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Astara
2011, 15 aprel
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri: Astara şəhərində ümummilli lider
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Prezident İlham Əliyev yenidən qurulmuş Astara-Bala Şahağac avtomobil yolunun açılışında iştirak
etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Astarada Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Astara Gömrük İdarəsində yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur
➢ Prezident İlham Əliyev Astarada Dövlət Bayrağı Meydanı ilə tanış olmuş, Gənclər evinin açılışında
iştirak etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Astara qaz-kompressor stansiyasının açılışında iştirak etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev “Astara-1” kiçik su elektrik stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak
etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Astara Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisi ilə tanış olmuşdur
➢ Astara rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
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2012, 13 mart
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri: Astara şəhərində ümummilli lider
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
Yeni Azərbaycan Partiyası Astara rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir
Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra açılışı olmuşdur
Prezident İlham Əliyev Astarada Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
Kijəbə-Ojakəran və Kijəbə-Qəcimardə avtomobil yolu istismara verilmişdir
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2013, 4 sentyabr
Astarada ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
“Astara” dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinin xidməti binalar kompleksi istifadəyə verilmişdir
Prezident İlham Əliyev Astarada Boks Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
Ərçivan-Şuvi-Alaşa-Qapıçıməhəllə avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir
Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının binası əsaslı şəkildə yenidən qurulmuşdur

➢
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri
Astara şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(15 aprel 2011-ci il)
Prezident İlham Əliyev respublikamızın cənub bölgəsinə səfəri çərçivəsində aprelin 15-də Astara
rayonunda olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Astara şəhərinin mərkəzindəki
Heydər parkında ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə abidənin yerləşdiyi parkda aparılmış abadlıq-quruculuq işləri barədə
məlumat verildi. Bildirildi ki, rayonun mərkəzi olan bu ərazidə geniş abadlıq işləri görülmüş, müasir park
salınmışdır. Heydər parkında Astara sakinlərinin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2011, 15 aprel
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Prezident İlham Əliyev yenidən qurulmuş Astara-Bala Şahağac avtomobil yolunun açılışında
iştirak etmişdir
(15 aprel 2011-ci il)
Aprelin 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yenidən qurulmuş Astara-Bala Şahağac kəndi
avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir.
Sakinlər dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev yolun əvvəlki və indiki vəziyyətini əks etdirən stendə baxdı.
Astara Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyev məlumat verdi ki, dövlətimizin başçısının
tapşırıqlarına əsasən regionlarda yol-nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm
tədbirlər həyata keçirilir. Rayonun əsas yollarından olan Astara-Bala Şahağac avtomobil yolunun tikintisi
də bu qəbildəndir.
Bildirildi ki, Astara-Lənkəran magistral avtomobil yolunda hərəkətin intensivliyinin artması
nəticəsində yaranmış gərginliyin aradan qaldırılması ilə bağlı 50 min nəfərdən çox əhalisi olan qəsəbə və
kəndlərin sakinlərinin müraciətlərini nəzərə alaraq, onların daimi istifadə etdikləri Astara-Bala Şahağac
avtomobil yolunun yenidən qurulması üçün Prezident İlham Əliyev 2010-cu il aprelin 21-də “Astara
rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncam
imzalamışdır. Sərəncama əsasən, Prezidentin Ehtiyat Fondundan Astara-Bala Şahağac avtomobil yolunun
yenidən qurulması məqsədilə Astara Rayon İcra Hakimiyyətinə 3,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, əvvəllər Ələt-Astara magistralı ilə paralel olaraq dövlət
əhəmiyyətli yol kimi istifadə edilən, Xəzər dənizinin sahili boyunca çəkilmiş 19 kilometrlik Astara-Bala
Şahağac avtomobil yolu uzun müddət baxımsızlıq ucbatından və dənizin səviyyəsinin qalxması ilə əlaqədar
yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Rayonun yeddi iri yaşayış məntəqəsini əhatə edən yolun ətrafında Astara
dəmir yolu stansiyası, tikilməkdə olan Astara Olimpiya İdman Kompleksi, neft və yük terminalları,
həmçinin digər dövlət əhəmiyyətli obyektlər yerləşir. İndi bu avtomobil yolu müasir tələblərə uyğun
yenidən qurulmuş, yol boyu abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. Asfalt örtüyünün eni 6 metr,
qalınlığı 7 santimetr olan yolun hər iki tərəfində eni 2,6 metr olan piyada yolu salınmışdır. Yolun müəyyən
hissəsi Xəzər dənizinin yaxınlığından keçdiyindən 500 metr ərazidə sahil-bərkitmə işləri görülmüşdür.
Bundan əlavə, yol boyu 3 körpü və 6 suötürücü əsaslı təmir edilmiş, 5 avtobus dayanacağı tikilmişdir.
Bildirildi ki, müasir standartlar səviyyəsində inşa olunan Astara-Bala Şahağac yolunun istifadəyə
verilməsi nəticəsində rayonun daha bir problemi aradan qalxmışdır.
Sonra Prezident İlham Əliyev yolun açılışını bildirən lenti kəsdi.
Dövlətimizin başçısı Astara-Bala Şahağac avtomobil yolunda görülən işləri yüksək
qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2011, 15 aprel
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Prezident İlham Əliyev Astarada Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
(15 aprel 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 15-də Astarada Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında
iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Mərkəzin açılışını bildirən lenti kəsdikdən sonra yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Bildirildi ki, Azərbaycanın bütün bölgələri kimi, Astara rayonunun da inkişafının bütöv bir
mərhələsi məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin yenidən
ölkənin siyasi rəhbərliyinə qayıdışı bütün respublikada olduğu kimi, Astaranın da inkişafında mühüm rol
oynamışdır. Ümummilli liderin vətənimiz və xalqımız qarşısındakı xidmətlərini Astara rayonunun
ictimaiyyəti daim ehtiramla yad edir, onun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün tədbirlər görülür. Astarada
inşa olunan Heydər Əliyev Mərkəzi də ulu öndərin zəngin həyat yolunun səhifələrini vərəqləməyə,
Azərbaycan tarixinin bütöv bir qərinəsinə nəzər salmağa imkan verir.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, orijinal memarlıq üslubunda tikilən Heydər Əliyev
Mərkəzinin inşasına bu ilin yanvarında başlanılmışdır. İkimərtəbəli binanın girişində ulu öndərin büstü
qoyulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı Mərkəzin birinci mərtəbəsində ümummilli liderin mənalı həyatını və zəngin
siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotoşəkillərin və məlumatların yer aldığı tablolara, geniş
ekranlı monitora baxdı.
Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, Mərkəzdə ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat
və fəaliyyətinə həsr olunan bölmələrdə ulu öndərin uşaqlıq və gənclik dövrlərini əks etdirən fotoşəkillər,
1969-1982-ci illərdə respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı gördüyü işlər, 1993-cü ildə xalqımızın
təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial və mədəni
həyatındakı quruculuq işlərindən bəhs edən materiallar toplanmışdır. Qiymətli eksponatlar arasında
ümummilli liderin respublikamıza rəhbərlik etdiyi müxtəlif illərdə geniş ictimaiyyətin nümayəndələri,
əmək adamları ilə görüşlərini əks etdirən fotolar yer almaqdadır. Burada dahi rəhbərin təhsil, mədəniyyət,
səhiyyə, idman, ordu quruculuğu və neft strategiyasına göstərdiyi qayğını əks etdirən fotolar da nümayiş
olunur.
Sonra dövlətimizin başçısı Mərkəzin ikinci mərtəbəsində yaradılmış şahmat, təsviri sənət,
dekorativ tətbiqi sənət studiyaları və elektron kitabxana ilə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, elektron kitabxananın fondunda 3500 kitab toplanmışdır. Buradakı 20
kompyuter vasitəsilə oxucular Milli Kitabxananın elektron resursunda olan 11 min 416 elektron kitabdan
istifadə edə bilərlər. Elektron kataloqda isə 149 min 983 kitabın biblioqrafik göstəricisi üzrə axtarış
aparmaq mümkündür. Burada, həmçinin Prezident İlham Əliyevin 2004-cü ildə imzaladığı Sərəncama
əsasən latın qrafikalı əlifba ilə nəşr olunmuş 500-dək kitabın elektron versiyasından istifadə etmək
mümkündür. Kitabxanada “Avropa kitabxanaları” elektron kataloqdan 48 ölkənin toplu kataloqu vasitəsilə
axtarış aparmaq mümkündür. Milli Kitabxananın saytı vasitəsilə 21 xarici ölkə kitabxanaları ilə əlaqələr
mövcuddur. Dekorativ tətbiqi sənət studiyasında miniatür xalçalar toxunacaq, həmçinin gənclər üçün
xalçaçılıq kursları təşkil ediləcəkdir. Dekorativ tətbiqi sənət studiyasında gün ərzində 20-30 gənc bu qədim
sənətə yiyələnmək üçün kurs keçəcəklər. Vurğulandı ki, bu addım həm də Astarada xalçaçılıq sənətinin
inkişafına xidmət edəcəkdir. Şahmat studiyasında isə uşaqlar həm şahmat, həm də dama ilə məşğul
olacaqlar. Burada məşğələlərlə yanaşı, yarışlar da keçiriləcəkdir. Gənclərin rəssamlıqla məşğul olmaları
üçün Mərkəzdə təsviri sənət studiyası yaradılmışdır. Buradakı hərtərəfli şərait, eyni zamanda, 14 nəfərin
təsviri sənətlə məşğul olmasına imkan verir. Mərkəz gənc nəslin dünyagörüşünün, bilik və bacarıqlarının
artırılmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Prezident İlham Əliyev Mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
Dövlətimizin başçısı görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 15 aprel
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Prezident İlham Əliyev Astara Gömrük İdarəsində yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur
(15 aprel 2011-ci il)
Aprelin 15-də Prezident İlham Əliyev Astara Gömrük İdarəsində yaradılmış şəraitlə tanış
olmuşdur.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev
dövlətimizin başçısına raport verdilər.
Gömrükçülər və sərhədçilər Prezident İlham Əliyevi hərarətlə qarşıladılar.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Azərbaycan Prezidentinin 2007-ci il 1 fevral tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq olunan “Azərbaycan Respublikası gömrük sisteminin 2007-2011-ci illərdə inkişafına
dair Dövlət Proqramı”na əsasən, Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən Astara Gömrük İdarəsinin Astara
gömrük sərhəd-keçid məntəqəsi yenidən tikilərək müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Burada yük
avtomobillərinin yoxlama maşını quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev sərnişin-nəqliyyat gömrük nəzarəti xəttində avtomobillərin gömrük
nəzarətindən keçmə prosesi ilə tanış oldu.
Bildirildi ki, burada hər cür şərait yaradılmış, ən müasir avadanlıq qurulmuş, iş prosesində
kompyuter sistemindən geniş istifadə olunur.
Prezident İlham Əliyev burada narkotik vasitələrin aşkarlanmasından bəhs edən alboma,
avadanlığa baxdı.
Dövlətimizin başçısı idxal və ixrac gömrük nəzarəti xətlərində yaradılan şəraitlə tanış olarkən qeyd
edildi ki, bu xətlərin hər birində eyni vaxtda üç avtomobil gömrük nəzarətindən keçə bilər. Bu xətlərin hər
birində elektron növbə sistemi də yaradılmışdır.
“Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və
nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında” Prezident İlham
Əliyevin müvafiq Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə burada rəsmiləşdirmə mərkəzi yaradılmış,
malların və nəqliyyat vasitələrinin sərhəd-keçid məntəqəsində qeydiyyatının “bir pəncərə” prinsipini tətbiq
etməklə həyata keçirilməsi təmin olunmuşdur. Bu da malların və nəqliyyat vasitələrinin məntəqədə
qeydiyyatına sərf olunan vaxtın 3 saatdan 15 dəqiqəyədək azaldılmasına imkan vermişdir.
Dövlətimizin başçısı Astara Gömrük İdarəsinin əvvəlki və yeni görüntülərini əks etdirən fotostendə
baxdı.
Astara Gömrük İdarəsinin inzibati binası ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev burada piyadaların
gediş-gəliş xətlərində, gömrük yoxlama məntəqələrində yaradılan şəraitlə də maraqlandı.
