandıra bilmişik?
Hələ görüləsi işlər çoxdur. Elə rayonlar vardır ki, orada işlər çox yaxşı gedir. Elə rayonlar vardır
ki, bir qədər zəif gedir. Ona görə, mən də çalışıram ki, bütün rayonlarda mütəmadi qaydada olum və işlərin
nə yerdə olduğunu öz gözümlə görüm.
Bəzi hallarda yerli icra orqanlarının nümayəndələri öz vəzifə borclarını yerinə yetirə bilmirlər. Bəzi
hallarda özlərini apara bilmirlər. Onların özləri, onların yaxınları insanları incidirlər, qıcıqlandırırlar, yersiz
hərəkətlər edirlər və özlərini təvazökar aparmırlar. Belə olan halda əlbəttə ki, ciddi tədbirlər görülür və
görüləcəkdir.
Bütün vəzifəli şəxslər qarşısında qoyduğum əsas tələbləri mən qeyd etdim. Bir daha demək
istəyirəm - mütləq Vətənə sədaqət, xalqa sədaqət, xalqa xidmət etmək lazımdır. Hər bir vəzifə sahibi
bilməlidir ki, o, xalqa xidmət etmək üçün bu vəzifəni tutub, o cümlədən də mən. Bu vəzifəni mən ancaq
xalqa xidmət etmək üçün icra edirəm. Hər bir vəzifəli şəxs öz məsuliyyətini dərk etməlidir, Vətən üçün,
xalq üçün çalışmalıdır. Bax, əgər hər bir yerdə, hər bir səviyyədə bu prinsiplər tam üstünlük təşkil etsə,
onda ölkəmiz daha da sürətlə qabağa gedəcəkdir.
Əldə edilmiş uğurlar heç bir yerdə təkrarlana bilməz. Biz son ilin statistikasını, görülən işləri
götürsək görərik ki, iqtisadi sahədə, bütün başqa sahələrdə Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci dövlət
yoxdur. Ancaq bu bizi kifayətləndirməməlidir. Biz daha da böyük işlər görməliyik və görə də bilərik. Çünki
zəhmətkeş xalqımız, xalqla iqtidar arasında birlik, dövlət siyasəti vardır. Bu siyasətin mərkəzində
vətəndaşdır, Azərbaycan vətəndaşıdır. Gözəl ölkəmiz, gözəl təbiətimiz, təbii sərvətlərimiz, artıq gözəl
infrastrukturumuz vardır. Bundan sonra Azərbaycan daha da sürətlə qabağa getməlidir.
Bölgələrin inkişafı gələcəkdə ölkəmizin ümumi inkişafını təmin edəcəkdir. Çünki hələ ki,
iqtisadiyyatımızın əsas hissəsi təbii ehtiyatlardır. Ancaq on ildən, iyirmi ildən sonra, bəlkə də ondan da tez
bir vaxtda iqtisadiyyatımızın əsas hissəsi qeyri-neft sektoru olacaqdır. Artıq bu proses başlamışdır.
İqtisadiyyatımızın əsas hissəsi indi qeyri-neft sektorunda yaranır. Ancaq gələcəkdə qeyri-neft sektorunun
payı daha da artmalıdır. Ona görə hər bir bölgədə iş yerləri - kənd təsərrüfatı, yüngül sənaye, infrastruktur
layihələri - hər bir kənddə, hər bir şəhərdə problemlər həll olunmalıdır. Belə olan halda ölkədə bütün
problemlər həll olunacaqdır.
Azərbaycanın bugünkü reallıqları bir daha müstəqilliyimizin üstünlüklərini göstərir. Tarixdə
Azərbaycan heç vaxt bu qədər güclü olmamışdır. Bunun başlıca səbəbi müstəqil olmağımızdır. Müstəqillik
ən böyük sərvətdir. Hər bir vətəndaş müstəqilliyi qorumalıdır, öz işi ilə müstəqilliyimizə töhfə verməlidir.
Elə etməliyik ki, bundan sonra Azərbaycan daim inkişaf yolu ilə getsin. Əminəm ki, İsmayıllıda da bütün
bu işlərə böyük dəstək vardır. Vətəndaşlar bütün bu məsələləri yaxşı dərk edirlər və öz işləri ilə rayonu da,
ölkəmizi də gücləndirəcəklər. Bir daha sizi təbrik edirəm.
XXX
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
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“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) sədri Əhməd Əhmədzadə
Prezident İlham Əliyevə milli su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri üzrə ikinci layihə çərçivəsində görülən
işlər barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, İsmayıllı rayonunda sifarişçisi “Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”
ASC olan su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsi, çirkab sutəmizləyici qurğunun tikinti və yenidənqurma
işləri bu sahədə böyük təcrübəsi olan şirkətlər tərəfindən həyata keçirilir. İsmayıllı şəhərinin əhalisinin
sayının 2030-cu ilədək 28 min nəfərdən çox olacağı nəzərə alınaraq, rayon mərkəzini içməli su ilə təmin
etmək məqsədi ilə layihədə su mənbəyi kimi rayonun Qız qalası ərazisində yerləşən Ax-ox çayının
məcraaltı suları nəzərdə tutulmuşdur. Həmin ərazidə sugötürücü qurğunun, həmçinin diametri 355
millimetr, uzunluğu 11 kilometr olan magistral su xəttinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Magistral su xətti
üzərində su anbarı, xlorlama binası və təzyiqazaldıcı anbar tikilmişdir.
XXX
Daha sonra dövlətimizin başçısı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə söhbət etdi.
Prezident İlham Əliyev: Su təminatı necə idi, gündə neçə saat su verilirdi?
Sakin: İki saat.
Prezident İlham Əliyev: İki saat, yığıb saxlayırdınız. Amma indi neçə saat olacaq?
Əhməd Əhmədzadə: 24 saat. Cənab Prezident, bizə 64 litr su lazım idi, amma mənbədə 100 litrdən
artıq su vardır.
Prezident İlham Əliyev: Yəni, çoxdur.
Əhməd Əhmədzadə: Bəli, cənab Prezident, çoxdur.
Prezident İlham Əliyev: Həm də keyfiyyətli sudur.
Əhməd Əhmədzadə: Dağ çayının bulaq sularıdır.
Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı. Qazlaşma da tam həll olunub. Normal təzyiqlə verilir.
Sakinlər: Bəli, korluğumuz yoxdur.
Prezident İlham Əliyev: Daha hansı işlər görülməlidir?
İcra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov: Çox sağ olun, cənab Prezident, Siz İsmayıllıda iş
yerlərinin açılması, infrastrukturun yaradılması barədə tapşırıq vermişdiniz. Bu gün İsmayıllıda tikiş
fabrikinin, yeni kollecin açılışına görə Sizə təşəkkür edirik. İsmayıllı camaatı bunu çoxdan gözləyirdi. Həm
də kollecimiz regional olacaq. Ətraf rayonları da mütəxəssislərlə təmin edəcəyik. Kənd təsərrüfatının
inkişafı ilə bağlı Sizə məruzə etdim. Həm də yeni aqroparkın yaradılması ilə bağlı layihələrə biz də
qoşulmağa hazırıq. Əlbəttə, Sizin razılığınız olarsa, İsmayıllıda “Kür” kompyuter zavodunun İsmayıllı
filialında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin texniki servis şöbəsi fəaliyyət göstərir.
Gələcəkdə imkan olarsa xarici ölkələrlə danışıb velosiped zavodu açmağı planlaşdırırıq. Azərbaycanda
velosiped zavoduna böyük ehtiyac vardır.
Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı. Biz indi Bakıda velosiped zolaqları yaradırıq. İndi Yeni bulvar
ərazisində bir neçə zolaq vardır. Bilirəm ki, səhər-axşam həm uşaqlar, həm də ki, bəzi hallarda yaşlı insanlar
da velosiped sürürlər. Çox yaxşı idmandır. Burada da baxın, fikirləşin. Şəhərsalma ilə bağlı indi kompleks
plan hazırlanır. Yəqin ki, burada da velosiped zolaqları olmalıdır. Bu, bizdə əvvəllər çox da yayılmamışdır.
Amma bu, həm gözəl idman növüdür, həm də nəqliyyat vasitəsidir. İndi bir neçə ölkədə bundan istifadə
edirlər.
Mirdamət Sadıqov: İsmayıllıda həm də böyük maldarlıq və südçülük kompleksi tikilir. Allah qoysa,
Sizi açılışına dəvət edəcəyik.
Prezident İlham Əliyev: Elə mən də soruşmaq istəyirdim, çünki ətraf rayonlarda böyük komplekslər
tikilibdir.
Mirdamət Sadıqov: Onların təcrübəsinə, tikiliş qaydasına baxdıq.
Prezident İlham Əliyev: Həm südçülük, həm heyvandarlıq?
Mirdamət Sadıqov: Bəli. Biz bir az da geniş götürdük. Həm də kənd camaatını orada iş yeri ilə
təmin etmək üçün. Buradan 20 kilometr aralı Keyvəndi kəndi vardır. Orada həm İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun, həm də digər dövlət kreditləri hesabına 1500 başlıq
böyük bir kompleks tikilir. Təxminən dekabr ayında hazır olacaqdır.
Prezident İlham Əliyev: Böyük kompleksdir. Buna hələ ehtiyac vardır. Çünki biz bir neçə il əvvəl
qarşıya özümüzü əsas ərzaq məhsulları ilə tam təmin etmək vəzifəsini qoymuşuq. Biz bir çox pozisiyalar
üzrə təminata 100 faiz çatmışıq. Amma südçülükdə hələ ki, özümüzü 73 faiz təmin edirik. Ona görə
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südçülük inkişaf etməlidir ki, yaxın 3-4 ilə biz daha xaricdən süd almayaq. Özü də bizdə süd də, yem də,
hava da, su da keyfiyyətlidir.
XXX
Prezident İlham Əliyev İsmayıllı şəhərinə içməli suyun verilməsini bildirən düyməni basdı.
Layihə çərçivəsində İsmayıllı şəhərində əhalinin gün ərzində adambaşına 180 litr fasiləsiz içməli su ilə
təmin olunması nəzərdə tutulmuşdur. Bundan başqa, dörd su anbarı inşa edilmişdir. Həmçinin 31 min nəfər
əhaliyə xidmət edə biləcək çirkab sutəmizləyici qurğunun daha müasir qurğu ilə əvəz olunması üçün
layihədə müvafiq dəyişikliklər edilmişdir. Qurğunun tikinti işləri davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev layihənin uğurla tamamlanması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.
AzərTAc
14 avqust 2013-cü il
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Qobustan
2011, 13 sentyabr
 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qobustan və Şamaxı rayonlarına səfəri: Qobustan şəhərində
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qobustanda müasir taxıl anbarı kompleksi ilə tanış olmuşdur
 Qobustan tinglik mərkəzi ilə tanışlıq
 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qobustan Eksperimental Poliqonu və Tədris Mərkəzinin
açılışında iştirak etmişdir
2013, 1 may
Qobustanda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
Qobustandakı Bayraq Meydanı ilə tanışlıq
Qobustanda Gənclər Mərkəzi açılmışdır
Azərbaycan Prezidenti Qobustan-Xilmilli avtomobil yolunda aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış
olmuşdur
 Prezident İlham Əliyev Qobustan Bağ-Bağat Mərkəzində yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur
 Qobustan İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qobustan və Şamaxı rayonlarına səfəri
Qobustan şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(13 sentyabr 2011-ci il)
Sentyabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qobustan rayonuna
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon mərkəzindəki Heydər Parkında ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Heydər Əliyev prospektində yerləşən bu park 2007-ci
ildə istifadəyə verilmişdir. Dörd hektardan çox ərazisi olan Heydər Parkında yaşıllıq zolağı
genişləndirilmiş, göz oxşayan fəvvarə kompleksi yaradılmışdır. Parkda rayon sakinlərinin istirahəti üçün
hər cür şərait vardır.
AZƏRTAC
2011, 13 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qobustanda müasir taxıl anbarı kompleksi ilə tanış olmuşdur
(13 sentyabr 2011-ci il)
Sentyabrın 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qobustan rayonuna səfəri çərçivəsində
müasir taxıl anbarı kompleksi ilə tanış olmuşdur.
Diqqətə çatdırıldı ki, Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il 25 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına
dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
tərəfindən respublikamızın regionlarında taxıl məhsullarının saxlanılması üçün ümumi dəyəri 39,7 milyon
manat, tutumu 267 min ton olan 17 taxıl anbarı kompleksinin inşasına 21,4 milyon manat güzəştli kredit
verilmişdir. Bu layihələrin icrası artıq başa çatdırılmışdır.
Bildirildi ki, Qobustan rayonu ərazisində “İlk Aqrokom” MMC tərəfindən inşa edilən, ümumi
dəyəri 2,1 milyon manat olan taxıl anbarı kompleksinin tutumu 10 min tondur. Fond tərəfindən bu layihənin
maliyyələşdirilməsinə 700 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Layihə üzrə hər birinin tutumu 2,5 min
ton olan 4 taxıl anbarından, laboratoriya və digər köməkçi binalardan ibarət kompleks Türkiyənin
“Altuntaş” və yerli “Asena Ko” MMC-nin doldurma, boşaltma, qurutma avadanlıqları və elektron
idarəetmə panelləri ilə təchiz edilmişdir. Layihənin icrasına 2010-cu ilin yanvarında başlanılmış, bu ilin
sentyabrında başa çatdırılmışdır.
Taxıl anbarı kompleksinin sxemi ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, buraya
gətirilən taxıl əvvəlcə girişdəki tərəzidə çəkilir, sonra konveyerlərlə birinci anbara ötürülür. Burada taxıl
təmizlənir, dərmanlanır, yenə də elevatorlarla növbəti anbara nəql edilir. Keyfiyyətin saxlanması məqsədi
ilə anbarlardakı taxılın yerləri tez-tez dəyişdirilir.
Dövlətimizin başçısı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2011, 13 sentyabr
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Qobustan tinglik mərkəzi ilə tanışlıq
(13 sentyabr 2011-ci il)
Sentyabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qobustan rayonuna səfəri
çərçivəsində “Kafur-pas” MMC-nin tinglik mərkəzi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, adətən Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində əkilən ağac
və bəzək kolları xarici ölkələrdən idxal olunur. Qobustanda yaradılan tinglik mərkəzi isə bu məsələnin daha
sərfəli yolla həllinə şərait yaradır. Ağac, kol bitkilərinin reabilitasiyasının təşkili və dekorativ bitkilərin
becərilməsi üçün seçilən bu ərazi bütün lazımi şəraitlə təmin edilmişdir. Tinglik mərkəzinə üç kilometr
məsafədən su xətti çəkilmişdir. Suvarma sistemi avtomatlaşdırılmışdır. Mərkəzdə su deposu yaradılmışdır.
Açıq su deposunun üzərində dördmərtəbəli hotel tikilir. Ərazidə inzibati bina ilə yanaşı, istirahət guşələri,
üç meydança, müxtəlif attraksion qurğuları yaradılmışdır. Buradakı iki süni göldə balıq saxlanılır. Zövqlə
əkilmiş gözoxşayan ağac və gül kolları burada istirahət edənlərdə xoş təəssürat yaradır. Hazırda mərkəzin
ərazisində 70 adda 20 mindən çox ağac və bəzək kolu əkilmişdir.
Dövlətimizin başçısı elektromobillə mərkəzin ərazisini gəzdi.
Qeyd olundu ki, gələcəkdə burada botanika, zoologiya və idman dərnəklərinin təşkili də nəzərdə
tutulmuşdur. 53 nəfərin çalışdığı tinglik mərkəzində Qırğızıstandan gətirilən dəvə yunundan qırğız yurtları
da qurulmuşdur. Mərkəzə gələn şəxslər burada da istirahət edə bilərlər. Mərkəzə gələnlər müxtəlif növ
ağaclar sifariş verməklə yanaşı, burada ailəvi istirahət edə biləcəklər.
Sonra mərkəzin bitki sərgisi ilə tanış olan dövlət başçısı görülmüş işlərdən razılığını bildirdi,
tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2011, 13 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qobustan Eksperimental Poliqonu və
Tədris Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
(13 sentyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 13-də Qobustan rayonuna səfəri
çərçivəsində Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi Qobustan Eksperimental
Poliqonu və Tədris Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 38 hektar ərazidə inşa olunan mərkəz külək, günəş və
bioqaz stansiyaları ilə təchiz edilmişdir. Bu isə ölkədə alternativ enerjinin hər üç yolla əldə edilməsi
istiqamətində görülən işlərin real nümunəsidir.
Prezident İlham Əliyev mərkəzin fəaliyyətini əks etdirən stendlə tanış oldu. Bildirildi ki, poliqon
ərazisində hər birinin gücü 0,9 meqavata çatan üç külək turbini, 1,8 meqavat gücündə günəş enerjisi
stansiyası və 1 meqavat gücündə bioenerji qurğusu yaradılmışdır. Burada, eyni zamanda, tənzimləyici
qurğu, su anbarı, sınaq meydanı, emalatxana fəaliyyət göstərir. Ərazidə yaradılan xüsusi avtodayanacaqda
isə elektrik enerjisi ilə işləyən avtomobillərin akkumulyatorlarını cərəyanla doldurmaq mümkündür. Bir
necə dəqiqə ərzində enerji ilə təchiz edilən avtomobil 250 kilometr məsafə qət edə bilər.
Sonra dövlətimizin başçısı idarəetmə mərkəzi ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, burada yaradılan
laboratoriyada mərkəzdə istifadə olunan qurğuları yoxlamaq və eksperimentlər aparmaq mümkündür. İki
tədris otağında təlim və tədris kurslarının təşkili nəzərdə tutulmuşdur. Poliqonda və mərkəzdə texnoloji
proses dispetçer məntəqəsindən idarə olunur. Ümumilikdə agentlik tərəfindən ölkə ərazisində 21 ölçümüşahidə stansiyasının tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, bunun birincisi Qobustandakı mərkəzdə
yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev mərkəzi işə saldı.
Dövlətimizin başçısı günəş enerjisinin əldə olunması üçün ayrıca sahədə yerləşən panelləri müşahidə
etdi, mərkəzin sınaq-təcrübə sahəsi ilə tanış oldu. Azərbaycan Prezidenti mərkəzdə istifadə olunan qurğular,
o cümlədən ölkəmizdə istehsalı nəzərdə tutulan foto-elektron panellərin nümunələrinə baxdı, ərazidə
yaradılan təcrübə istixanasının fəaliyyəti ilə tanış oldu. Bildirildi ki, burada alternativ enerji ilə istənilən
bitkini lazımı temperaturda yetişdirmək mümkündür. Mərkəzdəki 330 kubmetr tutumu olan soyuducu
kamerada müsbət 5 dərəcədən mənfi 5 dərəcəyədək temperatur yaradıla bilər.
Poliqonun ərazisini gəzən Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, burada qurulan
işıqlandırma sistemi və istixana alternativ enerji ilə işləyir. Ərazidə birmərtəbəli 10 yaşayış binası da inşa
olunmuşdur ki, onların işıqlandırma sistemi günəş enerjisi ilə işləyir. Mərkəzin gücünün gələcəkdə 5,5
meqavata çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.
Qobustan Eksperimental Poliqonu və Tədris Mərkəzinin açılışından sonra Prezident İlham Əliyev
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Qobustanlılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını salamlayaraq dedi:
- Bu gün Qobustanda çox gözəl və tarixi hadisə baş verir. Mənə verilən məlumata görə,
Azərbaycanda, dünyada ilk dəfə olaraq hibrid tipli müasir günəş və külək elektrik stansiyasının açılışını
qeyd edirik. Bu, həm Qobustan, həm də ölkəmiz üçün çox gözəl hadisədir. Çünki bu, müasirlikdir,
yenilikdir, yeni texnologiyalardır. Biz həm bu texnologiyaları hazırda xaricdən alırıq, eyni zamanda,
Azərbaycanda indi tikilməkdə olan günəş batareyaları zavodu da yaxın zamanlarda işə başlayacaqdır.
Beləliklə, biz birinci mərhələdə Qobustan şəhərini tam şəkildə alternativ, yəni bərpa olunan enerji ilə təmin
etməliyik. Əgər bu layihə uğurlu olarsa, - mən şəxsən buna şübhə etmirəm,- ondan sonra biz bu gözəl
təcrübəni başqa şəhərlərdə və rayonlarda tətbiq edə biləcəyik. Buraya böyük investisiyalar qoyulubdur.
Həm günəş batareyaları quraşdırılıb, həm də külək elektrik stansiyasının fəaliyyəti üçün lazımi avadanlıq
gətirilibdir. Eyni zamanda, burada tədris işləri də yüksək səviyyədə təşkil ediləcək, təcrübə mübadiləsi
aparılacaqdır. Bir sözlə, Qobustan, hesab edirəm ki, alternativ və bərpa olunan enerjinin istehsalı üçün
nəinki Azərbaycanda, bütün bölgədə öz sözünü deyəcəkdir. Qobustan rayonunun imkanları demək olar ki,
böyük dərəcədə artacaqdır. Eyni zamanda, hər bir vətəndaş üçün ucuz enerjidən istifadə etmək onun ailə
büdcəsinə də böyük dəstək olacaqdır. Çünki bu, həm ucuz, həm bərpa olunan enerjidir. Ümid edirəm ki,
yaxın zamanlarda vətəndaşlar da bu stansiyanın səmərəsini və ümumiyyətlə bu yeniliyin imkanlarını
lazımınca qiymətləndirəcəklər.
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Azərbaycan inkişaf edir. Azərbaycanda bütün qabaqcıl texnologiyalar tətbiq edilir. Ölkəmizdə
istənilən sahədə, o cümlədən bizim üçün yeni olan bərpa edilən enerji sahəsində dünyada mövcud olan ən
yüksək standartlar tətbiq edilir. Sual yarana bilər: Azərbaycanın zəngin neft-qaz yataqları olduğu təqdirdə
nə üçün biz bu işə o qədər böyük maraq göstəririk?! Mən hesab edirəm, məhz o ölkələr ki, təbii ehtiyatlarla
zəngindirlər, onlar bu işlərdə qabaqcıl rol oynamalıdırlar. Bizim təbii ehtiyatlarımız vardır. Biz enerji
təhlükəsizliyimizi tam şəkildə təmin edə bilmişik. Bu gün nəinki özümüzü, qonşu ölkələri də həm elektrik
enerjisi ilə, həm qazla, neftlə təmin edirik. Ancaq biz istəyirik ki, bu işlər daha da səmərəli şəkildə görülsün.
Təbii ehtiyatlarımızdan daha da az, bərpa olunan alternativ enerji mənbələrindən isə tam şəkildə istifadə
edək. Bu məqsədlə bir müddət bundan əvvəl bərpa olunan enerji üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıbdır.
Agentliyin işi artıq göz qabağındadır. Bu, birinci layihədir, planlar çox böyükdür. Mənə bu gün verilən
məlumata görə, indi bütün ölkə üzrə müşahidə sistemi quraşdırılır, yerlər müəyyən edilir, harada ki, biz
külək və günəş enerjisini istehsal edəcəyik, o yerlər, əlbəttə ki, ümumi enerji şəbəkəsinə yaxın olmalıdır.
Eyni zamanda, bu sistem kənd təsərrüfatı üçün yararlı olmayan torpaqlarda quraşdırılmalıdır ki, biz
torpağımızdan da səmərəli şəkildə istifadə edək.
Bir daha demək istəyirəm ki, təbii ehtiyatlarımız, xüsusilə son vaxtlar kəşf etdiyimiz böyük qaz
yataqları nəinki ölkəmiz üçün, dünya üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bundan sonra ən azı yüz il
Azərbaycan həm özünü, həm də digər başqa ölkələri qazla təmin edə biləcəkdir.
Bu sistem isə tam yeni bir yanaşmadır. İndi dünyada ən qabaqcıl təcrübə nədirsə, burada quraşdırılır.
Ondan da əlavə, dünya miqyasında birinci hibrid tipli elektrik stansiyasıdır. Əlbəttə ki, bu ölkəmiz üçün
yeni bir təşəbbüsdür. Ancaq mən hesab edirəm ki, bir neçə ildən sonra bu gün burada göstərilən
imkanlardan Azərbaycan vətəndaşları səmərəli şəkildə istifadə edəcəklər, o cümlədən Qobustan rayonunun
sakinləri də.
Qobustanda indi işlər yaxşı gedir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı üçün vəsait ayrılır. Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun xətti ilə kreditlər verilir. Bu gün yeni taxıl anbarının açılışında iştirak etmişəm.
Tingçilik inkişaf edir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yaxşı imkanlar vardır. O ki qaldı
infrastruktur layihələrinə, bu layihələr də icra edilir. Yollar çəkilir və çəkilməlidir. Qazlaşdırma gedir. Yeni
qaz xətləri çəkilir, məktəblər tikilir. Burada insanların rahat yaşaması üçün lazım olan bütün işlər görülür.
Mən əvvəlki dövrlərdə də Qobustanda olmuşam. Bu gün də buraya gələrkən görürəm ki, rayonda
işlər yaxşı səviyyədə aparılır. Ancaq burada bu gün açılışında iştirak etdiyimiz stansiya Azərbaycan
tarixində artıq yerini tutan bir məsələdir, bir layihədir. Burada bu gün yaradılan imkanlar, bir daha demək
istəyirəm ki, bir neçə ildən sonra bütün ölkəmizdə özünü büruzə verəcəkdir. İnanıram ki, Azərbaycanın
təcrübəsi başqa ölkələrdə də tətbiq olunacaqdır.
Bir daha sizi salamlayıram, sizə uğurlar arzulayıram.
XXX
Rayon sakini Qoşqar QARAYEV Qobustana göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham
Əliyevə minnətdarlığını bildirərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin Sizi Qobustan ictimaiyyəti adından salamlayım, sizə “Xoş
gəlmisiniz!” deyim. Bütün xalqımız kimi, biz də sevinirik ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasətini çox
uğurla davam etdirirsiniz. Bu uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, bu gün paytaxtımızla bərabər regionlarımız
inkişaf edir, kəndlərimiz, qəsəbələrimiz abadlaşır, gözəlləşir. Buna görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk,
cənab Prezident.
Sizin 2007-ci ildə Qobustana səfəriniz gözümüzün önündədir. Sizin gəlişiniz Qobustana yeni bir
nəfəs gətirdi. Bu gün hamılıqla qeyd edə bilərik ki, Sizin gəlişinizdən sonra Qobustanda yeni bir abadlıq,
yeni bir infrastruktur işi başlandı. Bu gün də Sizin diqqətiniz nəticəsində bu iş çox sürətlə davam etdirilir.
Sizin səfərinizin məntiqi nəticəsi olaraq Qobustana şəhər statusu verdiniz, yeni bir şəhər yaratdınız. Buna
görə biz qobustanlılar Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
Cənab Prezident, təbii ki, ölkəmizin hər bir bölgəsində, Siz qeyd etdiniz, su çəkilişi, qaz təchizatı
çox sürətlə inkişaf etdirilir. O cümlədən bu inkişaf bizim rayondan da yan keçməmişdir. Neçə illərdir sudan
əziyyət çəkən əhalimiz, Qobustan şəhəri və ətraf yeddi kəndimiz Sizin xüsusi göstərişinizlə yaxın günlərdə
su ilə təmin olunacaqdır. Bir sıra kəndlərimiz var ki, ən yaxın günlərdə qazla təmin olunacaqdır. Buna görə
Sizə təşəkkürümüzü bildiririk.
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Fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, cənab Prezident, Sizin dünənki çıxışınızı izlədik. Şəxsən
mənim üçün çox qürurverici hal oldu. Mənə elə gəlir bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün xoş bir haldır ki,
son yeddi ildə ümumi daxili məhsulumuz 3 dəfə, yəni 300 faiz artmışdır. Alternativ elektrik enerjisi
stansiyasının tikilməsi inkişafımızın, firavan gələcəyimizin bariz göstəricisidir. Yoxsulluğun səviyyəsi 49
faizdən 9 faizə enmişdir. İqtisadiyyatımız dünyada birinci yerdədir. Buna görə biz Sizə təşəkkür edirik. Çox
sağ olun, minnətdarıq. Allah Sizə yar olsun. Allah Sizi qorusun.

XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
13 sentyabr 2001-ci il
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Qobustanda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(1 may 2013-cü il)
Mayın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qobustan rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini yad edərək Qobustan şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov Prezident İlham Əliyevə Ümummilli Liderin
abidəsinin yerləşdiyi Heydər Əliyev parkında yaradılan şərait barədə məlumat verdi.
AZƏRTAC
2013, 1 may
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Qobustandakı Bayraq Meydanı ilə tanışlıq
(1 may 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 1-də Qobustana səfəri çərçivəsində
rayon mərkəzindəki parkda Bayraq Meydanında yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur.
Ölkəmizdə dövlət rəmzlərimizə hörmət və məhəbbət Ulu Öndərin xalqımıza ən böyük
əmanətlərindən biridir. Müstəqilliyimizin hər bir atributunun Azərbaycan vətəndaşının qürur mənbəyinə
çevrilməsi Prezident İlham Əliyevin Bakıda möhtəşəm Bayraq Meydanının yaradılması barədə qərarından
qaynaqlanır. İndi ölkənin hər bir bölgəsinin ən uca, ən baxımlı yerində üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağımız
dalğalanır. Qobustan rayonunun mərkəzində yaradılmış Bayraq Meydanı da sakinlərin ən çox üz tutduqları
məkanlardan biridir.
Məlumat verildi ki, iki hektar ərazini əhatə edən meydanda ucaldılmış bayraq dirəyinin hündürlüyü
50 metrdir. Bayrağın eni 10, uzunluğu 20 metrdir. Altı ay müddətində inşa olunmuş Bayraq Meydanında
geniş abadlıq işləri aparılmışdır.
Yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən dövlətimizin başçısı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 1 may
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Qobustanda Gənclər Mərkəzi açılmışdır
(1 may 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 1-də Qobustanda Gənclər Mərkəzinin
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Gənclər Mərkəzinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Prezident İlham Əliyev Mərkəzlə tanış oldu.
Bildirildi ki, gənclərin ilkin sənət və peşə vərdişlərinə yiyələnmələrini təmin etmək və bütövlükdə
onların intellektual səviyyələrinin yüksəldilməsi məqsədilə tikilmiş Mərkəzdə ümummilli lider Heydər
Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin gənclərlə görüşlərini əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. Yetişməkdə
olan nəslin daha çox maraq göstərdiyi peşələrin sirlərinə yiyələnmələri üçün Mərkəzdə müxtəlif kurslar və
studiyalar fəaliyyət göstərəcəkdir. Kompyuter kursları, rəqs və rəsm studiyaları, atıcılıq klubu üçün xüsusi
otaqlar ayrılmışdır. Buradakı internet–kafe və 3D kinozalı gənclərin asudə vaxtlarını mənalı keçirmələrini
təmin edəcəkdir. Mərkəzin binasının sahəsi 882 kvadratmetrdir. Burada bütün işçi və yardımçı otaqlar ən
zəruri avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ərəfəsində belə bir Mərkəzin istifadəyə verilməsinin
dərin rəmzi vardır. Çünki Ümummilli Lider Azərbaycan gənclərinin inkişafına, onların sosial məsələlərinin
həllinə, gəncliyin savadlı və intellektual səviyyədə yetişməsinə xüsusi diqqətlə yanaşırdı. Ulu Öndərin
formalaşdırdığı dövlət gənclər siyasəti bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
2003-cü ildən bu sahədə kompleks tədbirlər reallaşdırılır. Belə ki, 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. Dövlət gənclərimizin intellektual və yaradıcı potensialının üzə çıxarılması və
ümummilli məsələlərə yönəldilməsi, xüsusilə regionlarda yaşayan gənclərin fəallığının artırılması
istiqamətində məqsədyönlü iş aparır. Respublikamızın bölgələrində, o cümlədən Qobustanda yaradılan və
müasir tələblərə cavab verən Gənclər Mərkəzi də bu qəbildən reallaşdırılan tədbirlər sırasındadır.
AZƏRTAC
2013, 1 may
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Azərbaycan Prezidenti Qobustan-Xilmilli avtomobil yolunda aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış
olmuşdur
(1 may 2013-cü il)
Mayın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qobustan-Xilmilli avtomobil
yolunda aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti yol ilə bağlı məlumatları və fotoşəkilləri əks etdirən stendə baxdı.
Dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına əsasən regionlarda yol-nəqliyyat infrastrukturunun
təkmilləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi son illərdə daha geniş vüsət almışdır. Hazırda respublikamızda
kənd yollarının inşası da diqqət mərkəzindədir. Bu çərçivədə Qobustan-Xilmilli yolunun yenidən qurulması
artıq başa çatdırılmışdır.
Məlumat verildi ki, yolun tikintisinə 2011-ci ilin sentyabrında başlanılmışdır. Bu yol 13 min nəfər
əhalinin yaşadığı altı kəndi rayon mərkəzi ilə birləşdirir. Qobustan-Xilmilli yolunun ümumi uzunluğu 23
kilometrdir. Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamına əsasən vacib əhəmiyyət kəsb edən həmin infrastruktur
obyektinin reallaşdırılmasına 2011-ci ildə 2 milyon, ötən il isə 5,3 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Yeni
yol Qobustan rayonunun Xilmilli, Sündü, Bəklə, Nabur, Cəyirli və Çalov kəndlərinin sakinlərinin rahat
gediş-gəlişinə hərtərəfli imkan yaradır.
Prezident İlham Əliyev burada sakinlərlə görüşdü, yeni yolun açılışı münasibətilə onları təbrik
edərək dedi:
-Xoş gördük. Sizi salamlayıram. Yol çəkilibdir, rahatdır, yaxşı istifadə etmək olar. Yol olan yerdə
inkişaf və rahatlıq da vardır. Bu, altı kəndi birləşdirən bir yoldur. Özü də yüksək keyfiyyətlə tikilmişdir.
Azərbaycan dövləti insanların rahatlığı üçün nə lazımdırsa, onu da edir.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun, cənab Prezident. Allah Sizdən razı olsun. Sizə minnətdarıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əvvəlki yolun vəziyyətini siz hamıdan yaxşı bilirsiniz, gediş-gəliş çox
çətin idi, əziyyət verirdi. Amma indi rayon mərkəzinə, Bakıya, digər şəhərlərə rahat gedib-gəlmək olar.
Yol tikintisi Azərbaycanda sürətlə gedir. Əlbəttə ki, biz ilk növbədə əsas şəhərləri birləşdirən
yolların tikintisi ilə məşğul olmuşuq. Bakı-Şamaxı yolu yenidən tikilmişdir, indi isə genişləndirilir,
dördzolaqlı yol olacaqdır. Yəni, indi Bakı ilə Şamaxı arasında məsafə vaxt baxımından daha da
qısalacaqdır. Çünki rahat getmək olacaqdır. Əlbəttə, magistral yolların təmiri və tikintisindən sonra biz
kənd yollarının inşası ilə məşğul olmağa başlamışıq və bu yol da bunun gözəl nümunəsidir.
SAKİNLƏR: Gözəldir. Çox sağ olun, cənab Prezident. Sizə minnətdarıq. Allah Sizdən razı olsun,
işinizi avand etsin. Sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Qobustanda 30 yaşayış məntəqəsi vardır. Bu yol altı kəndi
birləşdirir. Biz digər dağ kəndlərinə gedən yolları təmir edəcəyik ki, bütün camaat razı qalsın. Sizi bir daha
təbrik edirəm.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun. Allah sizə cansağlığı versin. Allah işinizi avand etsin. Həmişə Siz
gələsiniz.
XXX
Prezident İlham Əliyev sakinlərlə xatirə şəkli çəkdirdi.
XXX
Azərbaycan Prezidenti yeni yolda avtomobili özü idarə etdi.
Xilmilli kəndinin sakinləri ilə də görüşən Prezident İlham ƏLİYEV onların həyat şəraiti ilə
maraqlanaraq soruşdu:
-Necə yaşayırsınız?
SAKİN: Əla yaşayırıq. Çox sağ olun. Bizi hər şeylə təmin edirsiniz. Hər şey əladır. Qazımız gəlir,
işığımız var, suyumuz da hələlik yaxşıdır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Daha da yaxşı olacaqdır. Yol çəkdirmişik, rahat gedib-gəlmək olar.
Dolanışığınız necədir?
SAKİN: Lap yaxşıdır. Yaxşı dolanırıq. Hər şeyimiz vardır. Allah Sizdən razı olsun. Biz yaxşı
yaşayırıq.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Yerli hakimiyyət sizə necə baxır?
SAKİN: Lap yaxşı baxır. Cənab Prezident, Allah canınızı sağ eləsin, Sizə uzun ömür versin. Təkcə
problem yolumuz idi. Yolumuzu, qazımızı çəkdirmisiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Hər yerdə, hər bir kənddə hər şey olmalıdır. Əsas yol idi. İndi gözəl
yolunuz vardır, magistrala oxşayır.
SAKİN: Bəli, çox yaxşıdır. Çox sağ olun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2013, 1 may
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Prezident İlham Əliyev Qobustan Bağ-Bağat Mərkəzində yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur
(1 may 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 1-də Qobustan Bağ-Bağat Mərkəzində
yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı elektromobillə mərkəzin ərazisini gəzdi.
Məlumat verildi ki, paytaxt Bakı ilə yanaşı, ölkəmizin bütün regionlarında beynəlxalq standartlara
cavab verən istirahət mərkəzləri və otellər tikilib istifadəyə verilir. Onlardan biri də Qobustan Bağ-Bağat
Mərkəzidir. Burada Qobustan sakinlərinin və qonaqların istirahətinin səmərəli təşkili üçün gözəl şərait
yaradılmışdır.
Bildirildi ki, iki il əvvəl istifadəyə verilmiş bu mərkəz rayon sakinlərinin və qonaqların mənalı
istirahət yerinə çevrilmişdir. Ərazidə üç istirahət meydançası yaradılmış, müxtəlif attraksionlar
quraşdırılmışdır. Buradakı iki süni göl istirahətin maraqlı keçməsinə xidmət edir. Zövqlə əkilmiş göz
oxşayan ağac və gül kolları mərkəzdə istirahət edənlərdə xoş təəssürat yaradır. Mərkəzdə gecələmək və
yaxud istirahət etmək istəyənlər üçün dördmərtəbəli otel tikilir. İnşası başa çatmaqda olan bu otel ən müasir
standartlara cavab verəcəkdir.
Qobustan Bağ-Bağat Mərkəzində yaradılmış şəraitdən məmnunluğunu bildirən dövlətimizin
başçısı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 1 may
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Qobustan İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
(1 may 2013-cü il)
Mayın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qobustan İdman Kompleksinin
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı kompleksin rəmzi açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi.
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov Azərbaycan Prezidentinə məlumat verdi ki, paytaxt Bakı
ilə yanaşı, regionlarda da inşa olunan nəhəng idman obyektləri ölkəmizin idman potensialının nümayişinin,
gənclərimizin bu sahəyə meylinin artmasının göstəricisidir. Bütün bunlar isə ilk növbədə, dövlətimizin
başçısının idmanın inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Təsadüfi deyildir ki, bu gün
Azərbaycan nəhəng idman hərəkatının yaşandığı məkana çevrilmişdir. Çoxlu sayda Olimpiya-İdman
komplekslərinin, ixtisaslaşmış idman obyektlərinin istifadəyə verilməsi bu prosesin dinamikasını göstərən
əsas amillərdir. Dövlətin qarşıya qoyduğu əsas məqsədlərdən biri fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam nəslin
yetişməsi üçün hər yerdə idman, sağlamlıq komplekslərinin yaradılmasıdır. Dövlətimizin başçısı, Milli
Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevin bölgələrdə bir-birinin ardınca istifadəyə verilən nəhəng
idman qurğularının açılışında iştirakı bu sahəyə verilən əhəmiyyətin əyani təsdiqidir.
Qeyd olundu ki, kompleksdə müxtəlif idman yarışlarının, təlim-məşq toplantılarının və digər
tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait vardır. Foyedə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident
İlham Əliyevin ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən
fotoguşələr yaradılmışdır.
Bildirildi ki, kompleksin ərazisi 2,67 hektar, binanın ümumi sahəsi isə 3,5 min kvadratmetrdir.
Ümumi smeta dəyəri beş milyon manat olan kompleks Gənclər və İdman Nazirliyinin sifarişi əsasında inşa
edilmişdir. Burada idmanın müxtəlif növləri ilə məşğul olmaq istəyən gənclərin məşqləri və yarışların
keçirilməsi üçün hər cür şərait vardır. Kompleksdə, həmçinin 900 nəfərlik zal, müxtəlif iş və yardımçı
otaqlar mövcuddur.
Prezident İlham Əliyev yeni idman qurğusunun futbol, basketbol, tennis meydançalarına baxdı.
Qeyd edildi ki, burada yaradılan şərait müxtəlif yerli və beynəlxalq tədbirləri ən yüksək səviyyədə
keçirməyə imkan verir. Kompleksin ərazisi başdan-başa yaşıllaşdırılmış, burada minə yaxın müxtəlif növ
ağac əkilmişdir.
Dövlətimizin başçısına Lənkəran və Tərtər Olimpiya-İdman komplekslərinin eskiz layihələri
təqdim olundu.
Sonra Prezident İlham Əliyev Qobustan rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və idmançılarla
görüşdü.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini və idmançıları salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV
dedi:
-Yenidən Qobustan rayonunda olmağımdan çox məmnunam. Çox şadam ki, rayonda işlər yaxşı
gedir, quruculuq-abadlıq işləri aparılır, rayonun siması dəyişilir və Qobustan rayonunda gözəl obyektlər
istifadəyə verilir. Bu gün biz həm Gənclər Mərkəzinin, həm də idman kompleksinin açılışını qeyd edirik.
Çox gözəl, əlamətdar hadisədir. İdman kompleksinin açılışı, ümumiyyətlə çox gözəl hadisədir. Çünki
idmanla məşğul olmaq üçün burada bütün imkanlar olacaqdır. Xüsusilə uşaqlar, yeniyetmələr, gənc
idmançılar burada məşğul olacaqlar, öz sağlamlığını qoruyacaqlar. Eyni zamanda, ümid edirəm ki, bu
Mərkəzdə məşğul olacaq uşaqlar gələcəkdə peşəkar idmançılar kimi böyüyəcəklər. Çünki bu gün
Azərbaycan idman dövlətidir. İdmanın bütün növləri inkişaf edir, çox gözəl nəticələrimiz vardır.
Azərbaycan idmançıları müxtəlif beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edirlər. Əlbəttə ki, ən
böyük idman yarışı olan Olimpiya Oyunlarında da Azərbaycan yüksək yerlərdədir. Keçən il keçirilmiş
Olimpiadada idmançılarımız 10 medal qazanmışlar, - bu, tarixi bir nailiyyət idi, - və dünya miqyasında 30cu yerə layiq görülmüşlər. Avropada isə 15-ci yeri tutmuşuq.
Bəlkə də buna görə və əlbəttə, başqa amillər burada öz rolunu oynamışdır ki, birinci oyunlar Avropa
Oyunları, 2015-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcəkdir. Bax bu günlərdə Avropa Olimpiya Komitəsinin bütün
rəhbərliyi Bakıdadır, görüşlər, təqdimatlar keçirilir. Artıq Avropa Olimpiya Komitəsi Koordinasiya
Komitəsi yaratmışdır ki, Azərbaycanla bərabər Avropa Oyunlarına hazırlıq işlərini yüksək səviyyədə
görsün. Yəni, biz idman ölkəsiyik və əlbəttə bütün bölgələrdə, bütün şəhərlərdə idmanla məşğul olmaq
üçün gözəl şərait yaradılmalıdır.
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Biz 2000-ci ildən bu proqramı başlamışıq və o vaxtdan bu günə qədər 35 idman mərkəzi, Olimpiya
mərkəzi tikilmişdir, bu mərkəz 36-cıdır. Qobustanın inkişafı üçün bu mərkəzin ümumiyyətlə böyük
əhəmiyyəti vardır. Yaxınlıqda Gənclər Mərkəzi yerləşir. Bu da son illər ərzində bütün ölkəmizdə geniş
vüsət almış bir təşəbbüsdür. Hər şəhərdə Gənclər Mərkəzləri yaradılır. Onların çox gözəl imkanları vardır,
funksional cəhətdən də çox əhəmiyyətlidir ki, gənclər burada öz asudə vaxtlarını mənalı şəkildə keçirsinlər.
Beləliklə, həm idman, həm gənclər siyasəti Azərbaycanda çox uğurla inkişaf edir.
O ki qaldı rayon qarşısında duran digər vəzifələrə, bu vəzifələr də icra edilir. Rayonda qazlaşdırma
proqramı aparılır və artıq 70 faiz qazlaşdırma təmin edilmişdir, 100 faiz olmalıdır. Dağ kəndlərinə də qaz
xətləri çəkilməlidir. Su layihələri icra edilir. Bu yaxınlarda kanalizasiya layihəsinin icrasına başlanacaqdır.