İnzibati binada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin inkişafı
istiqamətində gördükləri işləri əks etdirən fotostendlər qurulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı inzibati binada ölkə üzrə sərhəd-keçid məntəqələrində gedən iş prosesini canlı
olaraq izlədi. Məlumat verildi ki, Astara Gömrük İdarəsinə daxil olan bütün strukturların da fəaliyyətini
izləmək mümkündür. Bu da iş prosesinin şəffaflığına geniş imkanlar açır. Azərbaycan Prezidenti
vətəndaşların gömrük nəzarətindən keçirilmə prosesini izlədi. Burada iş müasir prinsiplər əsasında
qurulmuşdur. Mal və nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük nəzarətinin müasir standartlar səviyyəsində
həyata keçirilməsi üçün Astara gömrük sərhəd-keçid məntəqəsində xüsusi yoxlama və baxış yerləri
ayrılmışdır. Fiziki şəxslər üzərində gömrük nəzarəti zonası müəyyən edilmiş və eyni zamanda yoxlama
prosedurlarının keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə mobil tipli müasir yük yoxlama sistemi
istifadəyə verilmişdir. İkinci nəzarət operatorunda sənədlərin təkrar yoxlanılması həyata keçirilir.
İnzibati binada 75 nəfərlik iclas zalı və konfrans zalı da yaradılmışdır.
Sonra Prezident İlham Əliyev binanın eyvanından ətrafı seyr etdi. Qeyd olundu ki, burada geniş
abadlıq işləri aparılmış, istirahət guşələri yaradılmışdır.
Daha sonra dövlətimizin başçısı Gömrük Tədris Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış oldu. Burada
Heydər Əliyev xatirə otağı yaradılmış, ulu öndərin büstü qoyulmuş, görkəmli dövlət xadiminin xatirəsinə
həsr olunan kitablar toplanmışdır. Mərkəzdə, həmçinin videokonfrans, tədris otaqları, akt zalı vardır.
İnzibati binada idman zalı da yaradılmışdır ki, burada işçilərin istirahəti üçün hər cür şərait vardır.
İdarənin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, 2009cu ildə Astara gömrük sərhəd-keçid məntəqəsinin ümumi yük dövriyyəsi 296,6 min ton təşkil etmişdir ki,
bundan 108,4 min tonu idxalın, 50,2 min tonu ixracın, 138 min tonu tranzit yüklərin payına düşmüşdür.
Astara gömrük sərhəd-keçid məntəqəsindən il ərzində 25 min 849 nəqliyyat vasitəsi keçmişdir. Ötən il

6

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

məntəqənin ümumi yük dövriyyəsi 1,32 milyon ton təşkil etmişdir ki, bunun 720,65 min tonu idxalın,
120,50 min tonu ixracın, 477,47 min tonu isə tranzit yüklərin payına düşür. Astara gömrük sərhəd-keçid
məntəqəsinin yenidən qurulması yük dövriyyəsini və məntəqənin buraxılış qabiliyyətini dörd dəfə
artırmağa imkan vermişdir.
Sonra dövlətimizin başçısı Astara Gömrük İdarəsində müasir memarlıq üslubunda tikilmiş “Az
Duty Free Shops” - Rüsumsuz Ticarət Mərkəzi ilə tanış oldu. Bildirildi ki, mərkəzin birinci mərtəbəsində
əsasən yeyinti məhsulları, ikinci mərtəbədə isə elektrotexnika əşyaları istehlakçılara təqdim olunur.
Dövlətimizin başçısı görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2011, 15 aprel
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Prezident İlham Əliyev Astarada Dövlət Bayrağı Meydanı ilə tanış olmuş, Gənclər evinin açılışında
iştirak etmişdir
(15 aprel 2011-ci il)
Aprelin 15-də Prezident İlham Əliyev Astarada Gənclər evinin açılışında iştirak etmişdir.
Əvvəlcə Prezident İlham Əliyev Astara şəhərinin Heydər Əliyev prospektində yaradılmış Dövlət
Bayrağı Meydanı ilə tanış oldu. Meydanda 65 metr hündürlüyündə Dövlət Bayrağı ucaldılmışdır. Ətrafda
ən müasir tələblərə cavab verən park salınmış, müasir işıqlandırma sistemi qurulmuş və abadlıq işləri
görülmüşdür.
Dövlətimizin başçısı Gənclər evinin açılışını bildirən lenti kəsdikdən sonra ümumi sahəsi 900
kvadratmetr olan ikimərtəbəli bina ilə tanış oldu. Bildirildi ki, burada gənclərin istirahəti və dincəlməsi
üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Gənclər internet klubda kompyuterlə işləmək vərdişlərinə yiyələnəcəklər.
Şahmat klubunda isə yeniyetmə və gənclər bu qədim oyunun sirlərinə yiyələnə, Dövlət Bayrağı Muzeyində
Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələri ilə tanış ola biləcəklər. Muzeydə 1918-ci ildən bəri Azərbaycanda
mövcud olan dövlət bayraqlarının nümunələri təqdim edilir, bununla yanaşı, qədim pullar, medallar və digər
tarixi eksponatlar nümayiş olunur. Muzeydə Azərbaycanın hərb tarixinə dair eksponatlara və ordu
zabitlərinin geyim formalarına da geniş yer verilmişdir.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2011, 15 aprel
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Prezident İlham Əliyev Astara qaz-kompressor stansiyasının açılışında iştirak etmişdir
(15 aprel 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 15-də Astara qaz-kompressor stansiyasının açılışında
iştirak etmişdir.
Stansiyanın kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı.
Prezident İlham Əliyev Astara qaz-kompressor stansiyasının, həmçinin rayonun qaz təchizatı
sxemləri ilə tanış oldu.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Prezident İlham
Əliyevə məlumat verdi ki, hazırda şəhərlə bərabər, rayonun 26 qəsəbə və kəndi qazlaşdırılmışdır. Digər 10
kəndin qazlaşdırılması ilə bağlı hazırlıq işləri gedir. Bu ilin sonunadək həmin kəndlər də qazlaşdırılacaqdır.
Digər 14 kəndin qazlaşdırılması isə gələn ilin sonunadək həyata keçiriləcəkdir. Beləliklə, Astaranın 50
kəndi qazlaşdırılacaqdır ki, bu da rayonun 91 faizini əhatə edir.
Dövlətimizin başçısına bildirildi ki, Astara rayonundakı qaz-kompressor stansiyasının tikinti işləri
uğurla başa çatdırılmış və Dövlət Komissiyası tərəfindən istismara qəbul edilmişdir. Stansiyada müasir
avtomat sistemlər və avadanlıqdan istifadə etməklə giriş qazının təmizlənməsi, kompressorlarda iki pillədə
sıxılması, sıxılmış qazın soyudulması, həcminin ölçülməsi və qazın magistral kəmərə vurulması üzrə bütün
zəruri işlər görülmüşdür.
Dövlətimizin başçısı stansiyanın fəaliyyəti ilə yaxından tanış oldu və müəssisəni işə saldı.
Bildirildi ki, mövcud Astara qaz-kompressor stansiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii
qazla təchizatı məqsədi ilə 2005-ci ildə iki qaz-turbin mühərrikli kompressor və köməkçi avadanlıqla
komplektləşdirilərək tikilib istismara verilmişdir. Ətraf rayonların və Naxçıvan Muxtar Respublikasının
təbii qazla təchizatının daha etibarlı təmin edilməsi və Azərbaycan ilə İran arasında bağlanmış müqaviləyə
uyğun olaraq, qonşu ölkəyə təbii qazın ixracı məqsədi ilə yeni kompressor stansiyasının tikilməsi qarşıya
aktual vəzifə kimi qoyulmuşdu. Layihənin iki mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Birinci
mərhələdə qaz mühərrikli 6 kompressor aqreqatı quraşdırılmaqla mövcud kompressor stansiyası ilə birlikdə
nəql edilən qazın gündəlik həcmi 3,5 milyon kubmetr səviyyəsinə çatdırılmışdır. İkinci mərhələdə isə
kompressor aqreqatlarının sayını 10-dək artırmaqla hər iki kompressor stansiyasının gücünün 5 milyon
kubmetrə çatdırılması nəzərdə tutulur.
Dövlətimizin başçısı görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, stansiyanın kollektivinə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2011, 15 aprel
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Prezident İlham Əliyev “Astara-1” kiçik su elektrik stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak
etmişdir
(15 aprel 2011-ci il)
Aprelin 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Astara rayonunda İstisu çayı üzərində inşa
olunacaq “Astara-1” kiçik su elektrik stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev dövlətimizin başçısına ölkəmizdə
energetikanın inkişafı və kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisi barədə məlumat verdi. Bildirildi ki,
Azərbaycanın elektroenergetika sistemi son bir neçə ildə həyata keçirilən kompleks tədbirlər nəticəsində
özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Hazırda respublikamızda ümumi generasiya gücləri
6500 meqavatı üstələyir və artıq ölkəmiz bir neçə ildir ki, elektrik enerjisi ixrac edir.
Vurğulandı ki, Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 16 noyabr tarixli müvafiq Sərəncamı ilə külək
və su elektrik stansiyalarının inşasının da respublikamızda geniş tətbiqi məqsədilə potensial imkanların
öyrənilməsi və xüsusi proqramların hazırlanması barədə “Azərenerji” ASC-yə tapşırıq verilmişdir.
Prezident İlham Əliyev 2010-cu ili respublikamızda alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi və
ekologiyanın yaxşılaşdırılması istiqamətində kəskin dönüş ili elan etdikdən sonra ölkəmizdə bu istiqamətdə
tədbirlər daha da genişləndirilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti yeni tikiləcək elektrik stansiyasının yaxınlığında ölkənin cənub regionunda
daha da çox təsadüf olunan isti su qaynaqlarından birinə baxdı.
Dövlətimizin başçısına sxemlər əsasında Astara rayonunun Züngüləş kəndi yaxınlığında İstisu çayı
üzərində inşa ediləcək kiçik su elektrik stansiyası barədə ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki,
mütəxəssislərin ilkin araşdırmalarına görə, respublikamızın müxtəlif bölgələrində dağ çayları və suvarma
kanalları üzərində yüzlərlə kiçik su elektrik stansiyası tikmək mümkündür. Kiçik su elektrik stansiyalarının
inşası elektrik enerjisi istehsalında yanacağa qənaət etməklə yanaşı, ətraf mühitin qorunması baxımından
da mühüm rol oynayır.
Qeyd edildi ki, yaxın illərdə respublikamızda yüzlərlə kiçik su elektrik stansiyasının inşası nəzərdə
tutulmuşdur. Bununla bağlı konkret işlər görülür. İstisu çayı üzərində tikiləcək 1,7 meqavat gücündə
stansiyada ildə 2,5 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal olunacaqdır. Yeni stansiyada suqəbuledici
qurğu, hidroaqreqatlar, 10 kilovoltluq yarımstansiya və elektrik xətti, həmçinin digər qurğular inşa
olunacaq, müasir avadanlıq quraşdırılacaqdır. Su ötürən polietilen borunun uzunluğu 2 kilometr, diametri
800 millimetr olacaqdır.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, respublikamızın alternativ və bərpa olunan enerji
mənbələrinin inkişaf perspektivi mütəxəssislərin hərtərəfli müzakirəsi əsasında hazırlanan xüsusi proqram
üzrə aparılacaqdır.
Vurğulandı ki, Avropa Şurasına üzv ölkələrdə kiçik su-elektrik stansiyalarının potensialının əsaslı
şəkildə möhkəmləndirilməsi üçün ciddi tədbirlər görülür və Azərbaycanda da bu istiqamətdə ardıcıl işlər
həyata keçirilir.
Dövlətimizin başçısı su elektrik stansiyasının təməlini qoydu.
Prezident İlham Əliyev gilizi bünövrəyə buraxdı, beton qarışığı tökən qurğunu işə saldı.
Dövlətimizin başçısı energetiklərə və inşaatçılara uğurlar arzuladı, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2011, 15 aprel
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Prezident İlham Əliyev Astara Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisi ilə tanış olmuşdur
(15 aprel 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Astaraya səfəri çərçivəsində aprelin 15-də Olimpiya İdman
Kompleksinin tikintisi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, kompleksin inşasına “Azərbaycan Respublikası
regionlarının, o cümlədən Lənkəran şəhəri, Astara, Lerik, Masallı və Yardımlı rayonlarının sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il 14
sentyabr tarixli Sərəncamına əsasən başlanmışdır. Beş hektaradək ərazidə aparılan tikintiyə 2007-ci ilin
yayında başlanmışdır. Baş plana əsasən, müasir memarlıq üslubunda, səkkizguşəli ulduz formasında inşa
ediləcək kompleksdə ikimərtəbəli əsas universal idman zalı korpusu olacaqdır. İdman zalında min nəfərlik
tribuna, trenajor və məşq zalları, foye, qarderob, məlumat stolu, yeməkxana, inzibati otaqlar, tibb, məşqçi
və hakim otaqları və s. yaradılacaqdır.