İnfrastruktur layihələrinin icrası prioritetdir. Kənd yolları təmir edilir. Vaxtilə rayon sakinləri müraciət
etmişdilər. Vəsait ayrıldı, indi bir neçə kəndi birləşdirən yol istifadəyə verilmişdir. O kəndlərdə 13 minə
qədər əhali yaşayır. Digər kəndlərə də yollar çəkiləcəkdir. Bütün bu məsələlər regionların sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramında nəzərdə tutulur. Bu da çox vacib məsələdir. İndi hər bir yerdə kənd yollarına
böyük vəsait ayrılır ki, biz bu məsələni də həll edək. Ümid edirəm ki, yaxın 2-3 il ərzində Azərbaycanda
bütün kənd yolları yüksək keyfiyyətlə yenidən qurulub istifadəyə veriləcəkdir. Bu yollar əlbəttə ki,
ölkəmizin ümumi inkişafına təkan verəcəkdir.
Əlbəttə, kənd yollarının tikintisi mühüm sosial məna daşıyır. Çünki vətəndaşlar normal şəraitdə
yaşamalıdırlar. Yəni, Qobustanda demək olar ki, bütün infrastruktur layihələri icra edilir.
Keçən dəfə burada olarkən biz elektrik stansiyasının açılışını qeyd etmişdik. Bu stansiya nəinki
Azərbaycanda, bütün bölgədə bərpa olunan enerji istehsal edən birinci hibrid stansiyadır. Orada həm külək,
həm günəş qurğuları ilə elektrik enerjisi istehsal olunur. Ümid edirəm ki, gələcəkdə Qobustan rayonunun
enerjiyə olan bütün tələbatını bərpa olunan enerji növləri təmin edəcəkdir. Bu, bir pilot layihədir. Əminəm
ki, bu layihə uğurlu olacaq və gələcəkdə biz bu təcrübəni başqa rayonlarda da tətbiq edəcəyik.
Bilirəm ki, problemlər də vardır. O problemlər tədricən öz həllini tapır. Məktəblər tikilir, ancaq
hələ də qəzalı vəziyyətdə olan məktəblər vardır və onlar da təmir olunmalıdır. Biz mərkəzi rayon
xəstəxanasının layihəsinə gərək yenidən baxaq. Çünki vaxtilə qəsəbə xəstəxanası kimi tikilmişdir. Bu
məsələyə də baxılacaqdır. Digər kəndlərə gedən yolların tikintisi üçün əlavə vəsait ayrılacaqdır. Yəni, bütün
bu işlər nəzərdə tutulur. Nəzərdə tutulmayan işləri biz Dövlət Proqramına əlavə edəcəyik ki, Qobustanın
bütün infrastruktur və sosial məsələləri öz həllini tapsın. İşin gedişatı onu göstərir ki, biz buna nail olacağıq.
Çünki ölkə üzrə hər bir yerdə, hər bir şəhərdə quruculuq-abadlıq işləri, böyük layihələr icra olunur.
Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Bizdə olan inkişaf templəri dünya miqyasında ən yüksəkdir. Son
10 ilin tarixi bunu göstərir və biz bundan sonra da yüksək templərlə inkişaf edəcəyik. Baxmayaraq ki, indi
dünyada, Avropada böhran dərinləşir, insanlar öz işlərini itirirlər, iş yerləri ixtisar olunur, maaşlar kəsilir
və görürük ki, bu, nə qədər böyük problemlərə gətirib çıxarır. Ancaq Azərbaycanda biz bunun tam əksini
görürük. Böhran bizə heç bir təsir etməmişdir. Çünki bizim çox düşünülmüş siyasətimiz vardır. Həm
iqtisadi sahədə, həm sosial məsələlərin həllində müstəqil siyasətimiz vardır. Bax, bu müstəqil siyasətimiz
bizi həmin problemlərdən qorudu.
Biz əlbəttə ki, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edirik və etmişik. Bazar iqtisadiyyatını tam şəkildə
tətbiq etmişik. İqtisadi sahədə bizim tam müstəqil siyasətimiz vardır. Bu siyasət özünü həm iqtisadi
islahatlarda göstərir, eyni zamanda, maliyyə-kredit siyasətimiz də tam müstəqildir, milli valyutanın
məzənnəsi sabitdir. Bir-iki il bundan əvvəl bölgənin bir çox ölkələrində milli valyuta devalvasiyaya
uğramışdır, yəni, qiymətdən düşmüşdür və insanlar bundan böyük əziyyət çəkmişlər. Ancaq Azərbaycanda
manatın məzənnəsi gündən-günə güclənir və indi 1 manat 1 avroya bərabərdir. Yəni, bu nailiyyətlərə
çatmaq üçün əlbəttə ki, düşünülmüş siyasət və müstəqil xətt olmalıdır. Bax, bunlar Azərbaycanda vardır.
Ölkəmizin bundan sonra da uğurlu inkişafı üçün bütün proqramlar vardır və qəbul edilmişdir. Bu ilin
sonunda regionların inkişafına dair ikinci Dövlət Proqramı başa çatır. İndi hökumət üçüncü proqram
üzərində işləyir. Üçüncü beşillik proqram bütün rayonlarda görüləcək işləri əhatə edəcək və 2018-ci ilə
qədər bir dənə də olsun nə iqtisadi, nə sosial, nə infrastruktur problemi qalmayacaqdır.
Qobustan rayonunun timsalında, eyni zamanda, biz bir məsələni də qeyd edirik ki, böyüklüyündən,
kiçikliyindən asılı olmayaraq hər bir rayonun inkişafı bizim üçün prioritetdir. Qobustan əhali baxımından
o qədər də böyük rayon deyildir. Ancaq burada yaşamaq, işləmək üçün bütün şərait yaradılır və bundan
sonra da yaradılacaqdır. Belə gözəl idman və gənclər mərkəzləri bunun bariz nümunəsidir. Bu gözəl hadisə
və əldə edilmiş uğurlar münasibətilə sizi təbrik edirəm, sizə cansağlığı, yeni uğurlar arzulayıram.
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XXX
Prezident İlham Əliyevə qobustanlıların ən xoş arzularını çatdıran rayon sakini Babək
ALIBABAYEV dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident, rayonumuza xoş gəlmisiniz!
İcazə verin, Qobustan ictimaiyyəti və idmançıları adından Sizi salamlayım.
Bu gün istifadəyə verilən bu möhtəşəm idman kompleksi bizə çox böyük bir hədiyyədir. Səkkizon il bundan qabaq bütün Azərbaycan gəncləri kimi, belə bir kompleksin olmasını yalnız arzu edə bilərdik.
İndi isə belə mərkəzlər respublikamızın hər yerində tikilir. Bu möhtəşəm kompleksə görə gənclərimizin,
idmançılarımızın dərin minnətdarlığını Sizə çatdırıram. Sizin rəhbərliyinizlə ölkəmizdə idman gündəngünə inkişaf edir. İdmanın maddi-texniki bazası güclənir, uğurlarımız artır. Məhz bunun nəticəsində elə bir
mötəbər idman tədbiri yoxdur ki, orada Azərbaycanın himni səslənməsin, bayrağımız yüksəlməsin.
Azərbaycan həm də dünyada mötəbər tədbirlərin keçirildiyi bir mərkəzə çevrilmişdir. Avropa
Oyunlarının 2015-ci ildə tarixdə ilk dəfə ölkəmizdə keçiriləcəyi bizə qürur verir. Bu, Sizin misilsiz
əməyinizin nəticəsidir, cənab Prezident!
Qobustan idmançıları respublika yarışlarında uğurla çıxış etmişlər. Düzdür, rayonumuzda
Olimpiya, Avropa, dünya çempionları yoxdur. Lakin Sizin bu gün bizə bəxş etdiyiniz bu möhtəşəm
kompleks Qobustan idmanında bir məşəl olacaqdır. Bu məşəli bizə Siz verdiniz, cənab Prezident. Sizi əmin
edirik ki, bu kompleksdə yeni Olimpiya, dünya çempionları yetişəcəkdir.
Bu gün Gənclər Mərkəzi də istifadəyə verilir.
Möhtərəm cənab Prezident!
Siz ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətini bütün sahələrdə uğurla davam etdirirsiniz. İnsanlarımızın
yaxşı yaşaması, işləməsi, onların rahat istirahəti üçün hər cür şərait yaradılır. Qobustan da bu inkişafdan
kənarda qalmamışdır. 2007-ci ildə Sizin Qobustana ilk gəlişiniz rayonumuzda yeni bir inkişaf mərhələsi
oldu. Susuz səhranı xatırladan bu yerlərdə indi Qobustan şəhəri saldınız. Şəhərimiz gündən-günə abadlaşır,
gözəlləşir. Bu, təkcə şəhərlərimizlə əhatə olunmur. Ən ucqar kəndlərimizdə belə bu gün asfalt işləri görülür,
qaz, su çəkilir. Ümumiyyətlə, insanları narahat edən bütün problemlər öz həllini tapır. Qobustanlılar bunu
görür və yüksək qiymətləndirirlər.
Bütün bunlara görə Sizə və Mehriban xanıma rayonumuzun ictimaiyyəti adından dərin təşəkkür və
minnətdarlığımızı bildiririk.
Bu gün Azərbaycan Respublikasında gənclərimiz üçün hər bir şərait yaradılmışdır. Onlar diqqət və
qayğı ilə əhatə olunmuşdur. Məhz bunun nəticəsidir ki, ölkəsini, dövlətini sevən, onunla fəxr edən gənc bir
nəsil yetişir. Bu gənc nəsil bu gününü, sabahını, gələcəyini yalnız və yalnız Sizinlə görür. Sizə möhkəm
cansağlığı, uzun ömür diləyir və bildiririk ki, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan idmançıları daim Sizinlədir.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
1 may 2013-cü il
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Şamaxı
2009, 26 noyabr
 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şamaxı rayonuna səfəri: Ümummilli liderin abidəsini ziyarət
 Heydər Əliyev parkında aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
 Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra açılışı olmuşdur: Prezident İlham Əliyev
mərasimdə iştirak etmişdir
 Prezident İlham Əliyev Şamaxıda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
 Şamaxıdakı şahmat məktəbi yenidən qurulmuşdur
 Şamaxıda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
 Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası Şamaxı rayon təşkilatının yeni inzibati binasının
açılışında iştirak etmişdir
 Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpası nəzərdə tutulan Şamaxı Cümə məscidi ilə tanışlıq
 Əsaslı təmirdən sonra Şamaxı Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi daha cəlbedici olmuşdur
 Şamaxıda “Azərelektronika” məişət cihazları zavodu istifadəyə verilmişdir
 Şamaxı Mədəniyyət sarayı yenidənqurmadan sonra daha yaraşıqlı olmuşdur
 Prezident İlham Əliyev Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanış
olmuşdur
2010, 22 oktyabr
 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Şamaxı Cümə məscidində
aparılan bərpa və yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur
2011, 13 sentyabr
 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qobustan və Şamaxı rayonlarına səfəri: Prezident İlham Əliyev
Şamaxıda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir
 Şamaxıda Olimpiya İdman Kompleksində aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
 Şamaxı Cümə məscidində aparılan bərpa və yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
 Prezident İlham Əliyev Şamaxının Sabir qəsəbəsində böyük şairin abidəsinin açılışında iştirak etmişdir
 Prezident İlham Əliyev Şamaxıda “Şirvan” mehmanxanasında aparılan yenidənqurma işlərinin gedişi
ilə tanış olmuşdur
 Azərbaycan Prezidenti Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış
olmuşdur
 Prezident İlham Əliyev Şamaxıda Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
2013, 16-17 may
 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şamaxı rayonuna səfəri: Ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini
ziyarət
 Şamaxıda Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi açılmışdır
 Prezident İlham Əliyev Şamaxı Olimpiya Kompleksində yenidənqurmadan sonra yaradılan şəraitlə
tanış olmuşdur
 Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanışlıq
 Şamaxı Cümə məscidi əsaslı bərpa və yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir: Prezident İlham Əliyevin nitqi
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şamaxı rayonuna səfəri
Ümummilli liderin abidəsini ziyarət
(26 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şamaxı rayonuna gəlmişdir.
Prezident İlham Əliyev rayon mərkəzində Heydər Əliyev parkında ulu öndərin abidəsini ziyarət
edərək gül dəstəsi qoydu.
AZƏRTAC
2009, 26 noyabr
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Heydər Əliyev parkında aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
(26 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 26-da Prezident İlham Əliyev Şamaxıda Heydər Əliyev parkında aparılmış
yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Məlumat verildi ki, ərazisi əvvəllər 0,4 hektar olan parkın ətrafındakı yararsız tikililərin sökülməsi
hesabına onun sahəsi 4,5 hektara çatdırılmış, ulu öndərin abidəsi bu istirahət mərkəzinin ərazisinə
köçürülmüş, yaşıllaşdırma işlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Parkda 5 fəvvarə, 270 yerlik yay konsert
meydançası, kafe, uşaq əyləncə mərkəzi, istirahət köşkləri yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2009, 26 noyabr
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Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra açılışı olmuşdur
Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
(26 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 26-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yenidən qurulmuş Bakı-Şamaxı avtomobil
yolunun açılışında iştirak etmişdir.
İnşaatçılar Prezident İlham Əliyevi hərarətlə qarşıladılar.
Dövlətimizin başçısı yolun açılışını bildirən lenti kəsdi.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun yenidən
qurulması layihəsi Azərbaycan hökuməti ilə Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı arasında
imzalanan “Azərbaycan magistral avtomobil yolu-2” layihəsi üzrə sazişə uyğun həyata keçirilmişdir.
Ölkəmizin əsas magistrallarından biri olan bu yol ən müasir texnologiya əsasında qurulmuşdur. Yolun
ümumi eni 15-17 metrə, bəzi yerlərdə 22 metrə çatır. Yolun hərəkət hissəsi iki, bəzi yerlərdə isə
dördzolaqlıdır. Yola 314 min 952 ton iridənəli asfalt-beton örtük döşənmişdir. İstifadə edilmiş xırdadənəli
asfalt-betonun həcmi 176 min 235 ton olmuşdur. Layihə üzrə 147 boru keçidi tikilmiş, yol üzərindəki iki
körpü təmir olunmuş, beşi isə yeni inşa edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev inşaatçılarla söhbət edərək dedi:
- Ən başlıca amil keyfiyyətdir. Bu yol da çox keyfiyyətli tikilib. Mənim xoşuma gəldi.
Azərbaycanda bütün yollar bu səviyyədə olmalıdır. Yolun tikilməsi və istifadəyə verilməsi münasibətilə
sizi təbrik edirəm. Eyni zamanda, burada göstərdiyiniz xidmətlərə görə sizə minnətdaram. Bu, gözəl bir
nəqliyyat infrastrukturudur. Hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, əvvəlki yolun vəziyyəti çox bərbad idi. İnsanlar
əziyyət çəkirdilər. Ancaq bu gün Bakı-Şamaxı yolu dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verir. Bu, həm
müasirlikdir, həm inkişafdır, həm də insanlar üçün rahatlıqdır. Nəzərə alsaq ki, gələcəkdə bu yolun tikintisi
Azərbaycanın dövlət sərhədinə qədər davam edəcək, hələ işlər çoxdur.
Bu yolun tikintisində, eyni zamanda, beynəlxalq əməkdaşlıq elementləri də özünü büruzə verir.
Burada həm xarici şirkətlər, həm yerli subpodrat şirkət işləyib, həm də beynəlxalq maliyyə qurumları
tərəfindən ayrılan vəsaitdən istifadə olunubdur. Yəni bu, beynəlxalq əməkdaşlıq nümunəsidir.
Azərbaycanda həm beynəlxalq maliyyə dəstəyi, həm öz resurslarımız hesabına müxtəlif yol layihələri icra
edilibdir. Növbəti ildə yol infrastrukturunun inkişafı üçün əlavə vəsait nəzərdə tutulub. Demək olar ki,
kapital qoyuluşu məsələlərində yol tikintisi xüsusi yer tutur. Çünki hələ çox iş görülməlidir. Çox iş görülüb
və çox iş də görülməlidir. Deyə bilərəm ki, hər həftə Azərbaycanda yeni yol marşrutu istifadəyə verilir.
Keçən həftə Yevlax
Ucar yolunun istifadəyə verilməsində iştirak etmişik. Bu gün Bakı–Şamaxı. Növbəti aylarda və
illərdə bütün başqa əsas yollar bax, belə gözəl keyfiyyətlə istifadəyə veriləcəkdir.
Sizi bir daha bu hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Eyni zamanda, sizi Qurban bayramı
münasibətilə təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram! Sağ olun!
İnşaatçılar dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdilər.
AzərTAc
26 noyabr 2009-cu il
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Prezident İlham Əliyev Şamaxıda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışında
iştirak etmişdir
(26 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 26-da Prezident İlham Əliyev Şamaxıda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışında
iştirak etmişdir.
Mərkəzin kollektivi və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə
qarşıladı.
Prezident İlham ƏLİYEV kollektivi və ictimaiyyətin nümayəndələrini mərkəzin açılışı
münasibətilə təbrik edərək dedi:
- Belə gözəl diaqnostika mərkəzinin açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizi, eyni
zamanda, Qurban bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.
Bu gün doğrudan da çox gözəl bir gündür. Bu gün səhər Bakı-Şamaxı yolunun açılışında iştirak
etdim. Çox gözəl, keyfiyyətli yoldur. Bakı ilə Şamaxı arasında məsafə onsuz da o qədər də böyük deyildir.
Ancaq indi yeni yolla bu məsafəni qət etmək daha da asan olacaqdır. Rahat yoldur, keyfiyyətli yoldur.
Şamaxı üçün çox vacib olan Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışında bərabər iştirak edirik. Bu
da çox gözəl hadisədir. Bu, ən müasir standartlara cavab verən tibbi mərkəzdir. Həm müayinədən keçmək,
həm müalicə almaq, həm həkim məsləhətinə ehtiyacı olan insanların burada müalicəsi – bütün bunlar artıq
reallıqdır, Azərbaycan reallıqlarıdır. Ən müasir avadanlıq quraşdırılıb, ən gözəl imkanlar vardır. Arzu
edirəm ki, hər bir vətəndaş, rayonun hər bir sakini ildə bir dəfə gəlib burada müayinədən keçsin. Nəzərə
alsaq ki, burada tibbi xidmət pulsuzdur, hər bir adam, hər bir vətəndaş ildə bir dəfə həkim məsləhətinə qulaq
asmalıdır. Əgər hər hansı bir xəstəlik varsa, bu gözəl imkanlardan istifadə edib xəstəliyi aradan
götürməlidir.
Bu Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin tikintisi, eyni zamanda, Azərbaycanın artan imkanlarını
göstərir. Bilirsiniz ki, indi Bakıda və bölgələrdə ən müasir tibbi mərkəzlər yaradılır, təmir olunur,
avadanlıqla təchiz edilir. İndi elə bir bölgə yoxdur ki, orada müasir tibbi mərkəz olmasın. İlk növbədə bütün
bölgələrdə, ondan sonrakı mərhələdə bütün rayon mərkəzlərində gözəl tibbi mərkəzlər yaradılır.
Şamaxının gələcək uğurlu inkişafı üçün belə tibbi mərkəzin mövcudluğu çox vacibdir. Şamaxı
Azərbaycanın gözəl bölgələrindən, rayonlarından biridir. Rayonun çox böyük potensialı vardır. İndi BakıŞamaxı yolunun istifadəyə verilməsindən, belə gözəl obyektlərin tikilməsindən sonra əlbəttə ki, Şamaxıya
gələnlərin sayı daha da artacaqdır. Biz hamımız gərək rayonun turizm imkanlarından səmərəli istifadə edək.
Burada gözəl təbii şərait vardır. Bir müddət bundan əvvəl Olimpiya Kompleksinin açılışında iştirak etdik,
bu gün Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi istifadəyə verilir. Şamaxı rəsədxanası artıq təmir edilir. Prezidentin
Ehtiyat Fondundan böyük məbləğdə vəsait ayrılıbdır, həm elmi məqsədlər, həm də turizm məqsədləri üçün
biz hamımız rəsədxanadan səmərəli istifadə edəcəyik. Mən bu gün gedib tikinti ilə, təmir işləri ilə tanış
olacağam.
Bu gün, eyni zamanda, biz yeni sənaye sahələrinin istifadəyə verilməsini qeyd edirik. Şamaxıda
artıq müasir sənaye müəssisələri yaradılıb. O müəssisələr ki, hazır məhsul istehsal edir, məişət avadanlığı
istehsal olunur. Əvvəllər biz bunu heç təsəvvür edə bilməzdik ki, Azərbaycanda müasir avadanlıq, məişət
avadanlığı istehsal olunacaqdır. Ancaq bu gün bu reallıqdır. Təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində, xüsusilə Şamaxıda.
Mən artıq birinci dəfə deyil ki, Şamaxıya gəlirəm. Əvvəlki illərdə də dəfələrlə olmuşam, Prezident
kimi də bir neçə dəfə gəlmişəm. Hər dəfə gəlib burada yenilik, gözəllik, abadlıq görəndə çox sevinirəm. Bu
gün də proqramım böyükdür. Ona görə ki, çoxlu obyektlər vardır. Çoxlu obyektlər istifadəyə verilir, həm
iqtisadi xarakter daşıyan, sənaye xarakteri daşıyan, sosial obyektlər. Son 5 ildə 14 məktəb tikilibdir. Yəni
sosial infrastruktur da güclənir. Mənə verilən məlumata görə, 2004-2008-ci illərdə istehsal olunan
məhsulun həcmi 5 dəfə artıb. Azərbaycan üzrə 2,6 dəfə, Şamaxı üzrə 5 dəfə. Bu, ən gözəl nümunədir, ən
gözəl göstəricidir. Yəni burada neft hasil olunmur ki, deyək neftin qiyməti qalxdı, istehsal artdı. Yəni artım
ancaq insanların zəhməti, düzgün siyasət, görülən işlər və belə gözəl ocaqların yaradılması, kənd
təsərrüfatının inkişafı hesabınadır. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün də böyük səylər göstərilir və istehsal
ildən-ilə artır. Fermerlərə, sahibkarlara dəstək göstərilir. Yollar tikilir, elektrik stansiyaları, xəstəxanalar,
idman qurğuları – onların hamısını sadalamaq üçün çox vaxt lazımdır. Siz, burada yaşayan insanlar bunları
görürsünüz. Əlbəttə ki, siz burada yaradılan yeni şəraitin bilavasitə iştirakçılarısınız.
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Biz elə etməliyik ki, gələcək illərdə bu uğurlu templəri saxlayaq, Azərbaycanın uzunmüddətli
inkişafını təmin edək. Bunu etmək üçün də mən əminəm ki, hər şey, hər bir şərait vardır. Hətta ən ağır,
bəlkə son 100 il ərzində dünya üçün ən ağır il olan 2009-cu ildə də Azərbaycan inkişafdadır. İqtisadiyyat
artır, sənaye istehsalı artır, bütün sosial proqramlar icra olunur.
Bəzi ölkələrdə belə sosial layihələr dondurulur. Deyirlər ki, pul yoxdur, yaxud da ki, böhrandır.