Bildirildi ki, ikimərtəbəli üzgüçülük hovuzunun binasında 200 yerlik tribuna, uzunluğu 51 metr,
eni 31 metr olan hovuz, məşqçi, hakim, inventar otaqları, yeməkxana və digər texniki otaqlar inşa
ediləcəkdir. Baş plana əsasən, ikimərtəbəli 4 kottec, futbol, basketbol, tennis və voleybol meydançaları,
qaçış yolu, yerüstü avtomobil dayanacağı da inşa olunacaqdır. Kompleksə müstəqil qaz, su, kanalizasiya,
elektrik, rabitə xətlərinin çəkilməsi və ayrılmış sahənin hasarlanması, yaşıllıqların və istirahət zolaqlarının
salınması, binaların müasir avadanlıqla təchiz edilməsi, havalandırma və digər qurğuların quraşdırılması
nəzərdə tutulmuşdur. Kompleks bu ilin sonunadək təhvil veriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2011, 15 aprel
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Astara rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(15 aprel 2011-ci il)
Aprelin 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yenidən qurulmuş Astara-Bala Şahağac
avtomobil yolunun açılışından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Astara rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Salam, sabahınız xeyir. Sizi təzə yolun açılışı münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Çox gözəl
yoldur, bir neçə kəndi birləşdirir, 19 kilometr uzunluğu vardır. Astara sakinlərinin müraciətinə müsbət
cavab verərək bu yolun inşasına Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait ayrılmışdır və bu yol tikilmişdir.
Baxmayaraq ki, bu, kənd yoludur, gözəldir, bütün beynəlxalq standartlara cavab verir. İndi bütün kənd
yollarımız bu səviyyədə olmalıdır. İndi kənd yollarının tikintisi ilə bağlı xüsusi proqram hazırlanır. Həm
Bakıətrafı qəsəbələrdə, həm də bütün bölgələrdə buna böyük ehtiyac vardır. Çünki kənd yollarımız hələ ki,
istədiyimiz səviyyədə deyildir.
Çox şadam ki, Astarada birinci belə layihələrdən biri həll olunub, icra edilib. Hesab edirəm ki, biz
gələcəkdə digər kənd yollarına da əl gəzdirməliyik. Biz onları gözəl etməliyik.
Mən birinci dəfə deyil ki, Astarada səfərdəyəm. Əvvəlki illərdə də Astarada bir neçə dəfə olmuşam
və bu gün burada bir neçə tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Astarada böyük qaz-kompressor
stansiyasının yenidən qurulması prosesi başa çatmışdır. Bu da həm Astara, həm ümumiyyətlə Azərbaycanın
qaz potensialının inkişafı üçün çox vacib layihədir, həm də yeni iş yerlərinin açılmasına xidmət
göstərəcəkdir. Su elektrik stansiyasının təməl daşı qoyulacaqdır. Bu da Azərbaycanda bu gün həll olunan
məsələlərdən biridir. Çünki hər bir rayonda, harada imkanlar vardır, kiçik su elektrik stansiyaları
tikilməlidir ki, biz özümüzü enerji ilə daha da böyük həcmlə təmin edək.
Digər layihələr icra olunur, Gənclər evi tikilib, qazlaşdırma gedir. Bu gün bu məsələ ilə bağlı mənə
məlumat veriləcəkdir. Elə etməliyik ki, bütün yaşayış məntəqələri qazlaşsın. Bu istiqamətdə işlər aparılır.
Su, kanalizasiya məsələlərinin həlli gözlənilir. Bu da çox vacib olan məsələdir. Hər bir rayon üzrə xüsusi
proqramlar vardır. Bütün bu proqramlar regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının tərkib
hissəsidir. O proqram ki, artıq Azərbaycanda bir neçə ildir, icra edilir və uğurla icra edilir. Ölkəmizdə
aparılan işlər və bölgələrin inkişafı, bölgələrdə sosial infrastrukturun yaradılması məsələləri proqramda öz
həllini tapır. Astarada son illərdə istehsal artıb, yeni müəssisələr istismara verilib, məktəb tikintisi gedir, bir
neçə məktəb tikilir. Yəni, işlər yaxşı gedir. Bu işləri daha da sürətlə aparmalıyıq. Çünki Azərbaycanın
hazırkı uğurlu və sürətli inkişafı hər bir bölgədə və hər bir kənddə özünü göstərməlidir. Bizim məqsədimiz
bundan ibarətdir.
Beş il bundan əvvəl Astarada yeni elektrik stansiyası tikilmişdir. Mən xatırlayıram, bu stansiyanın
açılışında olmuşdum. Bu stansiya nəinki Astaranı enerji ilə təmin edir, bütün bölgəyə elektrik enerjisi verir.
Artıq o stansiyanın istismara verilməsindən beş il vaxt keçir. O vaxt birinci belə stansiya məhz Astarada
tikilmişdir. Ondan sonra digər bölgələrdə. Biz artıq enerji qıtlığı ilə çoxdandır ki, üzləşmirik. Əksinə, xaricə
enerji ixrac edirik. Bütün bu müsbət təcrübəni biz başqa sahələrdə də görməliyik.
Yenə də deməliyəm ki, qaz təchizatı, içməli su, kanalizasiya, suvarma şəbəkəsi, sosial infrastruktur,
xəstəxanalar, məktəblər, yollar və əlbəttə ki, iş yerləri. Bu problem Azərbaycanda tədricən həll olunur,
ancaq hələ ki, işsizlər vardır. Onların işlə təmin edilməsi gündəlikdə duran vacib məsələlərdəndir. Son
illərdə yüz minlərlə iş yeri açılmışdır. Ancaq hələ ki, işsizlər vardır. Azərbaycan əhalisi artır. Bu çox müsbət
haldır. Hər il təxminən 150-160 min körpə dünyaya gəlir. Biz elə etməliyik ki, yəni iş yerlərinin açılması
da bax bu artımla uzlaşsın. Hər bir iş yerinin açılması böyük vəsait, investisiya tələb edir, kreditlər
verilməlidir. Biz bunu edirik və edəcəyik. Eyni zamanda, sosial məsələlər, maaşların, təqaüdlərin artırılması
məsələləri də yaxın zamanlarda öz həllini tapacaqdır. Bütün bu məsələlər deyə bilərəm ki, Azərbaycanda
mütəmadi qaydada həll olunur. Son illərdə maaşlar və pensiyalar bir neçə dəfə qaldırılmışdır. Növbəti artım
bir neçə aydan sonra gözlənilir.
Bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram.
XXX
Rayon sakini Kazım ƏLİYEV astaralılar adından minnətdarlıq edərək dedi:
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- Hörmətli Prezident, Sizi Astara ictimaiyyəti adından salamlayır, rayonumuza “Xoş gəlmisiniz!”
deyirəm. Sizin bütün fəaliyyətinizi mətbuat, televiziya vasitəsilə izləyir, müzakirə edir və deyirik ki, Siz və
Mehriban xanım xalqımız üçün böyük işlər görürsünüz. İyirmi ilə yaxındır ki, xalqımızın taleyüklü
məsələsinə çevrilmiş Qarabağ probleminin həlli üçün Siz titanik zəhmət çəkirsiniz. Bu məsələnin
beynəlxalq səviyyədə həlli üçün çalışırsınız. Bu gün həmin problemin həlli Sizi nə qədər məşğul etsə də,
bizi heyran edən odur ki, vaxt tapıb rayonları, kəndləri və qəsəbələri gəzirsiniz. Gəzir və həmin yerlərdə
xalqı narahat edən məsələlərin həlli üçün tapşırıqlar verirsiniz. Bu gün bir tapşırıq verirsiniz, səhər biz
həmin tapşırığın icrası ilə əlaqdar Sərəncamınızı oxuyuruq. Bu yaxınlarda Bakı qəsəbələrini gəzərkən
şəxsən özünüz verdiyiniz tapşırıqların icrası ilə özünüz yerində maraqlandınız və onların nə dərəcədə yerinə
yetirilməsini yoxladınız.
Son yığıncaqda qeyd etdiniz ki, kənd yollarının tikintisi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Doğrudan da
rayonlarımızda, kəndlərdə nə qədər abad yollar çəkilir. İndi açılışına toplaşdığımız bu yoldan 70 minədək
astaralı istifadə edəcəkdir. Yaxşı xatırlayıram, bu yol 50—60 il bundan əvvəl çəkilmişdir. Yol dözülməz
bir vəziyyətdə idi. İnsanlar bu yoldan keçə bilmirdilər. Doğrusu, lap zinhara gəlmişdik. İndi bu rahat yoldan
keçən insanlar Sizə xeyir-dua verir. Biz arzu edir və inanırıq ki, o insanların xeyir-duası həmişə üstünüzdə
olacaqdır. Qoy Sizin ömrünüz bu yollar qədər uzun və rəvan olsun!
Ulu öndər Heydər Əliyevin də Astaraya böyük qayğısı olmuşdur. Biz çox sevinirik ki, Siz həmin
yolu davam etdirərək Astaraya böyük diqqət yetirirsiniz. İndi Astara rayonu öz simasını tamam dəyişmişdir.
Burada yaşamaq, işləmək insana zövq verir, biz həqiqətən ləzzət alırıq. Bütün bunlar üçün Sizə
minnətdarıq. İndi rayonumuzda parklar, xiyabanlar salınır, yəni mədəniyyət və səhiyyə ocaqları, məktəblər,
uşaq bağçaları tikilir. Bu, bizi çox sevindirir.
Mənim 73 yaşım vardır. Əvvəlki illəri çox yaxşı xatırlayıram. Bax bu yolun indiki dövrü ilə
keçmişini müqayisə edirəm. Görürəm ki, biz indi Sizin sayənizdə çox rahat yaşayırıq. İnsanlar firavan
yaşayırlar. Allaha şükür ki, bizim abad şəhərimiz, işıqlı yollarımız vardır. Bütün bunlar üçün Sizə
minnətdarıq. Rayonumuzda dediyiniz kimi, Gənclər evi tikilib. Sevindirici haldır ki, bölgədə ən böyük
Olimpiya İdman Kompleksi rayonumuzda inşa edilir.
Bu gün Sizin sayənizdə kəndlərimiz qazlaşdırılır, abadlaşır. Bir sözlə, Sizin gördüyünüz işlər
sayəsində biz özümüzü firavan, xoşbəxt hiss edirik. Təəssüflər olsun ki, respublikamızda bütün bu inkişaf
səviyyəsinə baxmayaraq, bəzi adamlar bu yenilikləri görmür, onlarla hesablaşmaq istəmirlər. Bu adamlar
yaxşı xatırlayırlar: 1990-cı illərdə acı fəlakət başımızın üstündə idi. Yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin
sayəsində biz həmin bəladan xilas olduq. Əgər ulu öndər olmasaydı, kim bilir taleyimiz necə olacaqdı. Bu
gün biz Sizə minnətdarıq. Həmin nadanlar yenə də pozucu hərəkətləri ilə bizi narahat edirlər. Biz bunları
hamı kimi pisləyir, onlara “Ar olsun” deyirik. Sizin respubikada, ayrı-ayrı bölgələrdə gördüyünüz bütün
işlər bizi sevindirir və o adamlara layiq cavabdır.
Cənab Prezident, yol çəkmək, körpü tikmək Allaha xoş olan işlərdir. Biz Sizə və Mehriban xanıma
həmişə başınızın uca olmasını arzu edirik. Ulu Tanrı Sizə yar olsun. Xalqımızın taleyüklü məsələlərinin
həllində Sizə uğurlar diləyirik. Qoy Sizi, ailənizi Ulu Tanrı bütün bəlalardan hifz etsin. Biz Sizinləyik, Sizə
minnətdarıq,
Sizə arxayıq.
Sağ olun.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Doğrudan da, bu gün Azərbaycanda bütün sahələrdə sürətli inkişaf vardır. Siz 1990-cı illərin
əvvəllərini xatırlayırsınız. Biz də o illəri yaxşı xatırlayırıq. O vaxt doğrudan da, Azərbaycanın taleyi həll
olunurdu. Biz müstəqilliyimizi 1991-ci ildə bərpa etdik. Ancaq 1993-cü ildə ölkəmizdə gedən xoşagəlməz
proseslər və yaşanan gərginlik, böhran faktiki olaraq müstəqilliyimizi də sual altına qoymuşdur. O vaxt
Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslər vəzifə borcunu layiqincə yerinə yetirə bilməmişlər və çətin vəziyyətlə
üzləşərək vəzifələrini dondurdular, ölkədən də qaçdılar. Əlbəttə, Azərbaycan xalqı o günləri yaxşı
xatırlayır. Hazırda o adamların yenə də hansısa işi görmək cəhdləri hesab edirəm ki, böyük diqqətə layiq
deyildir. Siz bunlara heç əhəmiyyət də verməyin. Bunlar, sadəcə olaraq, görüntü naminə atılan addımlardır
və Azərbaycanda nə sabitliyi sarsıda, nə də Azərbaycanın uğurlu inkişafına xələl gətirə bilər. Çünki o
hadisələrdə - 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda vətəndaş müharibəsini başlamış, ondan sonra
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qorxaqcasına ölkədən qaçmış insanlara ölkəmizin siyasi səhnəsində yer yoxdur. O adamlar artıq tarixin
arxivindədir. Sadəcə olaraq, vaxtaşırı hər hansı bir ölkədə baş verən bir hadisə bunları da nisbətən
canlandırır, ruhlandırır. Biz bunu 2005-ci ildə görmüşük. O vaxt MDB məkanında baş vermiş hadisələr
bunları da bir növ hərəkətə gətirmişdi. O vaxt da onlar kiminsə təcrübəsini yamsılamaqla məşğul idilər.
Narıncı lentləri, bantları biz yaxşı xatırlayırıq. O vaxt da həmin cəhdlər iflasa uğradı. Çünki Azərbaycan
xalqı onların hərəkətlərini dəstəkləmədi. Bu dəfə də ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı heç danışmağa
ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycan dövləti o qədər güclüdür, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik o qədər
möhkəmdir ki, bizim işimizə mane olmaq, Azərbaycanın uğurlu inkişafına zərbə vurmaq istəyən, bəzi
hallarda xarici dairələrdən göstərişlər alan ünsürlərə Azərbaycan xalqı çoxdan yox deyib!
Bizim taleyimiz öz əlimizdədir. Bizim ən böyük sərvətimiz müstəqilliyimizdir. Biz hər an müstəqilliyimizi
bu konkret işlərlə, proqramlarla, quruculuq, abadlıq işləri ilə möhkəmləndirməliyik.
Bu gün Azərbaycan sözün əsl mənasında nəinki öz müqəddəratını, öz taleyini özü müəyyən edir,
bölgədə gedən proseslərə də təsir imkanlarımız artır. Bu gün Azərbaycanı, bizim maraqları nəzərə almadan
bölgədə heç bir məsələ öz həllini tapa bilməz. Mən bu barədə bir neçə dəfə fikirlərimi bildirmişdim və
həyat göstərir ki, bu, sadəcə olaraq sözlər deyildir. Bu, reallığı əks etdirən vəziyyətdir. Əgər nə vaxtsa
Azərbaycanın maraqlarını kimsə kənara qoymaq istəyirsə, sonra görürlər ki, maraqlarımız təmin edilmədən
bölgədə heç bir məsələ öz həllini tapa bilməz, nə siyasi sahədə, nə regional əməkdaşlıq baxımından, nə də
ki, iqtisadi sahədə. Bu gün Azərbaycan regional amilə çevrilib və artan gücümüz əlbəttə ki, ölkə
vətəndaşlarını, dostlarımızı sevindirir, amma bizə pis münasibət bəsləyən qüvvələri əlbəttə ki, qıcıqlandırır.
Əfsuslar olsun ki, ölkə daxilində hələ də elə qüvvələr vardır. Onlara heç qüvvə də deyə bilmərəm.
Bu gün hər bir yenilik – yolun çəkilişi, məktəbin açılışı, elektrik stansiyasının tikilməsi, ümumiyyətlə
görülən çoxsaylı işlər hər bir vətəndaşı sevindirir, təkcə onlardan başqa. Vəziyyət nə qədər pisdirsə, onlar
üçün o qədər yaxşıdır. Yəni, onlar bir növ bədbəxt adamlardır, bütün ömrünü Azərbaycanın xoşbəxt
gələcəyinə qarşı işə həsr ediblər. Əgər belə demək mümkünsə, öz mübarizə cəhdlərini Azərbaycanın
maraqlarına zərbə vurmaq üçün təşkil edirlər. Yəni, bunlar antimilli qüvvələrdir. Bilirsiniz, iqtidarmüxalifət münasibətləri normal müstəvidə öz həllini tapmalıdır. Bu münasibətlər əslində lazımdır. Hər bir
inkişaf etmiş ölkədə bu münasibətlər normal qaydada tənzimlənir. Baxmayaraq ki, ölkəmiz 20 ildir
müstəqil həyat yaşayır və böyük yol keçibdir, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət normal
deyildir. Ancaq yenə də deyirəm, bu işlərə, bu cəhdlərə nə biz, nə də ki, Azərbaycan cəmiyyəti əhəmiyyət
vermir. Biz öz yolumuzla gedirik və gedəcəyik. Heç kim bizə mane ola bilməz. Nə ölkə daxilindəki bu
qüvvələr, bir qrup adam, nə də ki, ölkənin kənarında olan dairələr. Çünki bizim yolumuz inkişaf və ədalət
yoludur.
Biz istəyirik ki, ölkəmizdə və bölgədə sülh olsun, inkişaf olsun, insanlar yaxşı yaşasınlar və bizim
bütün maraqlarımız təmin edilsin, ilk növbədə, Qarabağ məsələsi tezliklə və ədalətli həllini tapsın. Yəni,
bu, bizim təbii tələbimizdir. Çünki bütün beynəlxalq hüquq normaları bizim mövqeyimizi müdafiə edir və
məsələ ancaq beynəlxalq hüquq əsasında həllini tapmalıdır. Bizim mövqeyimiz qətidir və mən bu barədə
bu yaxınlarda bir daha fikirlərimi bildirmişəm. O ki qaldı ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına, yenə də
demək istəyirəm ki, bütün istiqamətlər üzrə konkret proqramlar və o proqramların nəticələri vardır, istər
sosial təminat məsələlərində, infrastruktur layihələrinin icrası ilə bağlı olan məsələlərdə, qəsəbələrin,
kəndlərin abadlaşması, yolların çəkilməsi məsələlərində.
Siz qeyd etdiniz ki, Astarada böyük olimpiya kompleksi tikilir. Bu da gözəl bir töhfə olacaq gənclərə.
Gənclər evi tikilir. Gənclərimiz həm fiziki, həm mənəvi cəhətdən güclü olmalıdırlar, Vətəni sevməlidirlər,
vətənpərvər olmalıdırlar. Yaşlı nəsil, veteranlar, ağsaqqallar onlar üçün örnəkdir. Ona görə biz veteranlara,
ağsaqqallara həmişə böyük hörmətlə yanaşmışıq və yanaşacağıq. Onların da maddi təminatı
yaxşılaşdırılmalıdır. Bir neçə gün bundan əvvəl mənim tərəfimdən verilmiş tapşırıq hazırda icra olunmağa
başlanır. Pensiya təminatı da yaxşılaşdırılmalıdır. İnsanlar yaxşı yaşamalıdırlar, ölkədə sülh, sabitlik,
inkişaf olmalıdır, bütün sosial məsələlər həll edilməlidir. Biz belə ölkə qururuq və bu quruculuq uğurludur.
Bu sahədə əlbəttə ki, hər bir bölgədə gedən işlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə sərhədyanı rayonlarda
gedən işlərə daha da böyük diqqət göstərilməlidir. Azərbaycan xəritəsində Astara rayonunun çox vacib yeri
vardır. Astarada bütün işlər yüksək səviyyədə görülməlidir.
Əminəm ki, gələcəkdə belə kənd yollarının tikintisi davam edəcək və rayonda olan bütün sosial və
iqtisadi məsələlər öz həllini tapacaqdır.
Bir daha sizi salamlayıram.
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XXX
Sakinlər dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər.
XXX
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Prezident İlham Əliyev ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
AzərTAc
15 aprel 2011-ci il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri
Astara şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(13 mart 2012-ci il)
Martın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Astara rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Astara şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Məlumat verildi ki, ulu öndərin abidəsinin yerləşdiyi Heydər Əliyev parkında son dövrlərdə geniş
abadlıq-quruculuq işləri aparılmışdır. Parkın ərazisi genişləndirilərək 2,5 hektara çatdırılmışdır. Burada
sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2012, 13 mart
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Yeni Azərbaycan Partiyası Astara rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir
(13 mart 2012-ci il)
Martın 13-də Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Astara rayon təşkilatının
inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 700 kvadratmetr olan ikimərtəbəli binanın tikintisinə ötən ilin
mayında başlanmışdır. Binada ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada, həmçinin ulu
öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycan Prezidenti, YAP-ın sədri İlham Əliyevin həyat və fəaliyyətini,
Astara rayonuna səfərlərini əks etdirən fotolardan ibarət guşə yaradılmışdır. Binada müxtəlif tədbirlərin
keçirilməsi üçün konfrans zalı və xidməti otaqlar da vardır.
Qeyd edildi ki, hazırda YAP Astara rayon təşkilatının üzvlərinin sayı 5 min 831 nəfərdir.
Binada yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 13 mart
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Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra açılışı olmuşdur
(13 mart 2012-ci il)
Martın 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Astara rayon mərkəzi xəstəxanasının əsaslı təmir
və yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı xəstəxananın təmirdən əvvəlki və sonrakı görüntülərini əks etdirən stendlərə
baxdı.
Məlumat verildi ki, 1983-cü ildə tikilən üçmərtəbəli xəstəxana binası sonralar yararsız hala
düşmüşdü. Ayrılan dövlət vəsaiti hesabına 90 çarpayılıq xəstəxana əsaslı şəkildə təmir olunaraq yenidən
qurulmuş və ən müasir tibbi avadanlıqla təchiz edilmişdir.
Qeyd edildi ki, xəstəxananın birinci mərtəbəsində qəbul, mama-ginekologiya şöbələri, əməliyyat
bloku, yeni doğulan uşaqların intensiv terapiya palatası, ultrasəs müayinə kabineti, 10 palata, mətbəx, bufet
və xidməti otaqlar vardır. İkinci mərtəbədə cərrahiyyə, reanimasiya və intensiv terapiya şöbələri, əməliyyat
bloku, iki əməliyyat zalı, iki intensiv terapiya palatası, 11 palata, mətbəx, bufet və xidməti otaqlar yerləşir.
Üçüncü mərtəbədə isə terapiya şöbəsi, 13 palata, mətbəx, bufet və xidməti otaqlar fəaliyyət göstərir.
Xəstəxananın ərazisi abadlaşdırılmış, 1,5 hektar sahədə müasir tələblərə cavab verən yeni istirahət parkı
salınmış, yaşıllıq zolağı genişləndirilmişdir. Parkda yay istirahət yerləri quraşdırılmışdır.
Prezident İlham ƏLİYEV xəstəxananın kollektivi ilə görüşərək dedi:
- Sizi gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Çox şadam ki, Mərkəzi Rayon Xəstəxanası artıq
gözəl görkəm alıbdır. Əvvəlki şəkillərə baxanda təsəvvür etmək çətindir ki, burada xəstələrə necə qulluq
edilirdi. İndi isə bütün gözəl imkanlar, şərait vardır. Vəsait ayrılmış və ondan səmərəli şəkildə istifadə
olunmuşdur. Gözəl, müasir tibb mərkəzi yaradıldı. Mən indi baş həkimə deyirəm ki, bütün xəstələr - həm
şəhərdən, həm də yaxın kəndlərdən olan xəstələr burada müalicə olunmalıdır. Əməliyyat şöbələri,
reanimasiya, doğum şöbələri vardır. Bu da çox vacibdir.
Əlbəttə ki, həkimlərin peşəkarlığından da çox şey asılıdır. Burada gözəl avadanlıq quraşdırılıbdır.
Gərək burada təlim kursları təşkil olunsun ki, xəstələrə gözəl qulluq edilsin. Astara Mərkəzi Rayon
Xəstəxanasının istifadəyə verilməsindən sonra demək olar ki, bütün bölgədə artıq gözəl müasir tibb
infrastrukturu yaradılmış olur. Çünki əvvəlki dövrlərdə Lənkəranda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi
yaradılmışdır. Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanası tikilmişdir. Biləsuvarda, Cəlilabadda diaqnostika
mərkəzləri tikilmişdir. Yadımdadır ki, Lerikdə gözəl xəstəxana açılmışdı. Yəni, bölgənin bütün əhalisi bu
gözəl şəraitlə təmin edilir. Artıq bir rayondan başqa rayona getmək üçün ehtiyac qalmır. Astara rayonunun
sakinləri də mütləq tibbi xidmətdən istifadə etməlidir. Mən dedim ki, maarifləndirmə işləri də aparılmalıdır.