Əlbəttə ki, böhran bizə də təsir etdi. Elə bir ölkə yoxdur ki, ona təsir etməsin. Ancaq buna baxmayaraq,
bütün sosial obyektlər vaxtında istifadəyə verilir. Bax, bu gözəl xəstəxana, Bakı-Şamaxı yolu vaxtında,
böyük keyfiyyətlə istifadəyə verilib. Növbəti illərdə Şamaxı rayonunun hərtərəfli inkişafı üçün nə lazımsa
onu da edəcəyik. Nəzərə alsaq ki, 2009-2013-cü illər üzrə Dövlət Proqramımız artıq icra olunur, o
proqramda rayonun bütün ehtiyacları nəzərdə tutulub və onlar hamısı təmin ediləcəkdir.
Sizi bu gözəl hadisə münasibətilə, bu gözəl mərkəzin açılışı münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik
etmək istəyirəm. Arzu edirəm ki, siz xəstələnməyəsiniz, şamaxılılar fiziki cəhətdən çox sağlam insanlardır.
Burada həm təbiət, həm gözəl hava, həm də ki, şamaxılıların ümumiyyətlə ovqatı həmişə nikbinlik yaradır.
Ancaq, işdir əgər bir xəstəlik olsa, artıq burada müalicə üçün də şərait vardır.
XXX
Yeni Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin həkimi Nəzakət ABDURRAZAQOVA Şamaxı
ictimaiyyətinin ən xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdıraraq dedi:
- Əziz Prezidentimiz, Azərbaycana, bütün dünyaya 400-dən artıq şair və mütəfəkkir verən və ulu
öndərimizin dili ilə desək, Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzində Sizi bütün şamaxılılar və tibb
işçiləri adından salamlayıram, “Xoş gəlmisiniz” deyirəm.
Qurban bayramı ərəfəsində Siz bütün şamaxılılara ikiqat bayram ovqatı verdiniz. Çünki Sizin
buraya hər gəlişiniz bizim üçün çox böyük bayram əhval-ruhiyyəsi yaradır. Sizi bu gözəl, müqəddəs bayram
münasibətilə təbrik edirəm və onun müqəddəs qaynaqlarından Sizə cansağlığı arzu edirəm. Sizin həmişə
bayrağınız uca olsun, yolunuz işıqlı olsun, - deyirəm.
Bu gün Şamaxıya dünya standartlarına uyğun olan belə bir diaqnostika mərkəzini bəxş etməyiniz
həqiqətən də bizim üçün çox böyük hədiyyədir. “Sağlam bədəndə sağlam ruh olar” deyiblər. Rayon mərkəzi
xəstəxanasının, poliklinikanın təmir olunması, regional təcili yardım şöbəsinin və belə bir gözəl, möhtəşəm
diaqnostika mərkəzinin açılması hər bir şamaxılı üçün böyük hədiyyədir və hər bir şamaxılının cansağlığına
xidmət edir. Siz həmişə deyirdiniz ki, biz təkcə Bakını yox, bütün regionları inkişaf etdirməliyik. Siz deyirdiniz
ki, mən hər kəsin Prezidentiyəm və həqiqətən də Sizin dediyiniz o fikirlər bu gün gör nə boyda reallıqla həyata
keçirilir.
Siz bu gün ulu öndərimiz Heydər Əliyevin hər birimiz üçün həyat fəlsəfəsi olan yüksək siyasətini çox
böyük uğurla və mən deyərdim ki, özünüzə məxsus naxışlarla davam etdirirsiniz. Bu, bizim hər birimiz üçün
əzizdir.
Biz Azərbaycanın qəhrəmanlıq salnaməsində neçə-neçə qadın obrazları tanıyırıq ki, öz böyük,
yüksək zəkası, ağlı, təfəkkürü, xalqına xidməti ilə fərqlənən o qadınların adları Azərbaycanın qəhrəmanlıq
səhifəsinə qızıl hərflərlə yazılıb. Mən bu gün mübaliğəsiz və çox böyük cəsarətlə deyərdim ki,
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva həqiqətən də bu gün o qadınların canlı timsalıdır. Mehriban
xanım hər bir azərbaycanlı qadın üçün örnəkdir. Biz onun səhiyyə, təhsil və mədəniyyətimizin inkişafı
sahəsində, bizi Azərbaycandan uzaqlarda tanıtmaq sahəsindəki böyük xidmətlərini çox yüksək
qiymətləndiririk. Çox sevinirik ki, Sizin belə bir köməyiniz vardır və o, hər birimiz üçün örnəkdir.
Bizim əziz Prezidentimiz. Biz Sizin siyasətinizi həmişə bəyənirik. Bu siyasət bizim üçün çox
əzizdir. Biz həmişə Sizin ətrafınızdayıq. Sizin bütün fikirləriniz bizim üçün çox əzizdir. Biz bu fikirləri
dəstəkləyirik. Çox sağ olun ki, Siz bu bayram ərəfəsində bizi sevindirdiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun.
XXX
Sonra dövlətimizin başçısı səhiyyə ocağının açılışını bildirən lenti kəsdi və mərkəzlə yaxından tanış
oldu.
Təməli 2007-ci il martın 1-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuş və sahəsi 1,5 hektar
olan mərkəzin inşaat işləri bu ilin oktyabrında başa çatdırılmışdır. Tikintinin ümumi sahəsi 7 min
kvadratmetr, o cümlədən əsas korpusun sahəsi 5800 kvadratmetrdir. Üçmərtəbəli binada qəbul, inzibati,
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funksional diaqnostika, dializ, stasionar, əməliyyat, reanimasiya, kompyuter tomoqrafiya və rentgen
şöbələri fəaliyyət göstərir. Birinci mərtəbədə 60, ikinci mərtəbədə 51, üçüncü mərtəbədə 30 otaq yerləşir.
Burada quraşdırılan avadanlıq xaricdən gətirilmişdir.
Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin səhiyyənin
inkişafına diqqət və qayğısını əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır.
Mərkəzin həyətində 5 min kvadratmetr ərazidə yaşıllıq salınmış, su anbarı, qazanxana tikilmiş və
yardımçı elektrik stansiyası quraşdırılmışdır.
AzərTAc
26 noyabr 2009-cu il
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Şamaxıdakı şahmat məktəbi yenidən qurulmuşdur
(26 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 26-da Prezident İlham Əliyev Şamaxıdakı şahmat məktəbində olmuşdur.
Məktəbin fəaliyyəti ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verilmişdir ki, 1986-cı ildə
tikilmiş məktəbdə ötən müddətdə təmir və bərpa işləri aparılmamışdı. Məktəbin yenidən qurulmasına
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə bu ilin mayında başlanmışdır. Artıq əsaslı bərpa işləri
başa çatdırılmışdır. İkimərtəbəli binanın ümumi sahəsi 2116 kvadratmetrdir. Burada 7 şahmat otağı, yarış
zalı və digər yardımçı otaqlar vardır. Şahmat məktəbi yenidənqurmadan sonra müasir inventar və
avadanlıqla, kompyuter dəstləri ilə təchiz olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısı uşaqların məşq prosesini izlədi.
Şahmatçı uşaq: Hörmətli cənab Prezident, gözəl Şamaxımıza xoş gəlmisiniz. Bizim üçün belə
şərait yaratdığınıza görə, Sizə dərin minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk. Çalışacağıq ki, Sizin
etimadınızı doğruldaq, bu qayğıya layiq olduğumuzu sübut edək. Səsimizin Avropa və dünya
birinciliklərindən gələcəyinə daim səy göstərəcəyik. Bunu şahmatçı dostlarım adından əminliklə
söyləyirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Artıq 10 yaşında iki medalın vardır - biri gümüş, biri bürünc. On bir
yaşında gərək birini də əlavə edəsən - qızıl.
Artıq ənənə bərpa olundu. Vaxtilə ulu öndər tərəfindən bütün rayonlarda şahmat məktəbləri tikildi.
O, Azərbaycandan gedəndən sonra onların bəziləri bağlandı, bəziləri satıldı, özəlləşdirildi, dağıdıldı. İndi
biz bunların hamısını bərpa edirik. Nəticəni də görürük, Azərbaycan şahmatçıları Avropada birinci oldu.
Bu, tarixi qələbədir. Siz də gərək bu yolu gedəsiniz.
Şahmatçı qız respublika çempionatında birinci yer qazandığını bildirərək medalını göstərdi.
Prezident İlham ƏLİYEV: Səndə artıq birinci yer vardır.
Avropa çempionu adını qazanan uşaqların hamısı gəncdir. Onların hamısı müstəqillik dövründə
böyüyüblər. Çoxları müstəqillik dövründə anadan olub, böyüyüb. Yəni, bu onu göstərir ki, Azərbaycan belə
gözəl övladlar yetişdirir. Şərait də vardır. Bir də ki, intellektual potensial çox yüksək səviyyədədir. Əgər
belə olmasaydı, - lap sən ən gözəl şəraiti yarat, - əgər intellektual potensial, güclü məktəb olmasa, nəticə
mümkün deyildir. Avropa qitəsində birinci olmaq zarafat deyildir. İndi dünya şahmatı Avropada cəmləşib.
Bütün komandaları geridə qoyduq və bu, artıq bir zirvədir. Uşaqlar da əlbəttə, çalışmalıdırlar ki, o zirvəyə
yaxınlaşsınlar. Ancaq bununla bərabər, əsas odur ki, onlar şahmatla məşğul olmaqla öz intellektual
potensiallarını artırır, genişləndirirlər. Müəllimlərin, məşqçilərin də burada böyük rolu vardır. Ona görə biz
sizdən yaxşı nəticələr gözləyəcəyik.
Məşqçi: Cənab Prezident, Siz Şamaxıya bayram ərəfəsində qədəm qoymusunuz. Bayramımızı bir
gün də artırmısınız. Ona görə məktəbimizin kollektivi adından, bax bu istedadlı şahmatçılar adından Sizin
bayramınızı təbrik edirəm. Arzu edirik ki, Siz uzun ömür yaşayıb Azərbaycanda bu xarüqələrin davam
etdirilməsinə on illərlə rəhbərlik edə biləsiniz. Xoş gəlmisiniz. Allah Sizə yar olsun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Sizi bir daha bayram münasibətilə təbrik edirəm.
AzərTAc
26 noyabr 2009-cu il
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Şamaxıda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
(26 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 26-da Şamaxıda Heydər Əliyev mərkəzi açılmışdır. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev
iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin açılışını bildirən lenti kəsdi və bina ilə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, Heydər Əliyev parkının ərazisində yerləşən mərkəzin 2007-ci il mayın 10-da
başlanılmış tikintisi 2008-ci ilin sentyabrında başa çatdırılmışdır. Üçmərtəbəli binanın ümumi sahəsi 1200
kvadratmetrdir. Mərkəzdə multimedia, xalq yaradıcılığı, rəsm dərnəkləri, elektron kitabxana, kompyuter
mərkəzi və digər bölmələr yerləşir.
Konfrans zalında ulu öndərin keçən əsrin 70-80-ci illərindəki fəaliyyətini və onun Şamaxı rayonuna
səfərlərini əks etdirən fotoguşə vardır. 45 nəfərlik kino zalında ümummilli liderin Azərbaycanın müstəqillik
illərindəki fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər və filmlər nümayiş etdirilir. Açıq zalın bir hissəsində ulu
öndərin fəaliyyətinin Moskva və Naxçıvan dövrlərini əks etdirən fotoşəkillər asılmış, digər hissədə isə
“Heydər Əliyev dünyanın gözü ilə” guşəsi yaradılmışdır. Burada ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini
əks etdirən sənədlər də nümayiş etdirilir. Mərkəzdə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi irsinin öyrənilməsi
və təbliği üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Mərkəzlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
AZƏRTAC
2009, 26 noyabr
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Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası Şamaxı rayon təşkilatının yeni inzibati binasının
açılışında iştirak etmişdir
(26 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 26-da Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası Şamaxı rayon təşkilatının
inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və bina ilə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, bu il mayın 10-da başlanmış tikinti işləri sentyabrda başa çatdırılmışdır. Binada
Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucusu Heydər Əliyevin barelyefi qoyulmuşdur.
İkimərtəbəli binanın sahəsi 516 kvadratmetrdir. Bina lazımi avadanlıqla təchiz edilmişdir. Birinci
mərtəbədə 7 iş otağı, ikinci mərtəbədə qəbul və təşkilat sədrinin iş otaqları, müşavirə zalı yerləşir. Burada
partiya üzvlərinin fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2009, 26 noyabr
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Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpası nəzərdə tutulan Şamaxı Cümə məscidi ilə tanışlıq
(26 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 26-da Prezident İlham Əliyev Şamaxıda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpası nəzərdə
tutulan Cümə məscidi ilə tanış olmuşdur.
Məscidin yenidən qurulması layihəsi ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verilmişdir ki,
Cənubi Qafqazda ikinci qədim dini mərkəz olan Cümə məscidi 743-cü ildə tikilmişdir. 1859-cu ildə baş
vermiş dəhşətli zəlzələ nəticəsində dağılan məscid sonradan bərpa edilmişdir. 1902-ci il zəlzələsində də
Cümə məscidinə ciddi ziyan dəymişdir. Bu zəlzələdən sonra məscid Şamaxıdan olan Azərbaycanın ilk ali
təhsilli memarı Zivər bəy Əhmədbəyovun və polşalı mühəndis İosif Ploşkonun layihəsi əsasında yenidən
bərpa edilmişdir.
Cümə məscidi, həmçinin 1918-ci ildə erməni daşnaklarının Şamaxıda törətdikləri qırğının
şahididir. O vaxt daşnaklar 1800 nəfər yerli sakini – uşaqları, qadınları, qocaları zorla bu məscidə
dolduraraq diri-diri yandırmışlar. Yanğının izləri məscidin divarlarında bu gün də durur.
Məsciddə keçən əsrin 70-80-ci illərində də təmir işləri aparılmışdır. Həmin dövrdə məscidin
həyətində qazıntı zamanı mədrəsə, hücrə və qəbirlər aşkar edilmişdir.
Sovet dövründə cüzi təmir işləri aparılmasına baxmayaraq, Azərbaycanda ən qədim ibadət yeri
sayılan Şamaxı Cümə məscidi bərbad vəziyyətdədir. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun “Tolerantlığın
ünvanı: Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində bu Allah evinin yenidən qurulması nəzərdə tutulmuşdur.
Ümumi sahəsi 0,80 hektar olan məscidin ibadət yeri 1316 kvadratmetrdir.
Prezident İlham Əliyev məscidin binası ilə tanış oldu.
AZƏRTAC
2009, 26 noyabr
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Əsaslı təmirdən sonra Şamaxı Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi daha cəlbedici olmuşdur
(26 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 26-da Prezident İlham Əliyev Şamaxıya səfəri çərçivəsində Seyid Əzim Şirvani adına
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində yaradılan şəraitlə də tanış olmuşdur.
Məlumat verilmişdir ki, əsası 1945-ci ildə qoyulmuş muzeyin yenidən qurulmasına 2008-ci ilin
avqustunda başlanılmış və cari ilin sentyabrında başa çatdırılmışdır. İkimərtəbəli muzeyin ümumi sahəsi
1097 kvadratmetr, ekspozisiya zalının sahəsi isə 325 kvadratmetrdir. Burada yaradılmış 7 bölmədə
Şamaxının qədim və müasir dövrlərinə aid 1061 eksponat nümayiş etdirilir. Ümumiyyətlə, TarixDiyarşünaslıq Muzeyində 8392 əsas, 600 yardımçı eksponat vardır. Muzeydə XVIII əsrdə alman səyyahları
tərəfindən çəkilən şəkillər əsasında hazırlanmış Şamaxı şəhərinin maketi, rayonun fauna və florasını əks
etdirən təbiət guşəsi yaradılmışdır.
Burada erməni vəhşilikləri barədə toplanan istintaq materiallarına xüsusi yer ayrılmışdır. Prezident
İlham Əliyev ermənilərin törətdikləri qırğınları təsdiq edən materiallarla tanış oldu.
Mədəniyyət ocağının həyətində Şamaxının tanınmış 12 şəxsiyyətinin büstü qoyulmuşdur.
AZƏRTAC
2009, 26 noyabr
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Şamaxıda “Azərelektronika” məişət cihazları zavodu istifadəyə verilmişdir
(26 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 26-da Prezident İlham Əliyev Şamaxıda “Azərelektronika” məişət cihazları istehsalı
zavodunun açılışında iştirak etmişdir.
Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı.
Prezident İlham Əliyev düyməni basaraq müəssisəni işə saldı, istehsal prosesini izlədi.
Məlumat verildi ki, 13 hektar sahəni əhatə edən zavodun inşasına 2005-ci ildə başlanılmış, tikinti
işləri 2008-ci ilin mayında başa çatdırılmışdır. İstehsal sahəsi 20 min kvadratmetr olan zavodda kondisioner
sexi fəaliyyət göstərir. Burada ilkin mərhələdə 250 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Zavodun istehsal gücü ildə
600 min kondisionerdir. Gələcəkdə müəssisədə soyuducu, tozsoran və digər məişət avadanlığı sexlərinin
yaradılması nəzərdə tutulur. Həmin sahələr istifadəyə verildikdən sonra zavodda 1000 nəfər işlə təmin
olunacaqdır. Burada Türkiyədən, Malayziyadan, İrandan gətirilən xammaldan, habelə yerli materiallardan
istifadə olunacaqdır. Bundan əlavə, zavodda boya, polifon, plastik kütlə əridən sexlər, 250 tonluq 6
hidravlik pres də quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev müəssisədə istehsal olunmuş məhsullara baxdı, zavodun inzibati binası ilə
tanış oldu.
AZƏRTAC
2009, 26 noyabr
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Şamaxı Mədəniyyət sarayı yenidənqurmadan sonra daha yaraşıqlı olmuşdur
(26 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 26-da Prezident İlham Əliyev Şamaxı mədəniyyət sarayında aparılmış yenidənqurma
işləri ilə tanış olmuşdur.
Sarayın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin mədəniyyətimizin
qorunması və inkişafı istiqamətində gördükləri işləri əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır.
Məlumat verildi ki, 1974-cü ildə inşa edilmiş mədəniyyət sarayının əsaslı təmirinə 2007-ci ilin
ikinci rübündə başlanılmışdır. Yüksək səviyyədə aparılmış təmir işləri 2008-ci ilin mayında başa
çatdırılmışdır. Sarayda müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, 300 nəfərlik zal mebel və digər
avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev sarayda uşaqların ifasını dinlədi.
AZƏRTAC
2009, 26 noyabr
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Prezident İlham Əliyev Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanış
olmuşdur
(26 noyabr 2009-cu il)
Noyabrın 26-da Prezident İlham Əliyev Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında aparılmış
yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Məlumat verildi ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı
Astrofizika Rəsədxanası 1959-cu ildə Azərbaycanın tanınmış alimləri Həsən Əliyevin və Yusif
Məmmədəliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Dəniz səviyyəsindən 1500 metr hündürlükdə yerləşən
rəsədxana çətin müşahidə edilən cənub səmasının öyrənilməsində üstünlüklərə malikdir. Rəsədxanada
inzibati bina, 6 teleskop, 40 mənzilli beşmərtəbəli bir, ikimərtəbəli beş yaşayış binası, 4 kottec və
mehmanxana vardır. Uzun illər təmir olunmadığından rəsədxanada tikililər yararsız vəziyyətə düşmüşdür.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2008-ci il 5 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə Şamaxı
Astrofizika Rəsədxanasının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və burada əsaslı təmir-tikinti işlərinin
aparılması üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan 5 milyon manat, 2009-cu il 21 iyul tarixli Sərəncamı ilə 3
milyon manat vəsait ayrılmışdır. Hazırda burada işlər sürətlə davam etdirilir.
Rəsədxananın planı ilə tanış olan dövlətimizin başçısı yenidənqurma və təmir işlərinin vaxtında və
keyfiyyətlə başa çatdırılması ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2009, 26 noyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Şamaxı Cümə
məscidində aparılan bərpa və yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur
(22 oktyabr 2010-cu il)
Oktyabrın 22-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev
Fondunun təşəbbüsü ilə Şamaxı Cümə məscidində aparılan bərpa və yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanış
olmuşlar.
Məlumat verildi ki, Azərbaycan ərazisində, bütövlükdə Cənubi Qafqazda və Yaxın Şərqdə ən qədim
müsəlman məbədlərindən olan Cümə məscidi 743-cü ildə inşa edilmişdir. 1859-cu və 1902-ci illərdə baş
verən zəlzələlər Cümə məscidinə ciddi ziyan vurmuşdur. Sonralar məscid Azərbaycanın ilk ali təhsilli
memarı Zivər bəy Əhmədbəyovun və Polşa mühəndisi İosif Ploşkonun layihəsi əsasında yenidən bərpa
olunmuşdur. Cümə məscidində keçən əsrin 70-80-ci illərində aparılan qazıntılar zamanı onun həyətində
mədrəsə, xeyli hücrə və qəbirlər aşkarlanmışdır. 1918-ci ilin martında ermənilər tərəfindən Şamaxıda
törədilən soyqırımı və talanlar zamanı ən böyük qırğın Cümə məscidində törədilmişdir. Şamaxılıların Allah
evi kimi məscidə sığınmasından istifadə edən ermənilər burada yanğın törədərək, təxminən 1700 nəfər
günahsız insanı qətlə yetirmişlər. Sovet dövründə məlum səbəblərdən təyinatı üzrə istifadə olunmayan
məscid dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi.
Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişafına, o cümlədən milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına
böyük diqqət və qayğı göstərən ümummilli lider Heydər Əliyevin tapşırığı və təşəbbüsü ilə 1980-ci ildə bu
tarixi abidə təmir olunmuşdur. Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması və inkişafı Prezident İlham Əliyevin
də daim diqqət mərkəzindədir. Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü və tapşırıqlarına əsasən paytaxtda və
digər bölgələrimizdə onlarla məscid, dini məbəd, tarixi abidə, ziyarətgah inşa edilmiş, bərpa olunmuş və
yenidən qurulmuşdur. Prezident İlham Əliyevin ötən il Şamaxıya səfəri çərçivəsində Cümə məscidində
olması və bu dövlət tarix-memarlıq abidəsinin bərpası ilə əlaqədar tədbirlər haqqında Sərəncam imzalaması
da bu nəcib amaldan qaynaqlanır.
Heydər Əliyev Fondunun bu istiqamətdə həyata keçirdiyi layihələri də xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Fondun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban
xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondunun milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması, dini
memarlıq abidələrimizin bərpası istiqamətində həyata keçirdiyi layihələr və tədbirlər, ilk növbədə
xalqımızın əsrlərlə formalaşan zəngin irsinin və mədəniyyətinin qorunmasına və gələcək nəsillərə
ötürülməsinə xidmət edir. Fondun “Tolerantlığın ünvanı: Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində Şamaxıdakı
Cümə məscidində aparılan yenidənqurma işləri Azərbaycan-Şərq memarlığının incisi olan bu abidəyə də
ikinci həyat verir.