Hər bir vətəndaş vaxtaşırı diaqnostikadan keçməlidir. Burada da şərait vardır. Ultrasəs və digər avadanlıq
vardır. Çox şadam ki, Astarada gözəl tibb mərkəzi yaradılıb. Həkimlər, tibb bacıları da xəstələrə yaxşı
qulluq etməlidir.
Xəstəxananın həkimi Aliyə HƏSƏNOVA bu xəstəxananın yenidən qurulmasına və bütövlükdə
ölkədə səhiyyənin inkişafına göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını
bildirərək dedi:
- Cənab Prezident!
İcazə verin, Sizi bütün astaralılar adından səmimi qəlbdən salamlayım və Sizə rayonumuza “Xoş
gəlmisiniz!” deyim.
Bu gün Sərəncamınız əsasında əsaslı təmir edilmiş və yenidən qurulmuş bu şəfa ocağının, gözəlliyi
ilə göz oxşayan istirahət parkının açılışına toplaşmışıq. Cənab Prezident, bu, Sizin bütün astaralılara
göstərdiyiniz qayğının təcəssümüdür.
Əvvəllər xəstəxanamız bərbad vəziyyətdə idi. Müasir tibb avadanlığına ciddi ehtiyac duyulurdu.
Xəstələrin burada stasionar müalicəsi üçün heç bir şərait yox idi. Ona görə də əhali məcbur olub xeyli vaxt
və vəsait sərf edib rayondan kənarda yerləşən tibbi mərkəzlərə üz tuturdu. Buna görə də Azərbaycanın
cənub qapısı, ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycanın cənub mirvarisi olan Astarada belə bir
xəstəxananın yaradılmasına Sərəncam verdiniz.
Bu gün açılışına gəldiyiniz bu xəstəxanada biz səhiyyə işçiləri əhaliyə daha yaxşı tibbi xidmət
göstərəcəyik. Buna görə biz Sizə çox minnətdarıq, cənab Prezident.
Artıq həyatı xilas edilən hər bir insanın şəfa tapmasında Sizin böyük qayğınız danılmazıdır, cənab
Prezident!
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Cənab Prezident, icazə verin bu fərəhli anlardan istifadə edərək Milli Məclisin deputatı, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanın Əliyevaya da dərin minnətdarlığımızı çatdıraq. Biz Mehriban
xanımla fəxr edirik. Azərbaycanın birinci xanımı dünyanın mötəbər məclislərində ölkəmizi şərəflə təmsil
edir. Dünya Mehriban xanımın timsalında Azərbaycan qadınının parlaq simasını görür. Biz səhiyyə işçiləri,
bütün astaralılar Mehriban xanımla fəxr edirik. Bu gün biz astaralılar, xüsusilə gənclər, ətrafınızda sıx
birləşməklə, işıqlı ideyalarınızın həyata keçirilməsi üçün hər an Sizinləyik.
Ulu Tanrı sizə yar olsun! Çox sağ olun, cənab Prezident!
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Mən bir daha sizi təbrik etmək istəyirəm. Doğrudan da
bu, gözəl hadisədir. Çünki insanların sağlamlığı hər şeydən üstündür, hər şeydən. Hər bir insan müəyyən
dövrdə həkimlərə müraciət edir. Azərbaycanda hər bir yerdə gözəl tibbi xidmət göstərmək imkanı olmalıdır.
Bizdə gözəl, peşəkar həkimlər vardır. Tibb məktəbi də güclüdür. Son illər səhiyyə sisteminin
təkmilləşməsinə böyük vəsait ayrılıbdır. Ancaq vaxtilə tikilmiş xəstəxanalar əfsuslar olsun ki, sonra bərbad
vəziyyətə düşmüşdür. Bunu oradakı şəkillərdən də görmək olar. Təsəvvür etmək çətindir ki, burada necə
xidmət göstərmək olar? Ən gözəl həkim burada, belə şəraitdə xəstəyə kömək edə bilməzdi. Ona görə bizim
borcumuz və vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, belə gözəl tibb ocaqları yaradaq. Ona görə indi səhiyyə
obyektlərinin yaradılması, yeni xəstəxanalar, poliklinikalar, diaqnostika mərkəzləri tikilməsi işi geniş vüsət
alıbdır.
Çox şadam ki, nəhayət, Astarada da belə gözəl xəstəxana qapılarını artıq xəstələrin üzünə açır.
Əminəm ki, burada ən yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstəriləcəkdir. İcra başçısı mənə deyir ki, əvvəlki
dövrdə müalicə üçün xaricə üz tuturdular. İndi hesab edirəm ki, xaricdən müalicə üçün buraya gələcəklər.
Xəstəxananı yaxşı vəziyyətdə saxlayın. Ən önəmlisi odur ki, müasir səviyyədə tibbi xidmət göstərilməlidir.
Bunu etmək üçün indi bütün imkanlar vardır.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2012, 13 mart
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Prezident İlham Əliyev Astarada Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
(13 mart 2012-ci il)
Martın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Astara Olimpiya İdman
Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
İdmançılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, son illər Astarada idmanın müxtəlif növlərinin
inkişafına xüsusi diqqət göstərilir. Müasir olimpiya kompleksinin istifadəyə verilməsi isə gənclərin idmana
olan maraq və həvəsini daha da artıracaqdır.
Dövlətimizin başçısı Astara Olimpiya İdman Kompleksinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Azərbaycan Prezidenti kompleksdə yaradılan şəraitlə tanış oldu. Bildirildi ki, ərazisi 5 hektar olan
kompleksin tikintisinə 2006-cı ildə başlanmış, inşaat işləri yüksək səviyyədə aparılmışdır. Burada
ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən, eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin idmanın
inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhs edən fotoguşələr yaradılmışdır.
Qeyd edildi ki, kompleksin 936 nəfərlik böyük idman zalında mini futbol, voleybol, basketbol,
tennis yarışları keçirmək üçün hər cür şərait vardır. Məşq zalları, eləcə də 172 tamaşaçı yeri olan üzgüçülük
hovuzu da beynəlxalq standartlara cavab verir.
Bildirildi ki, kompleksin daxilində yaradılan qonaq otağında və konfrans zalında müxtəlif tədbirlər
keçirmək mümkündür.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, rayonun idman məktəbinin yetirmələri Cəbrayıl
Həsənov və Sona Əhmədli İstanbulda sərbəst güləş üzrə keçirilən dünya çempionatında bürünc medal
qazanmışlar. Cəbrayıl Həsənov 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya
qazanmışdır. Bundan başqa, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının qərarı ilə rayonun şahmat məktəbində bir
həftə ərzində 150 idmançı arasında respublika çempionatı keçirilmişdir. 2012-ci ilin “İdman ili” elan
edilməsi ilə bağlı rayonda görüləcək işlər barədə geniş proqram hazırlanmışdır. Yeni tikilmiş Olimpiya
İdman Kompleksi isə “İdman ili”nə ən böyük hədiyyədir.
Dövlətimizin başçısı Olimpiya İdman Kompleksinin ərazisində inşa olunan 4 kottecdə yaradılan
şəraitlə də tanış oldu. Bildirildi ki, ikimərtəbəli kotteclərdə eyni vaxtda 40 nəfər qala bilər.
Azərbaycan Prezidenti kompleksin açılışı mərasimində çıxış etdi.
Mərasim iştirakçılarını salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Əziz dostlar, əziz astaralılar! Bu gün Astara rayonunun həyatında çox əlamətdar bir gündür.
Astarada gözəl Olimpiya İdman Mərkəzi açılmışdır. Bu münasibətlə mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik
edirəm.
Bu Olimpiya İdman Mərkəzində idmanla məşğul olmaq üçün bütün şərait vardır. Mən vaxtilə Olimpiya
Mərkəzinin inşası ilə bağlı göstəriş vermişdim. Ondan sonra Astarada olarkən tikintinin gedişi ilə tanış
olmuşdum. Keçən il də mən Astarada idim. Bu gün bu gözəl, möhtəşəm Olimpiya Mərkəzinin açılışında
biz bərabər iştirak edirik. Əminəm ki, Astara idmançıları və Astara sakinləri bu imkanlardan səmərəli
şəkildə istifadə edəcəklər. Çünki burada bütün şərait vardır. Gözəl idman zalları, açıq meydançalar,
üzgüçülük hovuzu, trenajor zalları - bir sözlə, artıq Astarada da gözəl, müasir Olimpiya Mərkəzi
yaradılıbdır.
İdmana Azərbaycanda çox böyük diqqət göstərilir. Bizim dövlət siyasətimiz də idmanın inkişafına
yönəldilibdir. Azərbaycan dövlətinin idmana münasibətini görmək üçün sadəcə olaraq uğurlarımıza fikir
vermək kifayətdir. Son illər ərzində idmançılarımız bütün beynəlxalq yarışlarda böyük qələbələr qazanırlar.
Dünya çempionatlarında, Olimpiya oyunlarında, Avropa çempionatlarında milli bayrağımız dalğalanır. Bu,
çox sevindirici haldır. İldən-ilə idmançılarımızın uğurları, medalların sayı artır və ölkəmizin idman şöhrəti
yüksəklərə qaldırılır.
Bu il Azərbaycanda “İdman ili” elan edilibdir. Bu da çox gözəl göstəricidir. Bu, onu göstərir ki,
Azərbaycan dövləti idmanın inkişafına nə qədər diqqət yetirir. “İdman ili” çərçivəsində müxtəlif tədbirlər
keçiriləcəkdir. Ancaq bu il ilk istifadəyə verilən olimpiya idman kompleksi Astara Olimpiya İdman
Mərkəzidir.
Əminəm ki, bu il idmançılarımız bizi yenə də öz uğurları ilə sevindirəcəklər. Bu il Olimpiya oyunları ilidir.
İdmançılarımız bu oyunlara çox fəal hazırlaşırlar və ümid edirik ki, Olimpiya oyunlarında da bizim böyük
uğurlarımız olacaqdır. Belə fikirləşməyə əsas verən bizim əvvəlki dövrlərdə Olimpiya oyunlarındakı
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çıxışlarımızdır. İldən-ilə Olimpiya oyunlarında medalların sayı artır və Azərbaycan idman dövləti kimi
özünü dünyaya, dünya idman ictimaiyyətinə təqdim edir.
Ölkəmizdə müxtəlif beynəlxalq yarışların keçirilməsi artıq gözəl bir ənənəyə çevrilibdir.
Azərbaycanda istənilən beynəlxalq idman yarışının keçirilməsi mümkündür. Avropa, dünya
çempionatlarının keçirilməsi artıq bizim yaxşı ənənəmizdir və bütün bu böyük yarışlar yüksək səviyyədə
keçirilir. Bu amili və bütövlükdə ölkəmizin uğurlu inkişafını nəzərə alaraq Azərbaycan 2020-ci ilin
Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsi üçün müraciət etmişdir və bu müraciətə baxılır. Mən hesab edirəm
ki, ölkəmizin paytaxtı Bakı Olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün də bütün imkanlara malikdir. Bizim
gözəl infrastruktur imkanlarımız vardır. İnsanların Olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsinə
böyük dəstəyi vardır. Beynəlxalq qurumlar tərəfindən keçirilmiş rəy sorğuları da bunu göstərir. Ölkə
vətəndaşlarının 95 faizi Olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsinə öz dəstəyini vermişdir.
Bizim kifayət qədər idman qurğularımız vardır. Tikilməkdə olan, tikilmiş və nəzərdə tutulan böyük
idman qurğuları. Artıq bu məsələ də gündəlikdədir. Bizim gözəl idmançılarımız, idman uğurlarımız vardır.
Azərbaycanda təhlükəsizlik tədbirləri çox yüksək səviyyədə təmin edilir. Ölkəmizdə hökm sürən
sabitlik, ictimai-siyasi asayiş Olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün də mühüm amil kimi özünü göstərir.
Bir sözlə, biz Bakıda Olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün tam hazırıq və deyə bilərəm ki, bizim bu
istəyimiz, eyni zamanda, ölkəmizin gücünü göstərir.
Biz sadəcə olaraq 20 ildir ki, müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. Bu 20 il ərzində Azərbaycan böyük və
şərəfli yol keçibdir. İstənilən sahədə biz böyük uğurlara nail ola bilmişik. Biz iqtisadi sahədə dünyada misli
görünməmiş inkişafı yaşayırıq və bu, bütün statistik göstəricilərdə özünü əks etdirir.