Məlumat verildi ki, məscidin ibadət yeri 1316 kvadratmetrdir. Təxminən bir hektar ərazisi olan
məsciddə bərpa və yenidənqurma işləri sürətlə davam edir. Artıq köhnə yardımçı binalar sökülmüşdür və
onun yerində yeniləri inşa olunur. Köhnə günbəzin yenisi ilə əvəz olunması ilə bağlı betonlaşma işləri də
başa çatmışdır. Növbəti mərhələdə yeni günbəzin tikintisinə başlanacaqdır. Məscidin üstündəki günbəz
qədim memarlıq üslubundakı naxış və ornamentlərlə bəzədiləcəkdir. Məscidin 36 metr hündürlüyündə
olacaq iki minarəsinin artıq özülü qoyulmuşdur. Minarələrin davamlılığını artırmaq məqsədi ilə 15 metr
dərinliyində özül-bərkitmə işləri aparılmışdır. Cümə məscidini üç tərəfdən əhatə edən tağvarı dəhlizlər inşa
olunur. Onlardan artıq dördü tikilmiş, beşincisi tamamlanmaq üzrədir, altıncısının isə bu yaxınlarda
inşasına başlanacaqdır.
Bildirildi ki, məscidin ərazisində konfrans zalı, kitabxana, dəstəmaz yerləri və digər otaqlar
tikiləcəkdir. Şamaxı seysmik zona olduğu üçün məscidin bünövrəsi bir metr dərinliyində dəmir-beton
konstruksiyalarla möhkəmləndirilmişdir. Yeni layihəyə görə, məscidin qarşısında üstündə günbəz olan
dörd metrlik giriş qapısı da olacaqdır. Ərazidəki qədim hücrələr də bərpa olunaraq ətrafda geniş abadlıq
işləri aparılacaqdır.
Cümə məscidində aparılan bərpa və yenidənqurma işlərinin yüksək keyfiyyətlə, Azərbaycanın
çoxəsrlik milli memarlıq irsi ənənələrinə uyğun şəkildə yerinə yetirilməsi üçün dövlətimizin başçısının
Sərəncamı ilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinə 4 milyon manat vəsait
ayrılmışdır. Bu da bütün dövrlərdə əhali arasında müqəddəs ibadət yeri kimi tanınan və yüksək ehtiram
göstərilən, memarlıq üslubu, qədimliyi və orijinallığı ilə seçilən Şamaxı Cümə məscidinin mükəmməl
surətdə yenidən qurulmasına imkan verəcəkdir.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qobustan və Şamaxı rayonlarına səfəri
Prezident İlham Əliyev Şamaxıda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir
(13 sentyabr 2011-ci il)
Sentyabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şamaxı rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ulu öndərin abidəsinin yerləşdiyi parkda son vaxtlarda
yenidənqurma və abadlıq işləri görülmüş, burada əhalinin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmış, yaşıllıq
zolağı genişləndirilmişdir.
AZƏRTAC
2011, 13 sentyabr
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Şamaxıda Olimpiya İdman Kompleksində aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
(13 sentyabr 2011-ci il)
Sentyabrın 13-də Prezident İlham Əliyev Şamaxıya səfəri çərçivəsində Olimpiya İdman
Kompleksində aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, burada yenidənqurma işlərinə ötən il başlanmışdır.
Layihəyə əsasən 2,5 min kvadratmetr sahəsi olan əsas binanın və digər yardımçı binaların fasadı müasir
örtüklə və xüsusi dizayna malik şüşələrlə üzlənir. Komplektin bütün elektrik, işıqlandırma, havalandırma,
su təchizatı və kanalizasiya sistemləri yenilənir.
Bildirildi ki, kompleksin böyük idman zalında da yenidənqurma işləri aparılır, burada idmanın
bütün növləri üzrə yarışların keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. Üzgüçülük hovuzunun tavanı
iki metrədək qaldırılmışdır. Dam örtüyünün metal konstruksiyaları dəyişdirilmişdir. Hovuz yeni müasir
avadanlıqla təchiz edilir. Hazırda hovuzda havalandırma və sutəmizləyici qurğular quraşdırılır.
AZƏRTAC
2011, 13 sentyabr
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Şamaxı Cümə məscidində aparılan bərpa və yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
(13 sentyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 13-də Şamaxı Cümə məscidində
aparılan bərpa və yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Azərbaycan Prezidentinə əvvəlcə məscidin ətrafında aparılan abadlıq işləri barədə məlumat verildi.
Dövlətimizin başçısı Şamaxı şəhərində yağış suları qəbul edən xəttin sxemini əks etdirən stendə
baxdı.
Məsciddə aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki,
Azərbaycan ərazisində, bütövlükdə Cənubi Qafqazda və Yaxın Şərqdə ən qədim müsəlman məbədlərindən
biri olan Cümə məscidi Xəlifə Xalid ibn Vəliyədin dövründə onun qardaşı Müslüm ibn Vəliyədin
Azərbaycana gəlməsinin şərəfinə 743-cü ildə inşa edilmişdir. 1859-cu və 1902-ci illərdə baş verən
zəlzələlər Cümə məscidinə ciddi ziyan vurmuşdur. Sonralar məscid Azərbaycanın ilk ali təhsilli memarı
Zivər bəy Əhmədbəyovun və Polşa mühəndisi İosif Ploşkonun layihəsi əsasında yenidən bərpa olunmuşdur.
1918-ci ilin martında ermənilər tərəfindən Şamaxıda törədilən soyqırımı zamanı ən böyük qırğın Cümə
məscidində baş vermişdir. Şamaxılıların Allah evi kimi məscidə sığınmasından istifadə edən ermənilər
burada yanğın törədərək təxminən 1700 günahsız insanı qətlə yetirmişlər.
Vurğulandı ki, sovet dövründə təyinatı üzrə istifadə olunmayan məscid məhv olmaq təhlükəsi ilə
üzləşmişdi. Ancaq Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişafına, o cümlədən milli mənəvi dəyərlərimizin
qorunmasına böyük diqqət və qayğı ilə yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyevin tapşırığı və təşəbbüsü ilə
1980-ci ildə bu tarixi abidə təmir olunmuşdur.
Bildirildi ki, milli mənəvi dəyələrimizin qorunması və inkişaf etdirilməsini daim diqqət mərkəzində
saxlayan dövlətimizin başçısının təşəbbüsü və tapşırıqlarına əsasən, paytaxtda və digər bölgələrimizdə
onlarla məscid, dini məbəd, tarixi abidə, ziyarətgah inşa edilmiş, bərpa olunmuş və yenidən qurulmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin ötən illərdə Şamaxıya səfəri çərçivəsində Cümə məscidində olması və
“Şamaxıdakı Cümə məscidi Dövlət Tarix-Memarlıq Abidəsinin bərpası ilə əlaqədar tədbirlər haqqında”
Sərəncam imzalaması da bu müqəddəs amaldan qaynaqlanır.
Qeyd edildi ki, Heydər Əliyev Fondu da bu istiqamətdə bir sıra mühüm layihələr həyata keçirir.
Fondun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə reallaşan “Tolerantlığın ünvanı: Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində Şamaxıdakı Cümə
məscidində aparılan işlər Azərbaycan-Şərq memarlığının incisi olan bu abidəyə də ikinci həyat verir.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, Şamaxı Cümə məscidində əsaslı təmir və bərpa
işlərinə 2010-cu ilin martında başlanılmışdır. Baş plana əsasən, hazırda ikimərtəbəli inzibati binanın, məişət
binasının, məscidə giriş pilləkəninin və körpücüyün tikintisi başa çatdırılmışdır. Məscidin 36 metr
hündürlüyündəki iki minarəsinin tikintisi artıq sona yetmişdir. Minarələrin davamlılığını artırmaq məqsədi
ilə 15 metr dərinliyində özülbərkitmə işləri aparılmışdır. Hazırda obyektdə tamamlama-bəzək işləri davam
etdirilir. Məscidin ibadət yeri 1316 kvadratmetrdir. Təxminən bir hektar ərazisi olan məsciddə bərpa və
yenidənqurma işləri sürətlə davam edir. Məscidin günbəzi qədim memarlıq üslubundakı naxış və
ornamentlərlə bəzədiləcəkdir. Cümə məscidini üç tərəfdən əhatə edən tağvarı dəhlizlər inşa olunur.
Məscidin ərazisində konfrans zalı, kitabxana, dəstəmaz yerləri və digər otaqlar yaradılacaqdır.
Bildirildi ki, Şamaxı seysmik zonada yerləşdiyi üçün məscidin bünövrəsi bir metr dərinliyində
dəmir-beton konstruksiyalarla möhkəmləndirilmişdir. Yeni layihəyə görə, ibadət məkanının qarşısında
üstündə günbəz olan 4 metrlik giriş qapısı da tikiləcəkdir. Ərazidəki qədim hücrələr də bərpa olunacaq,
ətrafda geniş abadlıq işləri aparılacaqdır.
Cümə məscidində aparılan bərpa və yenidənqurma işlərinin yüksək keyfiyyətlə, Azərbaycanın
çoxəsrlik milli memarlıq irsi ənənələrinə uyğun şəkildə yerinə yetirilməsi üçün dövlətimizin başçısının
Sərəncamı ilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinə vəsait ayrılmışdır. Bu da
memarlıq üslubu, qədimliyi və orijinallığı ilə seçilən Şamaxı Cümə məscidinin yenidən qurulmasına imkan
verəcəkdir. Beləliklə, Şərq memarlığının nadir incilərindən olan Şamaxı Cümə məscidi ölkəmizdə milli
mənəvi dəyərlərə göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsinə çevriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev məscidin istifadəyə veriləndən sonrakı görüntüsünü əks etdirən stendə
baxdı, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
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Prezident İlham Əliyev Şamaxının Sabir qəsəbəsində böyük şairin abidəsinin açılışında iştirak
etmişdir
(13 sentyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şamaxı rayonuna səfəri çərçivəsində sentyabrın 13-də Sabir
qəsəbəsinə gəldi.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 3444 nəfərin yaşadığı qəsəbədə 4190 təsərrüfat
mövcuddur. Son vaxtlarda qəsəbənin küçələrində geniş abadlıq işləri görülmüş, elektrik və digər kommunal
xətləri yenilənmiş, geniş yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. Qəsəbənin girişində görkəmli şair Mirzə Ələkbər
Sabirin abidəsi ucaldılmışdır.
Prezident İlham Əliyev dahi Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Sabirin abidəsinin açılışında iştirak
etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
AZƏRTAC
2011, 13 sentyabr
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Prezident İlham Əliyev Şamaxıda “Şirvan” mehmanxanasında aparılan yenidənqurma işlərinin
gedişi ilə tanış olmuşdur
(13 sentyabr 2011-ci il)
Sentyabrın 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şamaxıda “Şirvan” mehmanxanasında
aparılan yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, bina 1974-cü ildə inşa edilmiş, ötən ilə qədər
istifadədə olmuşdur. Binanın istifadəyə yararsız olması nəzərə alınaraq 2010-cu ilin fevralından
mehmanxanada təmir işlərinə başlanmışdır. Onmərtəbəli, 36 nömrəsi olan mehmanxananın sahəsi 6 min
kvadratmetrdir. Hazırda binanın interyerində son tamamlama işləri görülür. Burada yenidənqurma işlərini
bu ilin dekabrında başa çatdırmaq nəzərdə tutulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev nümunəvi nömrələrin birində yaradılan şəraitlə tanış oldu. Məlumat verildi
ki, əsas binada mini bar, hovuz, SPA mərkəzi, sauna, gimnastika bölməsi, türk hamamı, bilyard klubu, 10cu mərtəbədə 60 nəfərlik restoran fəaliyyət göstərəcəkdir. Bundan əlavə, mehmanxananın həyətində
tikiləcək binada böyük konfrans zalı, tədbirlərin keçirilməsi üçün müxtəlif zallar və digər inzibati otaqlar
olacaqdır. Ərazidə uşaqlar üçün də oyun meydançaları yaradılacaqdır.
Bildirildi ki, bu mehmanxana kompleksi böyük turizm potensialı olan Şamaxıda qonaqların qəbul
edilməsində mühüm rol oynayacaqdır. Bundan əlavə, rayona dincəlməyə gələnlərin rahat şəraitlə təmin
olunmasına geniş imkanlar açacaqdır.
Dövlətimizin başçısı mehmanxananın yenidənqurmadan sonrakı vəziyyətini əks etdirən stendlə
tanış oldu, tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2011, 13 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış
olmuşdur
(13 sentyabr 2011-ci il)
Sentyabrın 13-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsirəddin Tusi
adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Məlumat verildi ki, Azərbaycan astronomiya elminin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayan Şamaxı
Astrofizika Rəsədxanası 1959-cu ildə yaradılmış, 1960-cı ildən fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycanın
tanınmış alimləri Həsən Əliyevin və Yusif Məmmədəliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan rəsədxana dəniz
səviyyəsindən 1500 metr hündürlükdə yerləşməklə dünyanın bir sıra rəsədxanalarını qabaqlayır. Rəsədxana
çətin müşahidə edilən Cənub səmasının öyrənilməsində üstünlüklərə malikdir. Belə ki, burada aydın
gecələrin sayı il ərzində 190 -200-ə çatır.
Qeyd olundu ki, Azərbaycanda elmin inkişafına böyük diqqət göstərən Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev rəsədxananın yenidən qurulması, burada təmir-bərpa işlərinin aparılması ilə bağlı sərəncam və
tapşırıqlar vermişdir. Dövlətimizin başçısının 2008-ci ilin sentyabrında və 2009-cu ilin iyulunda imzaladığı
sərəncamlarla rəsədxananın maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və əsaslı təmir-tikinti işlərinin
aparılması üçün dövlət büdcəsində Prezidentin Ehtiyat Fondundan 8 milyon manat vəsait ayrılmışdır.
Rəsədxananın inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı bildirildi ki, əsaslı yenidənqurma
nəticəsində əraziyə Qırxbulaq mənbəyindən 6,5 kilometr uzunluğunda yeni su xətti, Çuxuryurd-rəsədxana
əsas qaz kəməri çəkilmiş, yerüstü elektrik xətti tam yenilənmişdir. İnzibati binada əməkdaşların fəaliyyəti
üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Bildirildi ki, Şamaxı rəsədxanasının fəaliyyətini daim diqqət mərkəzində saxlayan ulu öndər Heydər
Əliyev 1974-cü ildə bu elm ocağına gəlmiş, alimlərlə görüşmüşdür. Bu ənənəni davam etdirən Prezident
İlham Əliyev rəsədxananın inkişafına yüksək diqqət və qayğı göstərir.
Diqqətə çatdırıldı ki, rəsədxana AMEA tərəfindən təsdiq olunan elmi proqram əsasında fəaliyyət
göstərir. Bu proqram dünya elminin ən qabaqcıl istiqamətləri ilə uzlaşdırılmışdır. Rəsədxananın fəaliyyəti
çərçivəsində qalaktikaların, ulduzların, planetar dumanlıqların, günəşin, planetlərin və kometaların
müşahidəsi aparılır.
Dövlətimizin başçısı rəsədxananın muzeyi ilə tanış oldu. Muzeydə müxtəlif dövrlərdə həyata
keçirilən elmi tədqiqatların nəticələri əks olunmuşdur. Muzeyin ən qiymətli eksponatı 1959-cu il noyabrın
27-də Yardımlı rayonu ərazisinə düşən, tərkibi 92 faiz dəmirdən olan 127 kiloqramlıq meteoritdir.
Rəsədxananın akt zalında da elmi tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Növbəti
mərhələdə rəsədxananın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və yeni avadanlıqla təminatı
məsələsi diqqət mərkəzində olacaqdır.
Dövlət başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, burada Günəş fizikası sahəsində tədqiqatlar aparılmış,
yüksək elmi nəticələr əldə olunmuşdur. Günəş alışmalarının inkişafı, maqnit sahəsi və Günəş atmosferinin
incə quruluşu ilə bağlı aparılan tədqiqatlarla yanaşı, ulduz fizikası sahəsində qeyri-stasionar, dəyişən və
qoşa sistem ulduzları, geniş örtüklü ulduzlar, super sıxlıqlı ulduzlar da öyrənilmişdir.
Prezident İlham Əliyev rəsədxana kompleksinin Yusif Məmmədəliyev adına yaşayış qəsəbəsində
aparılan tikinti və yenidənqurma işləri ilə də tanış oldu.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə akadmeik Yusif Məmmədəliyevin büstü önünə gül dəstəsi qoydu.
Bildirildi ki, burada rəsədxanada çalışan elmi heyətin və onların ailələrinin yaşaması üçün yüksək
infrastruktura malik şərait yaradılmışdır. Əməkdaşlar üçün 72 mənzildən ibarət beşmərtəbəli iki yaşayış
binası inşa olunmuşdur. Kompleksə poçt, tibb məntəqəsi, uşaq bağçası kimi sosial təyinatlı obyektlər də
daxildir.
Mənzillərdə sakinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Genişliyi və rahatlığı ilə seçilən bu
mənzillər rəsədxanada çalışan elm adamlarının fəaliyyətlərini daha da stimullaşdıracaqdır.
Prezident İlham ƏLİYEV rəsədxananın kollektivi ilə görüşərək dedi:
- Mən Sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox gözəl gündür. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında
aparılan yenidənqurma işləri demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının çox
böyük tarixi vardır. Dünya miqyasında, elm aləmində çox böyük nüfuzu vardır. Bu rəsədxananın yenidən
qurulması və burada gözəl şəraitin yaradılması məni çox sevindirir. Hələ üç il bundan əvvəl rəsədxananın
yenidən qurulması, burada aparılacaq təmir-tikinti işləri ilə əlaqədar Sərəncam imzalamışdım. Sərəncam

86

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

icra edilir və bu gün həm inzibati binalar gözəl tikilir, demək olar ki, yenidən tikilir. Həm də yaşayış binaları
tikilir, alimlər üçün beşmərtəbəli iki bina bu gün istismara verilir. Əvvəlki dövrdə tikilmiş binalar demək
olar ki, yararsız vəziyyətə düşmüşdür və yeni binaların, uşaq bağçasının, tibb məntəqəsinin, gözəl ictimai
yerlərin tikintisi, görülən bütün bu işlər bir də onu göstərir ki, Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycan
dövləti elmə və elmi işçilərə həmişə böyük diqqətlə yanaşmışdır.
Əminəm ki, uzun illər, onilliklər bundan sonra bu rəsədxana Azərbaycan xalqına, Azərbaycan elminə
xidmət göstərəcəkdir. Mən çox istərdim ki, bu rəsədxana elmi tədqiqat işləri ilə bərabər, eyni zamanda, bir
növ turizm obyektinə də çevrilsin. Çünki burada belə gözəl şərait yaradılıb. Həm ölkə vətəndaşları, həm
xarici qonaqlar böyük maraqla buraya gələcəklər, tanış olacaqlar, dincələcəklər.
Bütövlükdə bu zonanın turizm imkanları çox genişdir. Biz Azərbaycanın şimal-qərb zonasının turizm
imkanlarını böyük dərəcədə inkişaf etdirə bilmişik. Həm Şamaxıda, həm də qonşu rayonlarda gözəl
mehmanxanalar tikilir, parklar salınır, istirahət zonaları yaradılır. Bu gün Şamaxıda yenidən olarkən bir
neçə obyektin tikintisi ilə maraqlandım və görürəm ki, burada işlər yaxşı gedir.
Vaxtilə tikilmiş Olimpiya İdman Kompleksinin ərazisi iki dəfədən artıq genişləndirilir, yeni idman
qurğuları, stadionlar, üzgüçülük hovuzu, məşq zalları tikilir. Azərbaycanın ən qədim məscidi - Şamaxı
Cümə məscidində böyük zövqlə, böyük məhəbbətlə təmir-bərpa, yenidənqurma işləri aparılır. Əminəm ki,
biz bu məscidi bərpa etdikdən sonra bir daha göstərəcəyik ki, Azərbaycan xalqı və dövləti öz milli və dini
ənənələrinə nə qədər bağlıdır. Bu gözəl tarixi və dini abidə bərpa olunandan sonra dünya miqyasında nadir
bir memarlıq abidəsi kimi yenidən yaşayacaqdır. Biz yenidən Cümə məscidini yaşadacağıq.
Bu gün buraya gələrkən yolüstü Vergilər Nazirliyinin ən müasir standartlara cavab verən Tədris
Mərkəzinin açılışında da iştirak etmişəm. O mərkəz də insanların buraya gəlib işləməsinə kömək
göstərəcək, turistlər gələcəkdir.
Bir sözlə, Şamaxıda görülən işlər onu göstərir ki, Azərbaycanın rayonları, bütün bölgələri sürətli
inkişaf dövrünü yaşayır. Bir müddət əvvəl müasir Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi tikilmişdir və ən gözəl
standartlara cavab verir. Əminəm ki, Şamaxı sakinləri o mərkəzdən istifadə edirlər. Çünki orada xidmətlər
pulsuz olmalıdır və ən gözəl avadanlıqlar vardır. Mənə verilən məlumata görə, burada digər infrastruktur
layihələri icra edilir - qazlaşdırma, içməli su, kanalizasiya xətlərinin çəkilişi. Mən bu gün göstəriş vermişəm
ki, əlavə vəsait ayrılsın ki, bu məsələlər də tezliklə öz həllini tapsın. Bütün infrastruktur, içməli su, suvarma,
kanalizasiya, qaz təchizatı yüksək səviyyədə qurulmalıdır. Ən uzağı, növbəti iki il ərzində bütün bu
məsələləri həll etməliyik. Kənd yollarının tikintisi layihələri də vardır və biz onlarla məşğuluq.
Bir sözlə, Şamaxı rayonu qədim Azərbaycan torpağıdır və Şamaxı çox böyük və qədim tarixə malik
olan bir şəhərdir. Qədim tarixi xəritələrdə Şamaxı şəhəri vardır, öz adını saxlayıbdır. Şamaxı şəhərindən
çıxmış görkəmli elm, incəsənət, mədəniyyət xadimləri də ölkəmizi dünyada tanıtdırıblar. Keçən dəfə
burada Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin ekspozisiyası ilə tanış olarkən bir daha gördüm ki, Şamaxı torpağı
dünya üçün nə qədər görkəmli şəxsiyyətlər bəxş edibdir. Bu, bizim böyük sərvətimizdir. Şamaxıya xüsusi
diqqət göstərilməlidir və göstərilir. Bu rəsədxananın yenidən qurulması, sosial obyektlərin, diaqnostika
mərkəzinin, idman kompleksinin, Cümə məscidinin, digər binaların təmiri, infrastruktur layihələrinin icrası
ona gətirib çıxaracaq ki, Şamaxı dünya miqyasında ən rahat, abad və gözəl təbiətə malik olan şəhərə
çevriləcəkdir. Hər halda, mənim istəyim bundan ibarətdir. Əminəm ki, siz də bu fikirləri bölüşürsünüz.
Son illər ərzində Şamaxıda görülən işlər göz qabağındadır. Ölkəmizin İndiki inkişafı deməyə əsas
verir ki, biz gələcəkdə daha da böyük işlər görəcəyik. O ki qaldı Azərbaycan elminin inkişafına, mən tam
əminəm ki, bu rəsədxana indi, ən azı, keçmiş MDB məkanında ən gözəl rəsədxanadır. Tam əminliklə
deyirəm və siz də bunu təsdiq edə bilərsiniz.
Bütövlükdə Azərbaycan elminə çox böyük diqqət göstərilir. Bir müddət bundan əvvəl Akademiya
işçilərinin vəzifə maaşları qaldırılmışdır. Akademiyanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün
işlər gedir, elmi-tədqiqat institutları təmir edilir, yeni avadanlıqlar alınır. Biz bu sahəyə də çox böyük diqqət
göstərməliyik. Çünki hər bir ölkənin gələcəyini şərtləndirən amillərdən bəlkə də birincisi elmi potensialdır,
təhsildir, bilikdir. Bu gözəl rəsədxana, gözəl memarlıq abidəsi, elmi mərkəz və turizm mərkəzi Şamaxıya,
əlbəttə ki, əlavə yaraşıq verir. Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bilirsiniz ki, mən dəfələrlə,
Şamaxıda olmuşam. Prezidentlik dövrümdə də dəfələrlə olmuşam, ondan əvvəlki dövrdə də. Bundan sonra
da olacağam. Çünki burada hələ açılışlar çox olacaqdır. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram.
XXX
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Rəsədxana direktorunun elmi işlər üzrə müavini Xıdır MİKAYILOV kollektiv adından Prezident
İlham Əliyevə minnətdarlıq edərək dedi:
-İcazə verin, cənab Prezident, Sizi, özünüzün dediyiniz kimi, qədim Şamaxı torpağında alimlərimiz
və ümumiyyətlə rayon ictimaiyyəti adından salamlayaq və Sizə “xoş gəldiniz” deyək.
Siz bu gün bizimlə görüşə gəldiyinizə görə sizə çox minnətdarıq. Həm də bu, elə bir görüşdür ki, Şamaxıda
bu cür elm mərkəzinin yenidən qurulması proqramı üzrə bəzi obyektlərin açılışına gəlmisiniz. Biz Sizə
ürəkdən təşəkkür edirik.
Sizin diqqət və qayğınız nəticəsində Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasına kifayət qədər vəsait
ayrılmışdır və burada çox qısa zamanda quruculuq işlərinə başlanılmışdır. Özünüzün dediyiniz kimi,
inzibati bina tamamilə yenidən qurulmuşdur, kommunikasiya xətləri təzələnmişdir, abadlıq işləri
aparılmışdır, su xətti dəyişdirilmişdir, qaz xətti çəkilmişdir. Alimlərimizin mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq
üçün iki möhtəşəm, - özünüz də gördünüz o binaları, - doğrudan da çox gözəl binalar tikilmişdir. Bu
möhtəşəm binaları bizə Siz hədiyyə etmisiniz. Çox sağ olun. Burada bütün infrastruktur tamamilə
yenilənmişdir, təzələnmişdir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Burada şərait beşulduzlu hotelin səviyyəsindədir.
Xıdır MİKAYILOV: Bizə nə qalır?! Bizə o qalır ki, yaxşı işləyək. Bizə bu cür şərait yaratmısınız.
Biz də indi Sizə söz veririk ki, bu qayğını elmi nailiyyətlərimizlə doğruldacağıq. Sevincimizin doğrudan da
həddi-hüdudu yoxdur. Biz Sizə çox təşəkkür edirik. Heç ağlımıza da gəlməzdi ki, rəsədxana bu cür
möhtəşəm bir vəziyyətə gətirilə bilər. Bu, Sizin diqqət və qayğınızın nəticəsidir. Burada aparılan işlər
respublika hüdudlarından kənara çıxıbdır. Biz Türkiyədə də, regionun digər bölgələrində də olmuşuq. Bu
quruculuq işləri orada şərəfgətirici nümunə kimi göstərilir.
Ulu öndərimiz dəfələrlə rəsədxanamızda olmuşdur. Bu gün rəsədxanada işləyən alimlərimizin
əksəriyyəti onun göstərişi ilə Bakı Dövlət Universitetində yaradılmış astrofizika kafedrasının
məzunlarıdırlar. Eyni zamanda, o vaxt alimlərimizin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün beşmərtəbəli
bina tikilmişdi. Biz həddən artıq çox sevinirik ki, Siz ulu öndərimizin layiqli davamçısı kimi, elmə bu cür
yüksək qiymət verirsiniz. Bunlar hamısı göz qabağındadır. Ataların bir məsəli vardır: “Görünən dağa nə
bələdçi”. Yəni, görülən işlər göz qabağındadır. Biz artıq respublikamızda bu cür dəyişiklikləri tez-tez
görməyə adət etmişik.
Biz Sizə alimlərimiz, ümumiyyətlə, rayon ictimaiyyəti adından bir daha təşəkkür edirik. Biz çox
istərdik ki, Siz bizim teleskoplarda müşahidələrdə də iştirak edəsiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Edəcəyəm. Çox sağ olun.
Xıdır MİKAYILOV: Bir daha Sizi Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında görməkdən məmnun olarıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, əlbəttə, bir daha gələcəyəm. Rəsədxananın gələcək inkişafı ilə bağlı
bəzi fikirlər vardır. Biz sonra müzakirə edəcəyik və buraya ən qabaqcıl texnologiyalar, avadanlıqlar
gətirilməlidir və gətiriləcəkdir.
Xıdır MİKAYILOV: Allah Sizə cansağlığı versin, Tanrı Sizi qorusun.
Rəsədxananın ƏMƏKDAŞI: Salam, cənab Prezident. Ulu Tanrı çətin, şərəfli, nəcib və çox
məsuliyyətli işinizdə Sizə kömək olsun.
Prezident İlham Əliyev bir daha Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının kollektivini təbrik etdi, onlara
fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2011, 13 sentyabr
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Prezident İlham Əliyev Şamaxıda Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin açılışında
iştirak etmişdir
(13 sentyabr 2011-ci il)
Sentyabrın 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şamaxıda Vergilər Nazirliyinin yeni Tədris
Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Mərkəzin kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı.
Vergilər naziri Fazil Məmmədov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, son illərdə ölkəmizdə
vergi sistemində aparılan islahatlar, ilk növbədə bu sahədə modern texnologiyaların tətbiqinə, yeni kadr
hazırlığının həyata keçirilməsinə yönəlmişdir.
Prezident İlham Əliyev Tədris Mərkəzinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bildirildi ki, Tədris Mərkəzinin inşasına 2008-ci ildə başlanmışdır. 2,5 hektar ərazidə aparılan inşaat
işləri yüksək tikinti standartlarına tam cavab verir. Mərkəzin kompleksinə üçmərtəbəli tədris binası,
ikimərtəbəli inzibati bina, müdavim və müəllim yataqxanaları, o cümlədən dəvət olunan ekspertlər üçün
nəzərdə tutulan ikimərtəbəli dörd qonaq evi daxildir.
Mərkəzdə üç mühazirə auditoriyası yaradılmışdır. Bütün texniki vasitələrlə təchiz edilən
auditoriyaların hər biri 20 nəfərlikdir. Burada üç səviyyədə hazırlıq nəzərdə tutulur. Birinci səviyyə 2 ay
ərzində yeni işə qəbul olunanları, ikinci səviyyə 1-2 həftə ərzində vəzifəli şəxsləri, üçüncü səviyyə isə
rəhbər işçilər üçün qısamüddətli treninq kurslarını əhatə edir. Mərkəzin strukturuna iqtisadiyyat və
menecment, vergi metodologiyası, vergi qanunvericiliyi və təsərrüfat hüququ kafedraları, elmi tədqiqat
bölməsi, tədris-metodika və maliyyə-təsərrüfat şöbələri daxildir. Tədris Mərkəzinin vəzifəli şəxslərinin say
həddi 30 nəfər müəyyən edilmişdir.
Prezient İlham Əliyevə yaxın gələcəkdə vergi sistemində tətbiq olunacaq yeni nəzarət-kassa
aparatları və post-terminallar barədə də məlumat verildi. Qeyd olundu ki, bu avadanlıqlar müasir tələblərə
cavab verir və onların istifadəyə buraxılması vergi sistemində həyata keçirilən islahatların daha dolğun
yerinə yetirilməsinə geniş imkanlar açacaqdır.
Mərkəzdə ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən fotoguşə yaradılmışdır.
Burada Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi çoxşaxəli fəaliyyətin, o cümlədən vergi sisteminə
göstərdiyi diqqət və qayğının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotolar və elmi-kütləvi ədəbiyyat nümayiş
etdirilir.
Konfrans zalı ilə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təşkilatının
prezidenti Svein Ragnar Kristensenin videotəbriki təqdim olundu. O, Azərbaycan Prezidentini yüksək
standartlara cavab verən bu cür Tədris Mərkəzinin istifadəyə verilməsi münasibətilə təbrik etdi.
Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, hazırda nazirliyin sistemində vergi tədris modeli
layihəsi uğurla tətbiq edilir. Bu layihədən vergi orqanları əməkdaşlarının peşə hazırlığının
təkmilləşdirilməsi və ixtisaslarının artırılması prosesində mühüm vasitə kimi istifadə olunur. Həmçinin
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə etməklə əməkdaşların məsafədən
tədrisinin müxtəlif formaları tətbiq edilir. Eyni zamanda, əməkdaşların bilik və peşəkarlıq səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi də işdən ayrılmadan onlayn rejimində yerinə yetirilir.
Akt zalı ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, 96 nəfərlik zalda mühüm tədbirlərin, təqdimat
mərasimlərinin keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bununla yanaşı, mərkəzdə yüksək zövqlə
tərtib edilən foye və guşələr burada hərtərəfli istirahət üçün geniş imkanlar açır.
Prezident İlham Əliyev müdavimlər üçün nəzərdə tutulan yataqxanadakı şəraitlə də tanış oldu.
Bildirildi ki, burada üç nəfərlik 21, iki nəfərlik 3, bir nəfərlik 3 otaq vardır. Otaqların hər biri yüksək
səviyyədə təchiz olunmuş, müdavimlərin yaşaması üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Mərkəzin idman-sağlamlıq kompleksində yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı bildirildi ki, burada 80
kvadratmetrlik üzgüçülük hovuzu yaradılmış, trenajorlar quraşdırılmışdır. Kompleksdə eyni vaxtda 20
nəfərə xidmət göstərən kafe də vardır.
Tədris Mərkəzinin həyətyanı sahəsini gəzən dövlətimizin başçısı dəvət olunan xarici qonaqlar və
ekspertlər üçün nəzərdə tutulan evlərdə yaradılan şəraitlə maraqlandı. Bildirildi ki, ikimərtəbəli evlərdə hər
cür şərait yaradılmışdır. Qeyd edildi ki, burada müəllimlərin yaşaması üçün ayrıca korpus tikilmişdir. Bu
korpusda birotaqlı 12, ikiotaqlı 24 mənzillər vardır. Tədris Mərkəzinin kitabxanası və internet mərkəzi
buraya gələnlərin istifadəsinə verilmişdir.

89

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Mərkəzdə yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı İlham ƏLİYEV kollektivlə
görüşərək dedi:
- Bu mərkəz bütün yüksək standartlara cavab verir. Mən çox şadam ki, qısa müddət ərzində Vergilər
Nazirliyi öz işçiləri və gənc işçilər üçün belə gözəl şərait yaradıbdır. Azərbaycanın gözəl guşəsində, Şamaxı
rayonunda belə mənzərəli yerdə ən müasir standartlara cavab verən Tədris Mərkəzi tikilibdir. Bu, gözəl
hadisədir və Azərbaycanın ümumi inkişafı ilə bilavasitə bağlı olan məsələdir. Çünki təhsil, bilik, elm,
iqtisadiyyatımızın elmi əsaslarla inkişafı bizim üçün ən vacib olan məsələlərdir və uğurumuzun
səbəblərindən biridir. Çünki biz çalışırıq ki, bütün işləri möhkəm əsaslar üzərində quraq. Bütün proqramlar,
layihələr, irəli sürülmüş təşəbbüslər güclü əsas üzərində reallaşır. O cümlədən ölkə iqtisadiyyatı üçün çox
vacib olan sahədə - vergilər sistemində aparılan islahatlar, tətbiq edilən yeniliklər, “bir pəncərə” təşəbbüsü,
bütün bunlar müasir Azərbaycanın inkişafına xidmət göstərir. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, Vergilər
Nazirliyində tətbiq edilmiş “bir pəncərə” prinsipi indi başqa qurumlarda da tətbiq olunur. Bu prinsip,
əslində, həm müasir səviyyəni göstərir, eyni zamanda, Azərbaycanda iqtisadi sahədə şəffaflığın təmin
edilməsi üçün də çox vacib rol oynayır. Biz indi “elektron hökumət” qaydalarını tətbiq etməyə çalışırıq.
Vergilər Nazirliyində toplanan təcrübə çox qiymətlidir. Mən çox şadam ki, sizin nazirliyiniz müasir
əsaslarla idarə olunur, müasir menecment tətbiq edilir, dünya praktikası öyrənilir. Biz elə etməliyik ki,
dünya praktikasını, onun ən qabaqcıl nümunələrini Azərbaycanda tətbiq edək.
Bu gün açılış zamanı Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təşkilatının prezidenti təbrik sözlərini
bildirdi. Qeyd etdi ki, Azərbaycanda Vergilər Administrasiyasının gördüyü işlər təqdirəlayiqdir. Avropa
qurumları ilə də əməkdaşlığımız, o cümlədən bu sahədə münasibətlərimiz səmərəlidir, əlverişlidir və bizə
lazımdır. Mən çox şadam ki, Azərbaycanın bugünkü reallıqları həm ölkə sakinləri, həm tərəfdaşlarımız,
Avropa nümayəndələri üçün də bu gün görünür, bəyənilir və qiymətləndirilir. Dünən Dünya Səhiyyə
Təşkilatının Avropa Regional Komitəsinin sessiyası Bakıda öz işinə başlamışdır. Orada Azərbaycan
haqqında, ölkəmizdə görülən işlər haqqında çox müsbət fikirlər səslənmişdir. Mən şübhə etmirəm ki, bu
mərkəzdə sizin həmkarlarınız beynəlxalq tədbirlər keçirilən zaman bu binada da gördüyümüz işlər haqqında
yaxşı sözlər deyiləcək, bu, artıq reallıqdır. Bu reallıqları biz özümüz yaradırıq, Azərbaycan xalqı yaradır.
Dövlət işində işləyən hər bir məmur öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirməlidir. Bunu etmək üçün bütün
başqa keyfiyyətlərlə bərabər, əlbəttə ki, peşəkarlıq səviyyəsi də yüksək olmalıdır. Mən ümid edirəm ki, bu
binada tədris ediləcək məsələlər o dərəcədə keyfiyyətli olacaqdır ki, peşəkarlıq səviyyəsi bu binanın xarici
görünüşünün səviyyəsinə uyğun gələcəkdir. Bu işlərdə sizə yeni uğurlar, cansağlığı arzulayıram.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
13 sentyabr 2011-ci il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şamaxı rayonuna səfəri
Ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(16 may 2013-cü il)
Mayın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şamaxı rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış
abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Azərbaycan Prezidentinə Ulu Öndərin abidəsinin yerləşdiyi Heydər Əliyev Parkında yaradılan
şərait barədə məlumat verildi.
Bildirildi ki, parkda sakinlərin istirahəti üçün hərtərəfli şərait yaradılmış, geniş yaşıllıq zolaqları
salınmış, uşaq-əyləncə guşələri qurulmuşdur.
AZƏRTAC
2013, 16 may
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Şamaxıda Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi açılmışdır
(16 may 2013-cü il)
Mayın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən Şamaxıda inşa olunmuş Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Azərbaycan dövləti gələcək nəslin sağlam və Vətənə sədaqət ruhunda böyüməsi, savadlı və yüksək
intellekt sahibi olması qayğısını da öz üzərinə götürmüşdür. Hələ uşaq yaşlarından hər bir vətəndaşın ilkin
peşə və sənət vərdişlərinə yiyələnməsi üçün müxtəlif tədbirlər görülür. Son illər paytaxtda və regionlarda
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən çoxlu sayda uşaq incəsənət məktəbləri və yaradıcılıq mərkəzləri istifadəyə
verilir. Mədəniyyət və incəsənətin inkişafına, bu sahədə çalışan insanlara Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
göstərilən diqqət və qayğı, mədəniyyət ocaqlarının əsaslı təmiri, müasir tipli yeni infrastrukturun
yaradılması bu sahənin hərtərəfli inkişafına stimul verir.
Şamaxı Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində tanınmış mədəniyyət xadimlərimizə həsr olunan guşə onların
həyatına və sənət fəaliyyətinə aid eksponatlarla zəngindir. Mərkəzin yerləşdiyi ərazidə genişmiqyaslı
abadlıq işləri görülmüş, xeyli ağac və gül kolları əkilmiş, bütün zəruri infrastruktur yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, bu incəsənət ocağı musiqi məktəbi kimi 1959-cu ildən
fəaliyyət göstərir. 1995-ci ildə isə həmin məktəbin bazasında Uşaq İncəsənət Məktəbi yaradılmışdır.
Məktəb 1984-cü ildən yararsız binada fəaliyyət göstərirdi. On bir şöbədən ibarət müəssisədə 70 müəllim
çalışır, 384 şagird musiqi təhsili alır. Bina uzun illər əsaslı təmir olunmadığına görə tam yararsız vəziyyətə
düşmüş və sökülmüşdü. Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həmin
ünvanda Şamaxı Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi üçün üçmərtəbəli yeni müasir bina inşa edilmişdir.
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinə həsr olunmuş fotoguşəyə baxdı. Burada
“Azərbaycan keçmiş əsrlərdə və bu gün “ mövzusunda təqdim olunan sərgi-kompozisiyada qədim və
müasir memarlıq nümunələri, həmçinin milli mədəniyyət və məişət ənənələri nümayiş etdirilir.
Qeyd olundu ki, Mərkəzdə ümumilikdə 54 tədris, iki qrim, iki rəsm, iki rəqs və digər yardımçı
otaqlar, akt zalı, sərgi salonu yaradılmışdır. Burada tar, kamança, piano və digər musiqi fənləri tədris
olunacaqdır. Tədris sinifləri və digər yardımçı otaqlar ən müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir. Binada
müasir elektrik və istilik sistemləri quraşdırılmışdır. Mərkəzin akt zalında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi
üçün hər cür şərait vardır.
Prezident İlham Əliyev Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin xalq çalğı alətləri orkestrinin ifasında Üzeyir
Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından üverturanı dinlədi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2013, 16 may

92

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Prezident İlham Əliyev Şamaxı Olimpiya Kompleksində yenidənqurmadan sonra yaradılan şəraitlə
tanış olmuşdur
(16 may 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 16-da Şamaxıda yenidən qurulan
Olimpiya İdman Kompleksi ilə tanış olmuşdur.
Bu gün Azərbaycan dünyada həm də güclü idman ənənələri ilə tanınır. Çünki idman ölkəmizdə
dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Son illərdə paytaxtla yanaşı, regionlarda da inşa olunan
müasir idman obyektləri, ilk növbədə, dövlətimizin başçısının idmanın inkişafına göstərdiyi diqqət və
qayğının bariz nümunəsidir. Şamaxı Olimpiya Kompleksi də bu baxımdan mühüm rol oynayır.
Regionun ən böyük olimpiya-idman komplekslərindən biri olan bu qurğuda yarışların, təlim-məşq
toplantılarının və digər mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait vardır. Ölkəmizdə bütün
idman qurumlarının bir yerdə fəaliyyət göstərməsi uğurlu nəticənin əldə olunmasının əsas səbəblərindən
biridir. Bu sırada Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın idmançılara olan diqqəti də nəzərdən
qaçmır. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti kimi Mehriban Əliyevanın uğurlu fəaliyyəti bu
sahədə ölkəmizin ciddi nailiyyətlər qazanması ilə müşayiət olunur. Azərbaycan dünya idman aləminə
nəhəng mərkəzlərdən biri kimi daxil olmuşdur. Məhz bunun nəticəsidir ki, birinci Avropa Oyunları 2015ci ildə Azərbaycanda keçiriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev Şamaxı Olimpiya Mərkəzində futbol meydançasının, üzgüçülük
hovuzunun və yeni idman zalının açılışında iştirak etdi.
Mərkəzdə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Şamaxıya səfərlərindən
və idmanın inkişafına göstərdikləri qayğıdan bəhs edən fotoguşələr yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, son illərdə Şamaxıda idmanın müxtəlif növlərinin
inkişafına xüsusi diqqət göstərilir. Bu cür idman qurğusunun istifadəyə verilməsi isə gənclərin idmana olan
maraq və həvəsini daha da artırmışdır. Qeyd olundu ki, Şamaxı Olimpiya Mərkəzində yeni idman zallarının
və qurğularının tikintisinə 2010-cu ilin fevralında başlanmışdır. Layihəyə əsasən 2500 kvadratmetr olan
binaların fasadı dəyişdirilmiş, müasir dizaynlı materiallar və şüşələrlə örtülmüşdür. Mərkəzin bütün
havalandırma, işıqlandırma sistemləri yenilənmişdir. Üzgüçülük hovuzunun dam örtüyünün metal
konstruksiya hissələri dəyişdirilmişdir.
Burada dövlətimizin başçısına ölkədə tikintisi nəzərdə tutulan olimpiya mərkəzinin yeni
hazırlanmış layihəsi təqdim olundu.
Sonra Prezident İlham Əliyev Mərkəzin idman zallarını və otaqlarını gəzdi. Konfrans zalında
müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün əlverişli şərait vardır. Oyun meydançalarının örtükləri və oturacaqları
dəyişdirilmiş, əlavə məşq zalı inşa edilmişdir. Binanın daxilində trenajor-fitnes zalları və sauna fəaliyyət
göstərəcəkdir. İki min nəfərlik tribunası olan beynəlxalq standartlara uyğun futbol stadionu inşa edilmiş,
yeni qaçış zolağı salınmışdır. Burada yüksək səviyyəli yarışların keçirilməsi mümkün olacaqdır. Müasir
tələblərə uyğun 8 kottec inşa edilmişdir. Ərazini sel sularından qorumaq üçün suötürücü beton kanal
çəkilmişdir. Bütün ərazidə elektrik təchizatı, suvarma, istilik şəbəkəsi qurulmuşdur. Elektrik
transformatorları üçün yeni bina inşa edilmişdir. Yeni rabitə xətləri çəkilmiş, daxili avtomat telefon
stansiyası, təhlükəsizlik kameraları quraşdırılmışdır. Bütün ərazi Wİ-Fİ internet şəbəkəsi ilə təmin
edilmişdir. Ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2013, 16 may
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Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra
yaradılan şəraitlə tanışlıq
(16 may 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 16-da Şamaxı Astrofizika
Rəsədxanasında əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
Son illərdə Azərbaycanda astronomiya elminin inkişafı istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Bu baxımdan Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında aparılan təmir və yenidənqurma işləri diqqəti cəlb edir.