Ölkəmizdə sosial məsələlərin həlli çox uğurla aparılır. Sosial infrastrukturun yaradılması prosesi
uğurla gedir. Biz bunu Astara rayonunun timsalında görə bilərik. Astarada son illər ərzində 20-dən çox
məktəb tikilibdir. Bu gün biz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının əsaslı təmirdən sonra açılışını qeyd edəcəyik.
Gözəl, möhtəşəm Olimpiya Mərkəzi yaradılıbdır, kənd yolları qaydaya salınır. Yəni, Azərbaycanda sosial
məsələlərin həlli də çox müsbət istiqamətdə inkişaf edir.
Bizim beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənir. İyirmi il müstəqillik dövründə Azərbaycan özünü
dünyaya etibarlı tərəfdaş və inamlı dost kimi təqdim edə bilmişdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, dünya birliyi,
dünya ictimaiyyəti Azərbaycana böyük etimad göstərərək bizi BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçdi. 155
ölkə gənc, ancaq qüdrətli və müstəqil Azərbaycan dövlətinə öz səsini verdi. Bu, beynəlxalq müstəvidə əldə
edilmiş ən böyük uğurdur. Bu uğur bir də onu göstərir ki, bizim xarici siyasətimiz düzgün siyasətdir. Bizim
xarici siyasətimiz həm ölkənin maraqlarının təmin edilməsi üçün aparılır, eyni zamanda, ölkəmizin
beynəlxalq imici də çox müsbətdir. Əks təqdirdə 155 ölkə bizə səs verməzdi.
Bir sözlə, bu 20 il ərzində ölkəmizdə istənilən sahədə böyük nailiyyətlər vardır. Biz haqlı olaraq bu
nailiyyətlərdən danışırıq. Ancaq, eyni zamanda, bizim bütün gələcək fikirlərimiz gələcək inkişafa
istiqamətləndirilib. Biz əlavə nə etməliyik? Ölkəmizi bundan sonra necə inkişaf etdirməliyik? Bu
məsələlərlə bağlı bizdə kifayət qədər dəqiq planlar, proqramlar və fikirlərimiz vardır. Bu barədə mən
dəfələrlə müxtəlif tədbirlərdə fikirlərimi ifadə edirəm. Son müddət ərzində sahibkarlarla görüşdə ölkəmizin
ümumi iqtisadi inkişafı, uzunmüddətli iqtisadi inkişafı və onun perspektivləri haqqında öz fikirlərimi
söylədim.
Bir daha demək istəyirəm ki, ölkəmiz dinamik şəkildə inkişaf edir. Ölkəmizin çox gözəl beynəlxalq imici
vardır. Ölkə hərtərəfli inkişaf edir. Biz indi ölkə iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi ilə məşğuluq və bu
sahədə də uğurlar əldə edə bilmişik. Bütün bölgələrdə canlanma, inkişaf vardır. Ən ucqar bölgələrdə, ən
ucqar kənddə inkişaf vardır. Hər bir rayonun inkişafı, əslində ölkəmizin inkişafını gücləndirir. Ölkənin
inkişafı bölgələrin inkişafı olmadan mümkün deyildir. Biz hazırda qeyri-neft sektorunun, kənd
təsərrüfatının, turizmin, qeyri-neft sənayesinin inkişafı üçün çox əhəmiyyətli addımlar atırıq.
Bu gün hər bir bölgədə gələcəklə bağlı konkret planlar vardır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramının ikinci mərhələsi artıq başa çatmaq üzrədir. Gələn il bu proqram da yekunlaşacaq və
beləliklə, son 8-10 il ərzində nəzərdə tutduğumuz məsələlər öz həllini tapacaqdır. Çalışmalıyıq ki, 2013-cü
ilin sonuna qədər bütün bölgələrdə qazlaşdırma layihələri maksimum dərəcədə başa çatsın. O cümlədən
Astara rayonunda bu proses sürətlə gedir. Artıq kəndlər də qazlaşdırılır.
Su-kanalizasiya layihələrinin həyata keçirilməsi hər bir rayon, hər bir şəhər üçün çox aktual
məsələdir, o cümlədən Astara üçün də aktualdır. Bu məsələ də öz həllini tapır.
Avtomobil yollarının tikintisi. İndi Bakı-Astara magistral avtomobil yolu inşa edilir. Ümid edirəm
ki, biz yaxın illərdə bu yolun açılışını qeyd edəcəyik. Kənd yolları tikilir. Keçən dəfə Astarada olarkən bir
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neçə kəndi birləşdirən kənd yolunun açılışında iştirak etdim. Bu gün yenə də Astara rayonunda digər
kəndləri birləşdirən yolun açılışında iştirak edəcəyəm. Biz çalışırıq ki, hər bir yaşayış məntəqəsində normal
yaşamaq və işləmək üçün yaxşı şərait, ilk növbədə, infrastruktur, sosial infrastruktur olsun. Yəqin
xatırlayırsınız ki, ölkəmizdə ilk modul tipli elektrik stansiyalarının tikintisi də məhz Astaradan başlamışdır.
90 meqavat gücündə olan birinci elektrik stansiyası məhz Astarada tikilmişdir. Bu stansiya indi həm Astara,
həm bütün bölgə üçün vacib enerji mənbəyidir.
Bu, çox gözəl hadisədir. Mən ürəkdən sevinirəm ki, bu gün Astarada da idmanla məşğul olmaq
üçün çox gözəl şərait yaradılıbdır. Ancaq eyni zamanda, bu gözəl Olimpiya Mərkəzi məhz əvvəlki
dövrlərdə düzgün seçilmiş strategiya və taktikanın nəticəsində mümkün olmuşdur. Əgər biz iqtisadi gücü
yaratmasaydıq heç bir sosial infrastruktur, yaxud da ki, idman qurğusunun tikilməsinə imkanımız çatmazdı.
Əgər biz güclü iqtisadiyyat yaratmasaydıq, bu gün ölkəmizin dünyadakı mövqeləri bu qədər güclü olmazdı.
Biz öz gücümüzə, Azərbaycan xalqının istedadına arxalanırıq. Əldə edilmiş bütün uğurlar məhz
Azərbaycan xalqının xidmətidir.
Biz tam şəkildə müstəqil siyasət aparırıq, heç kimdən asılı deyilik və bundan sonra da heç kimdən
asılı olmayacağıq. Biz müstəqilliyin qədrini bilirik. Müstəqillik sadəcə olaraq dövlət atributları deyildir.
Müstəqillik müstəqil siyasət aparmaq imkanlarıdır. Bu gün Azərbaycan bölgədə sabitləşdirici rolu oynayır.
Dünya birliyi tərəfindən Azərbaycanın fəaliyyəti təqdirlə qarşılanır. Ölkə daxilində proseslər çox müsbət
istiqamətdə gedir. Bizim imkanımız var ki, belə gözəl idman qurğuları yaradaq və hər bir bölgənin, xüsusilə
cənub zonasının inkişafı ilə bağlı əlavə konkret addımlar ataq.
Bu gün çox gözəl bir gündür. Mən Astarada dəfələrlə olmuşam. Hər dəfə rayonda, şəhərdə olarkən
yenilikləri görəndə çox sevinirəm. Keçən il də Astarada olmuşam. Keçən il də, yenə də demək istəyirəm
ki, həm yolun, həm Gənclər evinin açılışını qeyd etmişdik. Astara gözəlləşir, müasir gözəl şəhərə çevrilir.
Mən bu uğurlarla bağlı bütün astaralıları mən ürəkdən təbrik edirəm, 34-cü Olimpiya İdman Kompleksinin
açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, hər bir gənc və hər bir vətəndaş bu kompleksin
imkanlarından istifadə etsin, hər bir insan özünü rahat hiss etsin, hər bir ailədə sosial vəziyyət, dolanışıq
yaxşı olsun, imkanlar artsın, ölkəmiz inkişaf etsin, insanlar rifah içində yaşasınlar.
Əziz dostlar, bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizə və bütün
astaralılara cansağlığı, yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
XXX
Yüngül atletika üzrə 16 qat respublika çempionu Fikrət QAFAROV dövlətimizin başçısına
minnətdarlıq edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin, rayonumuzun bütün gəncləri və idmançıları adından ürək
sözlərimi ifadə edərək bizim Astaraya “Xoş gəlmisiniz!” deyim.
Sizin rayonumuza sayca beşinci səfəriniz gözəl bir ərəfəyə - Novruz bayramı günlərinə təsadüf
edir. Bu doğma diyar da bahar gülləri, bahar çiçəkləri ilə Sizi qarşılayır. Gəlişiniz sevincimizə sevinc qatıb.
Çünki bu səfərlərin hər biri rayonumuzda mühüm dəyişikliklərlə yadda qalır. Yeni-yeni obyektlərin təməli
qoyulur, açılışlar edilir. Ötən il rayonumuzun sosial həyatının yaxşılaşdırılmasına xidmət edən iki tarixi
Sərəncam imzalamağınız və il tamam olmamış ikinci dəfə rayonumuza səfər etməyiniz dediklərimizə əyani
sübutdur. Bu səfərlərin hər biri rayon sakinlərinə, gənclərimizə və idmançılarımıza böyük uğurlar gətirir.
Möhtərəm cənab Prezident, bu gün Sizin rəhbərliyinizlə müstəqil Azərbaycanımız bütün sahələrdə
sürətlə inkişaf edir. Qazanılan uğurlar bizi hədsiz sevindirir, yeni-yeni qələbələrə ruhlandırır. Xalqımızın
ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın uğurlu inkişafında gənclərin rolunu xüsusi qeyd
edərək, onlara böyük ümidlər bəsləyir, etimad göstərirdi. Bu ənənəyə sadiq qalaraq Siz də gənclərimizin
hərtərəfli biliyə malik olması, mənəvi və fiziki cəhətdən sağlam yetişməsi üçün əvəzsiz xidmət göstərir, ulu
öndərin ideyalarını layiqincə həyata keçirirsiniz.
Bu yaxınlarda – martın 2-də imzaladığınız Sərəncamınızla Azərbaycanda vətənpərvər, sağlam
düşüncəli gənclərin yetişdirilməsi, onların azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə olunması üçün Gənclər
Fonduna 5 milyon manat vəsait ayırmağınız dediklərimizə bariz nümunədir. Ölkəmizdə idmanın inkişafı
üçün bütün imkanlar yaradılmışdır. Dövlətimizin başçısı və Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi
göstərdiyiniz böyük diqqət və qayğının nəticəsidir ki, idmançılarımız ən nüfuzlu beynəlxalq yarışlarda
uğurla çıxış edirlər. Dünya miqyaslı yarışlarda və Olimpiya oyunlarında idmançılarımızın qələbələri ilə
dövlət himnimiz səsləndirilir, bayrağımız qaldırılır. Bu, əlbəttə, Sizin qayğınız və misilsiz əməyinizin
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bəhrəsidir. Buna görə də, cənab Prezident, Sizinlə birlikdə 2020-ci ildə keçiriləcək Yay Olimpiya
oyunlarına da ev sahibliyi etmək arzusundayıq. Sərəncamınızla 2012-ci ilin “İdman ili” elan edilməsi
ümumilikdə idmanımızın daha da inkişaf etdirilməsinə xidmət edir, idmançılarımıza yeni ruh verir. Buna
tam əmin ola bilərsiniz ki, gənclərimiz “İdman ili”ində etimadınızı doğruldacaq, öhdələrinə düşən vəzifələri
ləyaqətlə yerinə yetirəcəklər.
Möhtərəm cənab Prezident, Azərbaycanın idman şöhrətinin artmasına astaralı idmançılar da həmişə
layiqli töhfələr vermişlər. 1952-ci il Helsinki Olimpiadasının iştirakçısı Xandadaş Mədətov, ikiqat Avropa
çempionu Aslan Ağayev, indi isə onların davamçıları olan ikiqat Avropa çempionu, dünya çempionatının
bürünc mükafatçısı, 2012-ci il London Olimpiadasına lisenziya qazanmış Cəbrayıl Həsənov, Avropa
çempionu, dünya çempionatının bürünc mükafatçısı Sona Əhmədli və başqaları mötəbər yarışlarda
Azərbaycanın üçrəngli bayrağını göylərə qaldırırlar. Ümumilikdə Astara idmançıları 2011-ci ildə 160
medal qazanmışlar. Bunlardan 92-si qızıl medaldır. Qazanılan medalların 16-sı beynəlxalq yarışların payına
düşür. Özüm kross üzrə Azərbaycan rekordçusu, 16 dəfə Azərbaycan çempionu, 3 dünya, 3 Avropa
çempionatının iştirakçısı və mükafatçısı olmuşam.
Möhtərəm cənab Prezident, regionumuzu nura qərq etmiş “Astara” modul tipli elektrik
stansiyasının təməlqoyma mərasimində əhali ilə görüşdə gənclərimizin sağlam böyüməsi üçün
rayonumuzda Olimpiya İdman Kompleksinin tikiləcəyinə söz vermişdiniz. Bu gün söz və işin vəhdətinin
şahidiyik. Ötənilki səfəriniz zamanı rayon gənclərinə Gənclər evini hədiyyə etdiniz. Bu il isə açılışını
etdiyiniz əzəmətli Olimpiya İdman Kompleksi ilə bizi yenidən sevindirirsiniz. Bu kompleksin məhz “İdman
ili”ndə açılışı Astara gənclərinə, Astara idmançılarına ən gözəl hədiyyənizdir. Belə bir idman kompleksinin
istifadəyə verilməsini biz çoxdan gözləyirdik. Siz bizi bu arzuya qovuşdurdunuz. Buna görə bütün astaralı
gənclərin dərin minnətdarlığını və səmimi təşəkkürünü Sizə çatdırıram.
Burada müxtəlif növlər üzrə idmançıların yetişməsi, idman yarışlarının keçirilməsi üçün hər cür
şərait vardır. Bir idmançı kimi Sizi inandırıram ki, gənclərimiz bu əvəzsiz töhfəyə cavab olaraq
respublikamızın idman şöhrətini daha da yüksəklərə qaldıracaqlar. Onların sorağı dünyanın ən mötəbər
idman arenalarından gələcəkdir. Yaradılmış şərait və imkanlardan istifadə edərək, dünya və Avropa
miqyaslı yarışlarda bundan sonra da böyük uğurlar qazanacaq, Azərbaycan idmanına layiqli töhfələr
verəcəyik.
Möhtərəm cənab Prezident, gənclərimiz göstərdiyiniz qayğıdan fərəhlənir, Sizi sevir, müstəqil
Azərbaycanımızın bütün sahələrdə inkişafında ən yaxın köməkçilərinizdir. Tam əmin ola bilərsiniz ki,
Azərbaycan gəncliyinin tərkib hissəsi olan Astara gəncləri daim Sizinlədir və həmişə Sizinlə olacaqlar.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
XXX
Mərasim geniş konsert proqramı ilə davam etdi.
Konsertdə respublikamızın tanınmış incəsənət ustaları çıxış etdi.
Xalq qəzeti.-2012.- 14 mart.-№ 59.-S.2.
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Kijəbə-Ojakəran və Kijəbə-Qəcimardə avtomobil yolu istismara verilmişdir
(13 mart 2012-ci il)
rayonuna səfəri çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 13-də Kijəbə-Ojakəran
və Kijəbə-Qəcimardə avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bildirildi ki, Azərbaycan Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə Kijəbə-Ojakəran və KijəbəQəcimardə avtomobil yolunun 10 kilometrlik hissəsi əsaslı təmir olunmuşdur. Bu yoldan Kijəbə
qəsəbəsinin və 9 kəndin 12 minə yaxın əhalisi, eyni zamanda, rayon mərkəzindən 25 kilometr məsafədə
yerləşən Pəlikəş inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyin 13 kəndində yaşayan 7 minə yaxın sakini
istifadə edir. Qəsəbənin girişində Bayraq Meydanı tikilmiş, dirəyinin hündürlüyü 25 metr olan dövlət
bayrağı ucaldılmışdır. Ərazidə istirahət parkı da salınmışdır. Qəsəbəyə gedən yol genişləndirilmiş, yol boyu
abadlıq işləri görülmüşdür.
Bildirildi ki, qəsəbədə dəfələrlə olan ulu öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə 1960-cı illərin sonunda
burada kənd təsərrüfatı sahələrinin suvarılmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edən Lovayın su anbarı tikilib
istifadəyə verilmişdir. Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə ayrılan vəsait hesabına isə həmin su
anbarının təmirinə başlanmış və hazırda işlər davam etdirilir. Anbarın tutumu 6,3 milyon kubmetr, dərinliyi
17 metrdir. Burada yerləşən 4 aqreqatlı nasos stansiyasının köməyi ilə 1250 hektar əkin sahəsi suvarma
suyu ilə təmin edilir.
Prezident İlham ƏLİYEV açılış mərasimində iştirak edən sakinlərlə görüşərək dedi:
Mən Astarada tez-tez oluram. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Təbrik edirəm.
SAKİN: Çox sağ olun. Minnətdarıq Sizə.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu bayram günündə çox yaxşı tədbirlər keçirdik. Həm Olimpiya
Mərkəzinin, həm də mərkəzi xəstəxananın əsası təmir olunmuş binasının açılışında iştirak etmişəm.
Xəstəxana çox bərbad vəziyyətdə idi. Demək olar ki, yox idi. İndi gözəl tibb ocağı yaradılıbdır.
SAKİN: Çox sağ olun. Minnətdarıq Sizə, cənab Prezident.
Prezident İlham ƏLİYEV: Yol tikintisi də çox vacib məsələdir. Keçən ilin aprel ayında da Astarada
idim, başqa kənd yolunun açılışında iştirak edirdim. Bu gün, bir ildən sonra isə Kijəbə qəsəbəsini başqa
kəndlərlə birləşdirən yolun açılışında iştirak edirəm. Yol həyatdır. Yol olmadan inkişaf ola bilməz.
SAKİN: Bu gözəlliyə, yaratdıqlarınıza görə bütün Astara əhalisi adından Sizə minnətdarıq. Bu gün
bayramımız ikiqat olacaqdır. Sizin gəlişinizi də, çərşənbə bayramını da qeyd edərik. Sizə bu bayram
günündə uğurlar arzulayırıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Sizə də uğurlar arzulayıram. Mənim arzum ondan ibarətdir ki,
hər bir kənddə, hər bir qəsəbədə işlər yaxşı getsin, yaşamaq üçün, işləmək üçün bütün şərait olsun.
Qazlaşdırma gedir. İndi sizin kəndə qaz çəkilibdir, işıq vardır.
SAKİN: 24 saat təbii qazla təminatımız vardır. İşıq da 24 saat yanır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Burada, Ərkivan kəndində əvvəl elektrik stansiyası tikdik. İndi yol
vardır. Su layihəsi də icra edilir. Şəhərdə su-kanalizasiya layihəsi artıq başlamaq üzrədir. Qalan işlər indi
sizdən asılıdır.
SAKİN: Çox sağ olun. Biz Sizi həmişə dəstəkləmişik, həmişə də bütün əhalimiz Sizi
dəstəkləyəcəkdir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün də kreditlər, gübrələr, əlavə texnika verilir.
Soyuducu anbarlar, taxıl anbarları tikilir. Yəni, biz istəyirik ki, bu inkişafa daha da güclü təkan verək. Çünki
hər bir bölgədə, hər bir kənddə yaxşı şərait olsun, rifah artsın, iş yerləri açılsın və gözəl abadlıq işləri
görülsün. Bu qəsəbə bir azdan sonra şəhərə oxşayacaqdır.
SAKİN: Çox sağ olun. Minnətdarıq Sizə. Allah Sizi hifz eləsin. Allah Sizə, ailənizə uzun ömür,
cansağlığı versin.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Mən Astara rayonunun bir neçə kəndində olmuşam, kəndkənd gəzirəm.
SAKİN: Bu, ulu öndərimizdən qalan ənənədir. Çünki ulu öndərimiz 8 dəfə bu qəsəbədə olub. Sizdə
bu ənənəni davam etdirirsiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Səkkiz dəfə bu qəsəbədə olub? Onda mən hələ çox gəlməliyəm.
SAKIN: İnşallah. Allah qismət eləsin gələsiniz.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Keçən dəfə də Astaranın bir neçə kəndində olmuşam. Burada həm yol
tikintisi ilə bağlı kəndlərdə olduq, sonra kiçik su elektrik stansiyasının təməlini qoyduq. Orada da işlər
gedir. Yaxın zamanlarda o da istismara veriləcəkdir. Astaranı mən indi yaxından tanıyıram. Prezident kimi
5-ci dəfə gəlirəm. Əvvəlki dövrdə ulu öndərlə bərabər burada olmuşam. Hər dəfə burada yenilik, inkişaf
görəndə ürəyim açılır. Sizin qədər mən də sevinirəm. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun. Biz Sizinlə fəxr edirik. Dünya arenasında da biz Sizinlə fəxr edirik.
Bütün Azərbaycan xalqı kimi, Astara ictimaiyyəti də həmişə Sizinlədir. Çalışarıq etimadınızı doğruldaq.
Dövlətimizin bu gözəl qayğısına biz də işimizlə cavab verək.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Həmin gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Masallı və Salyan rayonlarında da səfərdə
olmuşdur.
AzərTAc
13 mart 2012-ci il
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Astarada ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Masallıya səfərini başa
çatdıraraq Astara rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Astara şəhərinin mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi
önünə gül dəstəsi qoydu.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər Ağayev Azərbaycan Prezidentinə Heydər Əliyev
Parkında yaradılan şərait barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, son illərdə Heydər Əliyev Parkı sakinlərin ən çox üz tutduqları məkanlardan birinə
çevrilmişdir. Parkda astaralıların və rayonun qonaqlarının asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etmək üçün geniş
şərait yaradılmış, fəvvarələr quraşdırılmış, yaşıllıq zolaqları salınmış, müasir işıqlandırma sistemi
qurulmuşdur.
AZƏRTAC
2013, 5 sentyabr
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“Astara” dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinin xidməti binalar kompleksi istifadəyə
verilmişdir
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev sentyabrın 4-də Dövlət
Sərhəd Xidmətinin Lənkəran sərhəd dəstəsinin “Astara” dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinin, sərhəd
komendantlığının və sərhəd zastavasının şəxsi heyəti üçün yeni inşa olunan yaşayış şəhərciyi, həmçinin
sərhəd komendantlığı və sərhəd zastavasının əsaslı təmir olunmuş xidməti binalar kompleksinin açılışında
iştirak etmişdir.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, Sərhəd Qoşunlarının komandanı, general-leytenant Elçin Quliyev
Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevə raport verdi.
Bildirildi ki, kompleksin ətrafında geniş abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, yeni tikililər inşa
olunmuş, yaşıllıq zolaqları salınmışdır. Yeni şəhərciyin ərazisi 5 hektara yaxındır. Buradakı
səkkizmərtəbəli binada 77, digər iki binanın hər birində isə səkkiz mənzil vardır. Şəhərcikdəki 93 xidməti
mənzildə də hər cür şərait yaradılmışdır. Burada 50 yerlik uşaq bağçası və istirahət parkı da vardır.
Dövlətimizin başçısı yeni mənzillərin orderlərini sərhədçilərə təqdim etdi.
Prezident İlham ƏLİYEV: Təbrik edirəm.
Sərhədçilər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevi salamladılar.
Sərhədçinin həyat yoldaşı: Xoş gəlmisiniz, cənab Prezidentimiz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Necəsiniz? Güzəranınız yaxşıdır?
Sərhədçinin həyat yoldaşı: Bizə yaratdığınız bu şəraitə görə Sizə çox böyük minnətdarlığımızı
bildiririk. İnşallah, biz ümid edirik, Azərbaycan Sizin rəhbərliyiniz ilə daha da inkişaf edəcək və yeni-yeni
uğurlara imza atacaqdır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Siz bu evdə rahat yaşayın. Şərait gözəldir. Xidmət
aparmaq üçün bütün imkanlar vardır. Azərbaycan dövləti bütün lazımi tədbirləri görür. Hərbçilərin məişət
problemləri, ev məsələsi həll olunur, maaşlar artır. Azərbaycan güclü dövlətdir. Güclü dövlətin güclü hərbi
potensialı olmalıdır.
Sərhədçinin həyat yoldaşı: Çox sağ olun. Minnətdarıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
XXX
Bildirildi ki, 25,3 kilometr məsafədə dövlət sərhədinin mühafizəsinə cavabdeh olan “Astara” sərhəd
komendantlığının ikimərtəbəli qərargah binası da əsaslı təmir edilmişdir. “Astara” sərhəd zastavasının
üçmərtəbəli xidməti binası da yenidənqurmadan sonra müasir standartlara cavab verir.
AZƏRTAC
2013, 5 sentyabr
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Prezident İlham Əliyev Astarada Boks Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
(4 sentyabr 2013-cü il)
Sentyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Gilan” İdman Klubu
tərəfindən Astaranın Ərçivan qəsəbəsində inşa edilmiş Boks Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Prezident İlham Əliyev mərkəzdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Mərkəzin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin rayona səfərlərini
əks etdirən fotolardan ibarət guşə yaradılmışdır.