Azərbaycan astronomiya elmi Nəsirəddin Tusi tərəfindən XIII əsrdə Cənubi Azərbaycanda
yaradılmış məşhur Marağa Rəsədxanası ilə şöhrət qazansa da, XX əsrdə milli astronomiya elminin
inkişafında yeni əlamətdar bir mərhələ başlanmışdır. 1927-ci ildən Azərbaycanda astronomiya
ekspedisiyaları fəaliyyət göstərmişdir. Bu ekspedisiyalar Şamaxı da daxil olmaqla Azərbaycanın bir sıra
rayonlarını tədqiq etmiş, son nəticədə rəsədxananın tikilməsi üçün məhz Pirqulu ərazisinə üstünlük
verilməsini tövsiyə etmişdir.
Rəsədxana 1959-cu ildə Azərbaycanın tanınmış alimləri Həsən Əliyevin və Yusif
Məmmədəliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış və 1960-cı ildə fəaliyyətə başlamışdır. Dəniz səviyyəsindən
1500 metr hündürlükdə yerləşən rəsədxana çətin müşahidə edilən cənub göyünün öyrənilməsində dünyanın
bir çox rəsədxanası ilə müqayisədə üstünlüklərə malikdir. Mütəxəssislərin rəyinə görə, burada aydın
gecələrin sayı il ərzində 200-ə çatır.
2008-ci ildən sonra Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının həyatında yeni əlamətdar mərhələ
başlanmışdır. Belə ki, Azərbaycanda elmin inkişafına böyük diqqət göstərən dövlətimizin başçısı
rəsədxananın yenidən qurulması, burada təmir-bərpa işlərinin aparılması ilə bağlı sərəncamlar imzalamış,
tapşırıqlar vermişdir. Prezident İlham Əliyevin 2008-ci ilin sentyabrında və 2009-cu ilin iyulunda
imzaladığı sərəncamlarla rəsədxananın maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və əsaslı təmir-tikinti
işlərinin aparılması üçün dövlət büdcəsindən və Prezidentin ehtiyat fondundan ümumilikdə 8 milyon manat
vəsait ayrılmışdır. Sərəncamların icrası nəticəsində bu elmi-tədqiqat mərkəzinin maddi-texniki bazası
möhkəmlənmiş, əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmış, yeni binalar inşa olunmuş, müasir qurğular
işə salınmışdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə dövlətimizin başçısına məlumat
verdi ki, rəsədxanada inzibati bina, sərgi və 110 nəfərlik mühazirə zalları, 6 teleskop binası, o cümlədən 2
metrlik əsas teleskopun binası əsaslı təmir olunmuş, 110 nəfərlik yeməkxana tikilmişdir.
Əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra buradakı inzibati otaqlarda iş şəraiti ən müasir səviyyəyə
çatdırılmışdır. Rəsədxananın Bakı şəhər bölməsi, “Günəş fizikası”, “Günəş və Yer əlaqələri”, “Planetlər və
kiçik səma cisimləri” və digər şöbələri vardır.
İki metrlik əsas teleskopun yerləşdiyi binada yaradılan şəraitlə tanış olan dövlətimizin başçısına
məlumat verildi ki, bu bina ilə yanaşı, horizontal Günəş teleskopunun, 70 və 35 santimetrlik teleskopların,
həmçinin alman teleskopunun binaları da əsaslı təmir olunmuşdur. Əsas teleskopun idarəetmə sistemi tam
avtomatlaşdırılmışdır. Rəsədxananın bütün teleskoplarına müasir və yeni işıq qəbulediciləri alınmış, xüsusi
kameralar və kriogen qurğusu quraşdırılmışdır. Ümumilikdə rəsədxana astrofizika və fundamental
astronomiya sahəsində keçmiş sovet və postsovet elmi proqramlarına mühüm töhfələr vermişdir.
Rəsədxana AMEA tərəfindən təsdiq olunmuş elmi proqram əsasında fəaliyyət göstərir. Proqram
dünya elminin ən qabaqcıl və prioritet problemləri ilə uzlaşdırılmışdır. Rəsədxanada qalaktikanın,
ulduzların, planetar dumanlıqların, Günəşin, planetlərin və kometaların müşahidəsi aparılır. Burada
ulduzlar fizikası, Günəş sistemi cisimlərinin dinamikası və fizikası, həmçinin Günəş fizikası istiqamətində
elmi işlər görülür.
Dövlətimizin başçısına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının əvvəlki və yenidənqurmadan sonrakı
görüntüləri əsasında bu elmi-tədqiqat mərkəzinin fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Rəsədxananın
direktoru Əyyub Quliyev teleskopların müasirləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, gələcəkdə nəzərdə
tutulan işlər, həmçinin əldə olunan nailiyyətlər barədə danışdı. Bildirildi ki, burada Günəş fizikası sahəsində
tədqiqatlar aparılmış, yüksək elmi nəticələr əldə olunmuşdur. Günəş alışmalarının inkişafı, maqnit sahəsi
və Günəş atmosferinin incə quruluşu ilə bağlı aparılan tədqiqatlarla yanaşı, ulduz fizikası sahəsində qeyristasionar, dəyişən və qoşa sistem ulduzları, geniş örtüklü ulduzlar, super sıxlıqlı ulduzlar da öyrənilir.
Dövlətimizin başçısına son günlərdə kosmosdan alınan görüntülər, o cümlədən diametri 6,5
metrdən çox olan teleskoplar barədə məlumat verildi.

94

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Rəsədxananın yenidən qurulmasını yüksək qiymətləndirən və bunun Azərbaycan elminə bir
töhfə olduğunu vurğulayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Son illər burada aparılan tikinti-quruculuq işləri öz bəhrəsini vermişdir. Şamaxı Rəsədxanası uzun
illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Vaxtilə buraya böyük investisiyalar qoyulmuşdu. Amma sonra bu şəkillər də
göstərir, mən də burada birinci dəfə olarkən görmüşəm ki, yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Həm burada elmi
araşdırmalar aparmaq üçün problemlər yaranmışdı, həm də alimlərin yaşayış səviyyəsi çox ağır idi. Vaxtilə
tikilmiş binalar yararsız vəziyyətə düşmüşdü, dağılırdı. Ona görə biz qərara gəldik ki, rəsədxananı
kompleks şəkildə bərpa edək.
Müvafiq sərəncamlar verilmişdir. Mən burada dəfələrlə olmuşam. Çox şadam ki, artıq biz
rəsədxananı tam şəkildə yenidən qurduq, bərpa etdik. Çox gözəl şərait yaradılmışdır. Əsas teleskop da təmir
edildi. Alimlərin də yaşayış şəraiti yaxşılaşdı. Burada yaşamaq, işləmək üçün bütün imkanlar vardır. Bu,
Azərbaycan elminə verilən böyük töhfədir.
Azərbaycan elminin inkişafı üçün əməli tədbirlər görülür. Mənim müvafiq sərəncamlarım
olmuşdur. Elmin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, alimlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması
üçün vacib addımlar atılmışdır. Elmin İnkişaf Fondu yaradılmışdır. Yəni, Azərbaycan dövləti çalışır ki,
elmə ayrılan vəsait artsın və Azərbaycan elmi ölkəmizin uğurlu inkişafına maksimum dərəcədə xidmət
göstərsin. İndi biz elmin ənənəvi və yeni istiqamətləri üzrə ciddi fəaliyyət göstəririk. Bu ilin fevral ayında
artıq kosmik sənayenin təməlini qoyduq. Artıq bizim peykimiz orbitə çıxarılıbdır. Belə olan halda hesab
edirəm ki, Azərbaycan bölgənin elm mərkəzinə çevrilməlidir. Artıq Azərbaycan bölgənin iqtisadi, siyasi
mərkəzidir. İndi görürsünüz hər ay mötəbər siyasi tədbirlər keçirilir. Azərbaycan bölgənin elm mərkəzinə
də çevrilməlidir.
Biz əlavə nə lazımdırsa edəcəyik. Hesab edirəm ki, biz bu bazadan yeni layihələrin həyata
keçirilməsi istiqamətində işimizi davam etdirəcəyik. Əlbəttə, elə etməliyik ki, elmə qoyulan vəsait elmin
inkişafına xidmət göstərsin. Eyni zamanda, bunun praktiki nəticələri də olsun. İqtisadi inkişafımız və
ümumiyyətlə, ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün elmi praktiki addımlarla uzlaşdırmalıyıq. Daha doğrusu,
bu uzlaşma vardır, gərək daha da səmərəli olsun. Dünyadakı ən qabaqcıl texnologiyalar Azərbaycanda
olmalıdır. İndi dünya səviyyəsində olmasına baxmayaraq, hesab edirəm ki, rəsədxananın gələcək inkişafı
istiqamətində əlavə addımlar atılmalıdır. Biz aparıcı rəsədxanaların səviyyəsinə qalxmışıq.
XXX
Rəsədxanada aparılan təmir-tikinti işləri çərçivəsində ərazi tamamilə hasara alınmış, beşmərtəbəli
iki binanın birinci mərtəbələrində poçt, tibb məntəqəsi, uşaq bağçası, mağaza və digər xidmət obyektləri
yaradılmışdır. Magistral elektrik, su, kanalizasiya, xarici və daxili qazlaşdırma, telekommunikasiya xətləri
yenidən çəkilmişdir. İnzibati binanın ətrafında yeni yaşıllıq salınmışdır.
Prezident İlham Əliyev rəsədxananın ərazisində yaradılan yeni yaşayış massivindəki şəraitlə də
tanış oldu. Burada 40 və 32 mənzilli beşmərtəbəli iki bina, bir və ikimərtəbəli 10 kottec və mehmanxana
inşa olunmuşdur. Otaqlarda qonaqların rahatlığını yüksək səviyyədə təmin etmək üçün bütün şərait
yaradılmışdır. Qonaqlar kotteclərin sürətli internet, kabel televiziyası və digər xidmətlərindən yararlana
biləcəklər.
Dövlətimizin başçısı görülən işləri yüksək qiymətləndirdi.
AzərTAc
16 may 2013-cü il
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Şamaxı Cümə məscidi əsaslı bərpa və yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir
(17 may 2013-cü il)
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə əsaslı bərpa edilən və yenidən qurulan Şamaxı Cümə
məscidinin mayın 17-də açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev məscidin açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Mərasimdə iştirak edən Qafqaz müsəlmanları müftiləri, islam ölkələrinin Azərbaycandakı səfirləri,
ictimaiyyətin nümayəndələri və din xadimləri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev qonaqlarla görüşdü.
Cümə məscidi ilə yaxından tanış olan dövlətimizin başçısına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri
Allahşükür Paşazadə aparılan bərpa və yenidənqurma işləri barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, xalqımızın mənəvi dünyasının ucalığından soraq verən daha bir mühüm hadisə müasir
Azərbaycan salnaməsinə daxil olur. Azərbaycan və Şərq memarlığının nadir incilərindən olan Şamaxı
Cümə məscidi yeni həyatına başlayır. Müsəlman aləminin ən müqəddəs ibadətgahlarından olan Şamaxı
Cümə məscidi milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğində böyük əmək sərf edən Prezident İlham Əliyevin və
Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri sayəsində əsaslı bərpa və yenidənqurmadan sonra xalqın istifadəsinə
verilir.
Diqqətə çatdırıldı ki, Azərbaycan ərazisində, bütövlükdə Cənubi Qafqazda və Yaxın Şərqdə ən qədim
müsəlman məbədlərindən olan Şamaxı Cümə məscidi Xəlifə Xalid ibn Vəliyədin dövründə onun qardaşı
Müslüm ibn Vəliyədin Azərbaycana gəlməsinin şərəfinə 743-cü ildə inşa olunmuşdur. Bəzi mənbələrə görə,
Xilafət ordularının məğlub etdiyi Xəzər xaqanı məhz bu məsciddə islam dinini qəbul etmişdir. 1859-cu ildə
Qafqazın ən böyük quberniyalarından olan Şamaxıda baş verən dağıdıcı zəlzələ şəhəri alt-üst etdiyindən
quberniyanın mərkəzi Bakıya köçürülmüşdür. Zəlzələdən sonra məscidin bərpası əslən Şamaxıdan olan
Qasım bəy Hacıbababəyova həvalə edilmişdir. 1902-ci ildə baş verən növbəti zəlzələ zamanı da məscid
dağılmamış, yenə də təbiətin sərt sınağına davam gətirməyi bacarmışdır. Bundan sonra məscidin bərpasının
əvvəlki özül üzərində aparılmasına qərar verilmişdir. Bərpa işlərini əvvəl memar Zivərbəy Əhmədbəyov,
sonra isə polşalı memar-mühəndis İozef Ploşko aparmışdır. Ploşkonun bir qədər fərqli və orijinal layihəsi
əsasında aparılan bərpa işləri başa çatdırılmamışdır. Məscid tamamlanmamış halda belə öz əzəmətini
qoruyub saxlamışdır.
1918-ci ildə silahlı erməni daşnak dəstələri tərəfindən törədilən mart qırğınları zamanı Şamaxıda
da soyqırımı aktı həyata keçirilmişdir. Ən böyük qırğın Cümə məscidində baş vermişdir. Şamaxılıların
Allah evi kimi məscidə sığındığını görən ermənilər burada yanğın törədərək təqribən 1700 günahsız insanı
qətlə yetirmişlər. Sovet dövründə məlum səbəblərdən təyinatı üzrə istifadə edilməyən məscid məhv olmaq
təhlükəsi ilə üzləşmişdir. Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişafına, o cümlədən milli mənəvi dəyərlərimizin
qorunmasına böyük diqqət və qayğı ilə yanaşan ulu öndər Heydər Əliyevin tapşırığı və təşəbbüsü ilə 1980ci ildə bu tarixi abidə təmir olunmuşdur.
Bildirildi ki, Heydər Əliyev Fondunun “Tolerantlığın ünvanı: Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində
Şamaxı Cümə məscidində aparılan əsaslı bərpa və yenidənqurma işlərini dövlətimizin başçısı daim diqqətdə
saxlamışdır. Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin noyabrında Şamaxıya səfəri çərçivəsində Cümə
məscidində olmuş, böyük tarixi dəyəri və xalqımızın mənəvi dünyasında xüsusi yeri olan bu abidənin
bərpasına qərar vermişdir. Bununla əlaqədar Azərbaycan Prezidentinin 2009-cu ilin dekabrında və 2013cü ilin fevralında imzaladığı sərəncamlarla müvafiq maliyyə vəsaiti ayrılmışdır. Bundan sonra məsciddə
əsaslı bərpa və yenidənqurma işlərinə başlanmış, Azərbaycan tarixinin mühüm mərhələsini təşkil edən
Şirvanşahlar paytaxtının şanlı memarlıq nümunəsinin yenidən xalqımızın mənəvi dünyasına qaytarılması
istiqamətində yüksək təəssübkeşlik missiyası həyata keçirilmişdir. Dövlətimizin başçısı və xanımı
Mehriban Əliyeva dəfələrlə məscidə gəlmiş, burada həyata keçirilən bərpa və yenidənqurma işləri ilə
yerindəcə tanış olmuşlar. Prezident İlham Əliyev işlərin yüksək keyfiyyətlə aparılmasına dair tapşırıq və
tövsiyələrini vermişdir. Beləliklə, dövlətimizin başçısı milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına, dini
memarlıq abidələrinin bərpasına böyük diqqət göstərən Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsünə dəstək
olmuş, Azərbaycan-Şərq memarlığının incisi olan bu abidəyə ikinci həyat bəxş etmiş, xalqımızın əsrlərlə
formalaşan zəngin irsinin və mədəniyyətinin qorunmasına, gələcək nəsillərə ötürülməsinə töhfə vermişdir.
Qeyd olundu ki, məscidin yenidən qurulmasına 2010-cu ilin martında başlanılmışdır.
Yenidənqurma işləri ilə yanaşı, Şamaxı Cümə Məscidi Dövlət Tarix-Memarlıq abidəsinin ətrafında qədim
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hücrələr də bərpa olunmaqla əsaslı abadlıq işləri aparılmışdır. Seyid Əzim Şirvani parkı da
yenidənqurmadan sonra füsunkar görkəm almışdır. Ümumi sahəsi bir hektara yaxın olan məscidin ilkin
görkəminə qaytarılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Ötən əsrin 70-80-ci illərində burada təmir işləri
yerinə yetirilərkən aparılan qazıntı işləri zamanı məscidin həyətində aşkarlanan mədrəsə, hücrə və qəbirlər
olduğu kimi saxlanılmışdır. Bərpa və yenidənqurma işləri zamanı məscidin əvvəlki görkəmi və Şirvan
memarlıq məktəbinin ənənələri maksimum diqqətdə saxlanılmışdır. Şamaxı seysmik zonada yerləşdiyindən
məscidin bünövrəsi dəmir-beton konstruksiya ilə əsaslı şəkildə möhkəmləndirilmişdir.
Vurğulandı ki, minarələrinin hündürlüyü 36,4 metr olan məscidin giriş, orta böyük, həmçinin sağ
və sol günbəzləri nəfis şəkildə bərpa olunmuşdur. Günbəzlər qədim memarlıq üslubunda ornamentlərlə
bəzədilmişdir. Məscidin dəhlizi təkrarolunmaz tərtibatı ilə diqqəti çəkir. Orta salon milli memarlıq
üslubunda yenidən qurulmuşdur. Burada eyni vaxtda 1500 nəfər ibadət edə bilər. Nəfis işlənmiş şəbəkələr
və digər naxışlar insanı xoş ovqata və milli mənəvi dəyərlərə kökləyir. Böyük günbəz yenidənqurmadan
sonra xüsusi görkəm almışdır. Sağ və sol günbəzlər də bənzərsiz tərtibatı ilə diqqəti çəkir. Minbərlər də
yüksək keyfiyyətlə və ənənəvi üsluba uyğun bərpa olunmuşdur. Məscidin həyətində əsaslı abadlıq işi
görülmüş, iki hovuz inşa edilmiş, 6 qalereya yaradılmışdır. İkimərtəbəli inzibati binanın sahəsi 804
kvadratmetrdir. Məsciddə konfrans salonu və digər yardımçı otaqlar yaradılmışdır. 520 kvadratmetrlik
məişət binasında 250 nəfərlik mərasim salonu və müasir avadanlıqla təchiz edilən mətbəx yerləşir. Burada
yaradılmış zəngin kitabxana dindarların istifadəsinə verilmişdir. Ümumilikdə, Şamaxı Cümə məscidi
müstəqilliyin verdiyi imkanlardan maksimum bəhrələnən xalqımızın və Azərbaycan dövlətinin milli
mənəvi dəyərlərə, dini etiqad və vicdan azadlığına yüksək və həssas münasibətinin bariz nümunəsidir.
Azərbaycan Prezidenti Cümə məscidinin 1902-ci il zəlzələsindən sonrakı, təmirdən əvvəlki və
sonrakı, eləcə də yenidənqurma işlərinin gedişini əks etdirən stendlərə baxdı.
Şamaxı Cümə məscidinin açılışına həsr olunan mərasim Quran ayəsinin oxunması ilə başladı.
Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq söylədi.
Prezident İlham Əliyevin
nitqi
- Hörmətli din xadimləri!
Hörmətli səfirlər!
Əziz dostlar!
Bu gün ölkəmizin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Bu gün biz Şamaxı Cümə məscidinin əsaslı
təmirdən sonra açılışını qeyd edirik. Bu mərasimdə iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlmiş Şimali Qafqaz
müftilərini, bütün qonaqları salamlayıram.
Eyni zamanda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müsəlman ölkələrinin səfirləri də bu gün bizimlə
bərabərdirlər. Qeyd etməliyəm ki, bu gün bu gözəl tədbirdə ölkəmizin hər bir bölgəsindən nümayəndələr
iştirak edirlər. Azərbaycanın hər bir rayonundan din xadimləri bu gün buradadırlar. Əslində, bu gün bütün
Azərbaycan buradadır, Şamaxıdadır, Şamaxı Cümə məscidinin açılışında iştirak edir.
Bu məscidin Azərbaycan tarixində xüsusi yeri vardır. Azərbaycanın ən qədim məscididir. Bu
məscid 743-cü ildə tikilmişdir. Azərbaycanda, bütün Qafqazda islam dininin yayılmasında Şamaxı Cümə
məscidinin çox böyük rolu olmuşdur. Əfsuslar olsun ki, təbii fəlakətlər nəticəsində məscid iki dəfə
dağıntılara məruz qalmışdır. 1859-cu və 1902-ci illərdə Şamaxıda baş vermiş güclü zəlzələlər nəticəsində
məscidin böyük hissəsi dağılmışdır. Ondan sonra 1918-ci ilin mart ayında soyqırımı zamanı bu məscid
vəhşi erməni quldur dəstələri tərəfindən yandırılmışdır. Bu məsciddə sığınacaq tapmaq istəyən mindən
yuxarı günahsız insan, – onların arasında uşaqlar və qadınlar da olmuşdur, - ermənilər tərəfindən
yandırılmışdır. Vəhşi erməni quldur dəstələri sonra da Xocalı soyqırımını törətmişlər. Bu soyqırımı
nəticəsində 613 dinc, günahsız insan həlak olmuşdur, onlardan 63-ü uşaq, 100-dən çoxu qadın idi.
Ancaq bu gün Şamaxı Cümə məscidi yenidən yaşayır, öz qapılarını dindarların üzünə açmışdır.
Azərbaycan dövləti bu məscidin bərpası üçün bütün lazımi tədbirləri görmüşdür. Sovet dövründə təbii ki,
məscid fəaliyyət göstərmirdi. 2009-cu ildə mənim tərəfimdən Şamaxı Cümə məscidinin əsaslı təmiri ilə
bağlı müvafiq Sərəncam verilmişdir və 2010-cu ildən gərgin işlərə başlanmışdır. Mən şəxsən hər il burada
gedən tikinti-quruculuq işləri ilə tanış olurdum, göstərişlərimi verirdim və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki,
məscidin tarixi hissəsi qorunsun, saxlanılsın. Bax, bu sütunlar, divarlar tarixi divarlardır. Beləliklə, bu gün
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məscidin həm daxili tərtibatı, həm xarici görünüşü zövq oxşayır. Bir daha demək istəyirəm, ən önəmli
məsələ odur ki, qədim divarlar, daşlar qorunub, eyni zamanda, yeni tikililər də əlavə olunubdur.
Yəni, bu, əslində Azərbaycanda bütövlükdə gedən işlərin təzahürüdür. Biz bütün işləri möhkəm
təməl üzərində, dəyərlər üzərində qururuq. Milli mənəvi dəyərlər bizim üçün hər şeydən üstündür. Biz öz
dini və milli ənənələrimizə sadiqik. Bu möhkəm təməl üzərində müasir dövlət, müasir Azərbaycan qururuq.
Müstəqil, azad Azərbaycan dövləti bu böyük işin öhdəsindən layiqincə gələ bilmişdir. Bu gündən
başlayaraq məsciddə bütün lazımi mərasimlər keçiriləcəkdir.
Azərbaycan dövləti öz keçmişinə sadiqdir. Azərbaycanda bütün dini abidələr bərpa edilir, təmir
olunur. Sovet dövründə Azərbaycanda cəmi 17 məscid fəaliyyət göstərirdisə, hazırda onların sayı 1800-ə
yaxındır. Bu, onu göstərir ki, hətta sovet dövründə insanların qəlbində olan imanı öldürə bilməmişlər.
Azərbaycan xalqı öz müqəddəs dininə olan hörmətini, məhəbbətini ürəyində saxlamış və yaşatmışdır.
Dostlarımız - Şimali Qafqaz müftiləri, səfirlər, digər qonaqlar bizim, demək olar ki, bütün
tədbirlərimizdə - Təzəpir məscidinin əsaslı təmirindən sonra açılış mərasimində, Bibiheybət məscidində,
Əjdərbəy məscidinin yenidən açılışlarında iştirak etmişlər. Bu, özlüyündə göstərir ki, Azərbaycanda həm
dini ocaqlar bərpa edilir, eyni zamanda, bütün bölgələrdə məscidlər tikilir. Bu yanaşma yenə də demək
istəyirəm ki, dövlət siyasətidir. Bundan sonra da biz bu yolla gedəcəyik. Bütün dini abidələrimizi bərpa
edəcəyik və edirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, son 10 il ərzində Azərbaycanda 200-dən çox məscid
tikilmişdir, 80-dən çox məscid təmir edilmişdir.
Hazırda xalqımız üçün böyük əhəmiyyət daşıyan İmamzadə dini-tarixi memarlıq abidəsi bərpa
edilir. Bakının Binəqədi rayonunda Azərbaycanın ən böyük məscidi inşa olunur.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi islam həmrəylinə də öz töhfəsini verir. Bütün müsəlman ölkələri
ilə biz çox mehriban münasibətlər qurmaq əzmindəyik. Əslində bunu etmişik. İslam həmrəyliyinin
gücləndirilməsi üçün əməli addımlar atırıq. Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üzvüdür.
Azərbaycan bu təşkilatın fəaliyyəti üçün lazımi töhfələr verir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanda
dini sahədə aparılan işləri çox yüksək qiymətləndirir.
Biz çalışmalıyıq ki, bundan sonra da islam həmrəyliyini gücləndirək, müsəlman ölkələri arasındakı
əlaqələri genişləndirək.
Bu yaxınlarda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının xətti ilə Bakıda nazirlər səviyyəsində mötəbər tədbir
keçirilmişdir. Belə tədbirlərin sayı getdikcə artmaqdadır. Eyni zamanda, Azərbaycanda müxtəlif humanitar
forumlar keçirilir. Dünya dinlərinin liderlərinin zirvə görüşü keçirilmişdir. Bu ayın sonunda
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, Azərbaycan dövləti artıq dünya
xəritəsində tolerantlıq mərkəzinə çevrilmişdir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün dinlərin
nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır və yaşayacaqdır. Azərbaycanda nə dini, nə milli zəmində heç vaxt heç
bir qarşıdurma, anlaşılmazlıq olmamışdır və əminəm ki, olmayacaqdır.
Eyni zamanda, dünyada gedən bəzi proseslər bizi haqlı olaraq narahat edir. İslam dininə qarşı
ədalətsiz münasibət sərgilənir. Bəzi ölkələrdə islamofobiya meyilləri güclənir.
İslam mərhəmət dinidir. Çalışmalıyıq ki, əməli addımlarla dünyada islam dini haqqında dolğun və
ədalətli məlumatları çatdıraq. Deyə bilərəm ki, Azərbaycan bu istiqamətdə kompleks tədbirlər görür. Keçən
ilin sentyabr ayında dünyanın ən böyük muzeyi olan Parisdəki Luvr muzeyində islam mədəniyyəti
bölməsinin açılışı olmuşdur. Azərbaycan bu bölmənin yaradılması üçün öz dəstəyini vermişdir. Bu, əslində
bizim bütün islam mədəniyyətinə olan töhfəmizdir. Eyni zamanda, bir neçə ay bundan əvvəl Vatikanda ilk
dəfə olaraq müsəlman ölkəsinin sərgisi keçirilmişdir. Bu da Azərbaycan sərgisi idi. Yəni, biz çalışırıq və
birgə səylərlə çalışmalıyıq ki, islam mədəniyyəti, dəyərləri haqqında dünyaya dolğun məlumat çatdıraq.
Bəzi hallarda qəsdən müsəlmanlar haqqında çox yanlış təsəvvür yaradılır. Bəzi hallarda kütləvi informasiya
vasitələri bu məsələnin dərinləşməsində öz rolunu oynayır.
Əfsuslar olsun ki, müxtəlif bölgələrdə vətəndaş müharibəsi gedir, qardaş qanı axıdılır. Biz buna
imkan verə bilmərik.
Qeyd etdiyim kimi, Şamaxı Cümə məscidi təbii fəlakətlərə, erməni vəhşiliyinə məruz qalmışdır.
Şamaxının demək olar ki, bütün binaları o vaxt - 1918-ci il soyqırımı zamanı dağıdılmışdır. Amma məscidi
dağıda bilməmişlər. Bu məscid 1270 ildən sonra artıq yenidən fəaliyyətə başlayır. Bu, doğrudan da böyük
tarixi hadisədir, çox böyük rəmzi məna daşıyır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı əyilməzdir.
Hazırda işğal altında olan Şuşa məscidi, Ağdam məscidi, işğal altında olan digər məscidlər yarıdağılmış
vəziyyətdədir. Ancaq gün gələcək biz o məscidləri də bərpa edəcəyik. Şuşa məscidini də, Ağdam məscidini
də, işğal altında olan digər məscidləri də bərpa edəcəyik. İşğalçıları Azərbaycan torpaqlarından qovacağıq.
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Azərbaycan bayrağı Şuşada, Xankəndidə, işğal olunmuş bütün torpaqlarda dalğalanacaqdır. Mən əminəm
ki, o gün gələcəkdir. O günü yaxınlaşdırmaq üçün bütün Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları
bir nöqtəyə vurmalıdır. Ölkəmizi gücləndirməliyik, ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirməliyik. Biz belə gözəl
abidələr yaradırıq. Biz tarixi ədaləti bərpa edirik. Əminəm ki, Şamaxı məscidi bundan sonra əbədi
yaşayacaqdır.
Bu gün Azərbaycan azaddır, müstəqildir. Müstəqil Azərbaycan öz tarixi keçmişini qorumağa da və
gələcəyə inamla baxmağa da qadirdir.
Bir daha mən bütün Azərbaycan müsəlmanlarını, bütün dünya müsəlmanlarını bu gözəl hadisə
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
XXX
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, şeyxülislam Allahşükür PAŞAZADƏ çıxış edərək dedi:
- Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim!
Zati-aliləri möhtərəm Prezident İlham Əliyev həzrətləri!
Möhtərəm müftilər! Əziz qonaqlar!
Hamınızı mübarək cümə günündə Prezident İlham Əliyev həzrətlərinin Sərəncamı və Heydər
Əliyev Fondunun “Tolerantlığın ünvanı - Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində əsaslı təmirdən sonra Şamaxı
Cümə məscidinin açılış mərasimində salamlayır, “Xoş gəlmisiniz” deyirəm.
Şükürlər olsun ki, biz bu gün Azərbaycanda öz mənəvi dəyərlərimizə qovuşmaq, milli, dini irsimizi
dirçəltmək imkanlarına malikik. İqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edən, beynəlxalq aləmdə nüfuzu gündən-günə
artan ölkəmizdə məbəd və ziyarətgahların böyük məhəbbətlə bərpa edilən nəfis binaları bir-birinin ardınca
öz qapılarını dindarların üzünə açmaqdadır.
Azərbaycanın MDB məkanında, ümumən dünya miqyasında qazandığı uğurlarla yanaşı, mənəvi
həyatda yaşanan bu yüksəliş dahi rəhbərimiz Heydər Əliyev yolunun təntənəsidir. Allahın lütf və
mərhəmətindəndir ki, Azərbaycan xalqına tolerantlıq, mədəniyyətlərarası dialoq və multikulturalizmin
bünövrəsini qoymuş rəhbər qismət etmişdir və bu siyasət bu gün də uğurla davam edir.
Bu günlərdə biz dahi rəhbərimiz Heydər Əliyevin və onun ömür-gün yoldaşı Zərifə xanımın anadan
olmalarının 90 illik yubileylərini təntənəli şəkildə qeyd etdik. Allah onlara rəhmət eləsin! Mən hər zaman
Allaha şükr-səna edirəm ki, Azərbaycan xalqı və dövləti üçün mürəkkəb məqamlarda Ulu Öndər həyatına
təhlükələrin olmasına baxmayaraq xalqına sahib çıxdı, məhz xalqın israr və təkidi ilə hakimiyyətə gəldi,
xilaskarlıq missiyasını qəbul etdi. Müstəqilliyimizin, bir millət olaraq taleyimizin sual altında qaldığı,
separatçılığın və müharibənin ölkəmizi zəiflətdiyi ağır məqamda Heydər Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyü
özünü bir daha onda göstərdi ki, ölkəmizin çörəklə imtahana çəkildiyi ən çətin dönəmdə belə mənəviyyat
amilini unutmadı. Millətinə, dininə qəlbən bağlı olan dövlət rəhbərimizin ilk olaraq ayaq basdığı
məkanlardan biri Təzəpir məscidi oldu. Ulu Öndər buradan bütün Azərbaycan xalqına “Allahın yolunda
hamımız bir olaq” deyə müraciət edərək birliyə çağırdı. Heydər Əliyevin ilk sərəncamlarından biri ateizm
dövründə şəhid edilmiş Bibiheybət məscidinin bərpası haqqında oldu. Məscidin bünövrəsinin qoyulması
mərasimində etdiyi çıxışında o demişdir ki, biz Azərbaycanda bütün dini abidələri, ocaqları, müqəddəs
yerləri sizinlə birlikdə bərpa edəcəyik. Bizim görə bilmədiyimiz işləri davamçılarımız sona çatdıracaqlar.
Həyat Ulu Öndərin uzaqgörənliyini bu sahədə də sübut etdi. Bu uzaqgörənlik, əminlik onun əsasını
qoyduğu yolun düzgünlüyündən, Allaha xoş gedən əməllərindən qaynaqlanırdı.
Böyük səadətdir ki, Heydər Əliyevin Bibiheybətdən başlatdığı dini-mənəvi irsin dirçəldilməsi yolu
İlham Əliyevin timsalında Təzəpirdən, Əjdərbəydən, Gəncə İmamzadəsindən, bu yaxınlarda isə
Sumqayıtdan keçərək bu gün bizləri qədim Şirvan elində Azərbaycanın qədim məscidinin yenidən
qurulmuş gözəl binasının açılış mərasimində bir araya gətirmişdir.
Şamaxı Cümə məscidi tariximizdə önəmli yerə malik, əsrlərin yadigarı olan ibadət məkanıdır. Bu
məscid Azərbaycan dövlətçiliyinin şanlı dövrləri ilə yanaşı, ağır məqamlarına da şahidlik etmişdir. Bu
məsciddə indiyədək dinc Şamaxı əhalisinə qarşı qırğın törətmiş erməni silahlılarının atdığı güllələrin izi
qalır. Allah evinə sığınmış insanları məhv etmək məramı ilə 1918-ci ildə erməni daşnakları tərəfindən
yandırılmış bu məscid xalqımıza qarşı soyqırımının, erməni terrorunun qurbanı olmuşdur. Bu gün bu
məscidin yenilənmiş daha da əzəmətli binası bizim milli şüur və ənənələrimizin dirçəlişi, iqtisadi və mənəvi
qələbəmizin rəmzlərindən birinə çevrilir. Bu müqəddəs məkanda Azərbaycanın müstəqilliyi və Qarabağ
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uğrunda şəhid olanların, habelə erməni ekstremistləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilmiş
soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anaraq, Allahdan onlara rəhmət diləyirik.
Fəxrlə deyə bilərəm ki, dövlətimizin başçı İlham Əliyevin müdrik siyasəti, xalqımızın milli mənəvi
dəyərlərinə, dini irsimizə ehtiramlı münasibəti sayəsində Azərbaycanda həm müsəlman, həm də digər dini
icmaların fəaliyyəti ən yüksək səviyyədə dəstəklənir, onların maddi və mənəvi tələbatlarının ödənilməsi
istiqamətində, ibadət məkanlarının inşası, təmir və yenidən qurulması sahəsində müvafiq addımlar atılır.
Bütün bunlar Azərbaycanda mövcud tolerantlığın daha da dərinləşdirilməsinə şərait yaradır. Ulu öndər
Heydər Əliyevin irsini yaşadan Fondun fəaliyyəti, Mehriban xanımın səyləri sayəsində Azərbaycan
mədəniyyətlərarası dialoq işinə böyük töhfələr verir.
İlham Əliyev həzrətləri Azərbaycanın müqəddəs ocaqlarına qayğısı, milli mənəvi dəyərlərə yeni
həyat bəxş etməsi ilə misilsiz işlər görür. Mən, şeyxülislam olaraq, bu fəaliyyəti çox yüksək dəyərləndirir,
Uca Allahdan ona böyük uğurlar diləyir və bütün Qafqaz müsəlmanları, dindarlar adından Zati-alilərinə
dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Azərbaycan dindarları hər zaman Sizin – bu böyük yolun davamçısının yanındadırlar və hər zaman
da yanınızda olacaqlar.
Əminəm ki, bu gün açılışına toplaşdığımız Şamaxı Cümə məscidinin bu möhtəşəm binası
xalqımızın öz çoxəsrlik mənəviyyat tarixinə verdiyi yüksək dəyərin ifadəsinə çevriləcəkdir. Bu mənəviyyat
abidələri həm xalqımızın, həm də onun qeyrətli övladlarının adını əsrlər boyunca yaşadacaqdır.
Mən istəyirəm bütün dindarlar, burada əyləşənlər adından Allah-Təalanın bizə göndərdiyi QuraniŞərifi Sizə hədiyyə edim.
Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə müqəddəs Qurani-Kərimi dövlətimizin başçısına təqdim
etdi.
XXX
Sonra Rusiya Federasiyası Qaraçay-Çərkəz Respublikasının müftisi, Şimali Qafqaz Müsəlmanları
Əlaqələndirmə Şurasının sədri İsmayıl BERDİYEV çıxış edərək dedi:
- Bu gün bütün müsəlmanlar üçün bayramdır. İnsanı sevindirən əməllər bayramıdır. Ziyarətgahların
bərpa olunması və orada Tanrıya dua edilməsi bizi sevindirir. Siz atanızın, - Tanrı onu behiştlik etsin, işlərini davam etdirirsiniz. Təzəpir məscidinin necə gözəl bərpa olunduğunu görüb heyrətlənmişəm. Burada
görülən işlər həqiqətən böyük hünərdir. Allah Sizə güc və cansağlığı versin ki, bütün bu işləri davam
etdirəsiniz.
İsmayıl Berdiyev tolerantlıq və dinlərarası dialoqla bağlı Azərbaycanda təşkil olunan tədbirlərin, o
cümlədən bu yaxınlarda “MDB müsəlmanları sülh və sabit inkişaf naminə” mövzusunda Bakıda keçirilən
konfransı Azərbaycanın islam həmrəyliyinə verdiyi töhfə kimi dəyərləndirdi. Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin ölkənin ümumi inkişafında, həmçinin milli mənəvi dəyərlərin
qorunmasında və gələcək nəsillərə ötürülməsindəki xidmətlərindən danışan İsmayıl Berdiyev Şamaxı
Cümə məscidinin bərpasını Ulu Öndərin siyasətinə sadiqliyin nümunəsi kimi səciyyələndirərək bildirdi:
- Bu məscidin tikildiyi vaxtdan 13 əsr keçmişdir. Onun hansı vəziyyətdə olduğunu fotoşəkillərdə
görmüşdük. Sizin gördüyünüz işlər həqiqətən insanı heyran qoyur. Sizə güc və cansağlığı diləyirəm.
XXX
Qədim və möhtəşəm məscidin bərpadan sonra istifadəyə verilməsi münasibətilə Azərbaycan
Prezidentini və mərasim iştirakçılarını təbrik edən Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının müftisi
Sultan MİRZAYEV dedi:
- Rəmzi haldır ki, bu məscid cümə günü – müsəlmanlar üçün müqəddəs Rəcəb ayının müqəddəs
cümə günündə açılır. Peyğəmbər buyurmuşdur: Rəcəb Allahın ayıdır. Bu ayda oruc tutanlara, Quran
oxuyanlara, namaz qılanlara, - bunu yalnız Allah bilir, - Allah əvəzini artıqlaması ilə verir. Təkcə
Azərbaycanın, Qafqazın müsəlmanları üçün deyil, bütün dünya müsəlmanları üçün bu böyük hədiyyəyə
görə çox sağ olun!
Sultan Mirzayev bu gün dünyanın bəzi regionlarında qan tökülməsinin sülh və mərhəmət dini olan
islamın prinsiplərinə uyğun olmadığını söylədi və dini məbədlərdə sülhə və əmin-amanlığa çağırış
dualarının daim yerinə yetirilməsini Ulu Tanrıdan arzu etdi.
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XXX
Cümə məscidinin yenidən dindarların istifadəsinə verilməsini Şamaxının həyatında çox mühüm
tarixi hadisə kimi dəyərləndirən rayon ağsaqqalı Məcid ŞİKƏROV dedi:
- Bu tarixi abidə 1980-ci ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin tapşırığı ilə
təmir edilmişdir. Siz isə cənab Prezident, Şamaxı Cümə məscidinə xalqımıza, dinimizə layiq yeni həyat
bəxş etmisiniz. Azərbaycanın bütün möminləri Sizin bu addımınızı dinimizə, millətimizin mənəviyyatına
xidmət kimi qəbul edir. Məscidləri bərpa etməklə Allah evlərini insanlara qaytarırsınız və çox böyük savab
iş görürsünüz.
Bütün möminlər Azərbaycana, bütövlükdə islam dünyasına gözəl və möhtəşəm abidəni yenidən
bəxş etdiyiniz üçün Böyük Yaradana sonsuz şükürlər, Allahdan Sizə ən səmimi dualarını diləyirlər. Fəxrlə
bildirmək istəyirəm ki, bu gözəl tarixi və dini abidə dindarlara, ağsaqqallara, ziyalılara, ümumən
Azərbaycan müsəlmanlarına, bütün islam aləminə əvəzsiz bir hədiyyədir. Bu, Azərbaycan xalqının və
dövlətinin öz milli və dini dəyərlərinə bağlı olduğunu bir daha sübut edir.
Əsrlər boyu ölkəmizdə formalaşan və bu gün qorunub saxlanılan tolerantlıq ənənələri və bərpa
edilən tarixi dini abidələrimiz bizim dünya mədəniyyətinə ən böyük töhfəmiz, gələcək nəsillər üçün ən
dəyərli mirasımızdır. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqı bu mirasın sahibi, Siz isə onun himayədarı kimi
həmişə tarixdə qalacaqsınız.
Möhtərəm cənab Prezident, biz ağsaqqallar, din adamları Azərbaycanımızın xoşbəxt gələcəyini
Sizinlə görürük. Burada bütün bölgələrdən iştirak edən nümayəndələr də təsdiq edərlər ki, bu gün şəhər və
rayonlarımız necə böyük sürətlə inkişaf edir. İnsanlarımızın daha yaxşı, daha rahat yaşamaları üçün bütün
tədbirlər görülür. Siz zəngin tarixi olan qədim Şamaxıya da daim yüksək diqqət və qayğı göstərmisiniz.
Sizin bu diqqət və qayğınız nəticəsində qədim şəhərimiz milli memarlıq ənənələrinə uyğun bərpa olunub,
böyük layihələr həyata keçirilir.
Biz Sizin və Mehriban xanımın tariximizə, mədəniyyətimizə, dini adət-ənənələrimizə olan
qayğıkeş münasibətinizi yüksək qiymətləndiririk.
Möhtərəm cənab Prezident!
Biz şamaxılılar fəxr edirik ki, milli mənəvi dəyərlərimizin keşikçisi, etiqad azadlığının təminatçısı
olan Prezidentimiz vardır.
Biz ağsaqqallar və ümumilikdə, möminlər də Ümummilli Liderimizin çətin, lakin şərəfli yolunu
uğurla davam etdirən, onun layiqli varisi olan Sizi, cənab Prezident, səmimiyyətlə və sədaqətlə
dəstəkləyirik. Sizin rəhbərliyiniz altında parlaq gələcəyə doğru inamla irəliləyən Azərbaycan hazırda
dünyada sürətlə inkişaf etmiş ölkələr sırasındadır. Bizim hər birimiz bu danılmaz həqiqətlə və Sizinlə fəxr
edirik. Bir daha əmin ola bilərsiniz ki, xalqımız, bütün müsəlman aləmi Sizin bu tarixi xeyirxah işinizi heç
vaxt unutmayacaqdır.
Möhtərəm Prezident! Allah işinizi avand etsin! Sizin işiniz haqq işidir. Allah bu işinizi də avand
etsin! Allah Sizi qorusun!
XXX
Sonda xatirə şəkilləri çəkdirildi.
XXX
Daha sonra Prezident İlham Əliyev Şamaxı Cümə məscidinin açılış mərasimində iştirak edən
qonaqlarla çay süfrəsi arxasında söhbət etdi.
XXX
Şamaxı Cümə məscidinin açılışından sonra bayram namazı qılındı.
Əvvəlcə cümə namazı üçün azan oxundu. İmam minbərdən xütbə oxudu.
Cümə namazının fərzi qılındıqdan sonra zikr və dualar edildi.
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XXX
Daha sonra Şamaxı Cümə məscidinin mərasim salonunda ehsan verildi.
Xalq qəzeti.-2013.- 18 may.-№ 107.-S.1-3.
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