Məlumat verildi ki, mərkəzin tikintisinə cari ilin fevralında başlanmış və avqustunda
yekunlaşdırılmışdır. İdman qurğusunun ərazisində hərtərəfli abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır.
Süni örtüklü yeni açıq mini futbol meydançası yaradılmışdır. Meydançanın işıqlandırma sistemi də
müasirliyi ilə seçilir.
Diqqətə çatdırıldı ki, ikimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində işçilər üçün hərtərəfli şəraiti olan
otaqlar da vardır. Burada Beynəlxalq Boks Federasiyaları Assosiasiyasının standartlarına uyğun qurulmuş
məşq salonu idmançıların ixtiyarına verilmişdir. Mərkəzdə məşqlər üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Binanın infrastrukturu da müasir standartlara cavab verir.
AZƏRTAC
2013, 5 sentyabr
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Ərçivan-Şuvi-Alaşa-Qapıçıməhəllə avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir
(4 sentyabr 2013-cü il)
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 4-də Astara rayonuna səfəri çərçivəsində Ərçivan-Şuvi-AlaşaQapıçıməhəllə avtomobil yolunun açılışında da iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, 2013-cü il 15 iyul tarixli müvafiq Sərəncam ilə
Ərçivan-Şuvi-Alaşa-Qapıçıməhəllə və Siyaku-Rinə avtomobil yollarının inşasına 3,3 milyon manat vəsait
ayrılmışdır. Ümumi smeta dəyəri 2 milyon 680 manat olan Ərçivan-Şuvi-Alaşa-Qapıçıməhəllə avtomobil
yolunun tikintisinə cari ilin aprelində başlanmış və bu günlərdə başa çatdırılmışdır. Yolun uzunluğu 13,5
kilometr, asfalt örtüklü hərəkət hissəsinin eni isə 6 metrdir. Yol boyunca 1 körpü və 20 su ötürücüsü
tikilmişdir.
Bildirildi ki, Ərçivan-Şuvi-Alaşa-Qapıçıməhəllə avtomobil yolu 24 min nəfər əhalisi olan 17
yaşayış məntəqəsini əhatə edir.
Yeni yolla tanış olan Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 5 sentyabr

29

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının binası əsaslı şəkildə yenidən qurulmuşdur
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də əsaslı şəkildə yenidən
qurulmuş Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini və xəstəxananın kollektivini salamlayan Prezident
İlham ƏLİYEV dedi:
- Biz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yenidən açılışına toplaşmışıq. Keçən il bu ərazidə
görüşmüşdük. O vaxt mərkəzi binanın açılışını qeyd etdik. Sonra da mən fikir verdim ki, bu bina poliklinika və təcili yardım hissələri təmirsiz qalmışdır. Əlbəttə, bu vəziyyət bizi qane edə bilməzdi. Ona
görə göstəriş verilmişdi ki, bu bina da əsaslı şəkildə təmir edilsin.
İndi burada bütün işlər görülüb. Diaqnostika avadanlığı quraşdırılıb. Təcili yardım, poliklinika
şöbələri yenidən qurulub. Astarada tibb məsələləri demək olar ki, öz həllini tapmışdır. Yadımdadır, keçən
il burada görüşmüşdük. Çox şadam ki, verilən göstərişlər vaxtında icra edilir. Bir il keçəndən sonra artıq
biz yenidən burada görüşürük. Hesab edirəm ki, hər bir iş axıra qədər görülməlidir və heç bir iş yarımçıq
qala bilməz, xüsusilə, səhiyyə sahəsində. Çünki bu, insanların sağlamlığı ilə bilavasitə bağlı olan sahədir.
Azərbaycanda müxtəlif yerlərdə yeni səhiyyə ocaqları açılır. Bu gün Cəlilabadda böyük xəstəxananın
açılışını etmişik. Keçən həftə Ağcabədidə böyük xəstəxananın açılışını qeyd etdik, bu gün Astarada. Yəni,
hər bir şəhərdə yüksək tibbi xidmət olmalıdır və artıq Astarada da keyfiyyətli müalicə almaq üçün bütün
imkanlar vardır. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar bu şöbəyə - diaqnostika şöbəsinə vaxtında
müraciət etsinlər, müayinədən keçsinlər.
Mənim Astaraya səfərlərim çox olmuşdur. Son 10 il ərzində bu, altıncı səfərimdir. Hər dəfə
açılışlarda iştirak edirəm, hər dəfə yenilikləri görürəm. Şəhər gözəlləşir, indi Astara müasir şəhərə
çevrilibdir. Gözəl binalar tikilir, parklar, xiyabanlar salınır, insanların rahatlığı üçün şərait yaradılır. Kənd
yollarının tikintisi məni xüsusilə sevindirir, çünki buna böyük ehtiyac var idi. Xüsusi sərəncamlar əsasında
iki böyük layihə icra edilir. Biri icra edilmişdir. Keçən il biz onun açılışını etdik. Digər böyük layihə isə
icra edilir. Bu böyük layihələrin icrası nəticəsində demək olar ki, əksər kəndlərə gedən yollar yaxşı
vəziyyətdə olacaqdır. Yəni, bu problem Astara rayonunda öz həllini tapacaqdır. Hesab edirəm ki, yaxın
aylar ərzində əsas məsələlər həll olunacaq və gələn illərdə qalan kənd yolları da normal vəziyyətə
gətiriləcəkdir.
Əvvəlki dövrlərdə rayonda digər infrastruktur layihələri icra edilmişdir. Yadımdadır ki, elektrik
stansiyası tikilmişdir. Bu stansiya bu gün bütün zonaya xidmət göstərir. Olimpiya Mərkəzi yaradılmışdır.
Keçən il Gənclər evinin açılışını etdik. Yəni, Astarada açılışlar çox olub. Çünki çox iş görülmüşdür. Şadam
ki, biz bütün bu işlərin nəticələrini görürük. Əlbəttə ki, gələcəkdə hələ görüləsi işlər çoxdur. Demək olar
ki, əsas infrastruktur layihələrinin başa çatması məni sevindirir. Onların içində içməli su layihəsi hələ ki,
həll olunmamış qalır, hazırlıq işləri gedir. Güman edirəm ki, yaxın aylarda bu böyük layihə də icra edilməyə
başlanacaq və beləliklə, Astara şəhərində içməli su, kanalizasiya problemi tam şəkildə öz həllini tapacaqdır.
Ətraf rayonlarda da bu istiqamətdə işlər görülür. Astarada da bu, mütləq baş verməlidir.
Mənə verilən məlumata görə, qazlaşdırma işləri yaxşı gedir. Şəhər tam qazlaşdırılıbdır. Hər
mənzildə, hər evdə təbii qaz vardır. Kəndlərdə də vardır. Amma çalışmalıyıq ki, hər bir kənddə təbii qaz
olsun. Bu layihə də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, bunlar əsas layihələrdir. İnfrastruktur və sosial
obyektlərin yaradılması əsas məsələlərdir. Əlbəttə, bununla paralel olaraq digər məsələlər də öz həllini
tapmalıdır. İş yerlərinin açılması, yeni müəssisələrin işə düşməsi. Bu istiqamətdə hələ görüləsi işlər çoxdur
ki, vətəndaşlar işlə təmin olunsunlar, yaxşı işləsinlər, yaxşı maaş alsınlar və rahat, firavan yaşasınlar.
Bütün bu işlərin arasında əlbəttə ki, insanların sağlamlığı ön plandadır. Əminəm ki, burada
həkimlər xəstələrə yaxşı xidmət göstərirlər. İndi burada quraşdırılan yeni avadanlıqla bu xidmət daha da
yüksək olmalıdır. Sizi bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik etmək istəyirəm.
XXX
Astaranın inkişafına və astaralılara göstərdiyi qayğıya görə dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə
rayon ictimaiyyəti adından minnətdarlıq edən həkim Aytən ŞİRİYEVA çıxış edərək dedi:
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- Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin, Sizi Astara torpağında bütün astaralılar adından ürəkdən
salamlayım və Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyim. Ötən il rayonumuza tarixi səfəriniz zamanı əsaslı təmir
edilmiş Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının birinci korpusunun açılışını etmişdiniz. Əsaslı təmir edilmiş
xəstəxanamız ən müasir tibbi avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Bununla da Siz bizə - tibb işçilərinə və bütün
Astara əhalisinə böyük bir hədiyyə bəxş etmisiniz.
Bu gün də çox sevindirici bir gündür. Xəstəxanamızın ikinci korpusunu istifadəyə verirsiniz. Mən
beş ildir ki, xəstəxanamızda həkim kimi çalışıram. Uşaq həkimi olaraq çox sevinirəm ki, bu korpusda
uşaqlarımıza yüksək səviyyədə xidmət edəcək poliklinika və stasionar şöbələr də vardır. İndi bu şəfa
ocağında sakinlərimiz yüksək səviyyədə tibbi xidmət alacaqlar. Artıq sakinlərimiz müalicə və müayinə
üçün uzaqlara getməyəcəklər. Çünki xəstəxanamızda belə bir şərait yaradılıb ki, ildə bir dəfə sakinlərimiz
buraya gəlib müayinədən keçə biləcək, müalicə alıb şəfa tapacaqlar. Cənab Prezident, belə səhiyyə
obyektlərinin tikilib istifadəyə verilməsi regionlarda əhalimizin sağlamlığını lazımi səviyyədə təmin etmək
üçün əlverişli şərait yaradır. Bununla da Siz xalqımıza yüksək diqqət və qayğınızı bir daha sübut edirsiniz.
Təkcə səhiyyə sferası deyil, həyatımızın bütün sahələri yüksək sürətlə inkişaf edir. Şəhərlərimiz,
kəndlərimiz yüksək dərəcədə dəyişir, inkişaf edir. İnsanlarımızın yaşayış səviyyəsi durmadan yüksəlir.
Artıq Azərbaycanımız dünyada qüdrətli və hər şeyə qadir olan bir dövlətə çevrilmişdir.
Sizin yorulmaz fəaliyyətiniz, mətin iradəniz dövlətimizi xoşbəxt və parlaq gələcəyə aparır. Hər bir
Azərbaycan vətəndaşı bunu artıq həyatında hiss edir və əmindir ki, onun bütün arzularını məhz Siz
reallaşdıracaqsınız. Biz ölkəmizin taleyini, öz taleyimizi Sizə etibar edirik. Vaxtilə Ulu Öndərimizin böyük
uzaqgörənliklə söylədiyi “Azərbaycan dünyaya bir günəş kimi doğacaq” sözlərini bu gün Siz səmərəli
fəaliyyətinizlə bir həqiqətə çevirmisiniz. Həyata keçirdiyiniz məqsədyönlü, uğurlu siyasətiniz nəticəsində
bu gün Azərbaycan beynəlxalq tədbirlərə və layihələrə ev sahibliyi edir. Artıq dünya ölkələri Azərbaycanı
ən etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edir. Biz Sizinlə fəxr edir və qürur duyuruq, cənab Prezident. Bu gün bütün
səhiyyə işçilərimiz adından, astaralılar adından Sizi əmin edirik ki, biz insanlarımızın sağlamlığını təmin
etmək üçün səylərimizi gücləndirəcəyik və vəzifələrimizi daha da böyük əzmkarlıqla yerinə yetirməyə
çalışacağıq. Bizim üçün yaratdığınız bu ideal şəraitə görə Sizə bir daha bütün səhiyyə işçiləri və astaralılar
adından dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə və ailənizə cansağlığı arzulayırıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Mən əminəm ki, burada yaxşı xidmət göstəriləcəkdir.
Həkimlərin də əksəriyyəti gənclərdir. Gənclər bizim gələcəyimizdir. Əlbəttə ki, burada xəstələrə qayğı,
diqqət, yüksək xidmət göstərilməlidir. Artıq Astaradan başqa yerlərə, başqa şəhərlərə getməyə ehtiyac
qalmır. İndi bütün müayinə, diaqnostika, müalicə burada həll olunacaqdır. Burada bütün şöbələr vardır.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, hər bir ölkənin inkişafı təkcə paytaxtın inkişafı ilə ölçülmür. Əlbəttə ki,
Bakı şəhəri indi dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Bunu indi Azərbaycan vətəndaşları da, Bakıya
gələn qonaqlar da görürlər. Ancaq bölgələrin inkişafı hər bir ölkənin real gücünü göstərir. Son illərdə
Azərbaycanın bölgələrində aparılan işlər bir daha Azərbaycanın qüdrətli ölkə olduğunu təsdiqləyir. Çünki
hər bir yerdə, hər bir bölgədə inkişaf, quruculuq işləri gedir. Mən bütün ölkəni gəzmişəm. Hər bir rayonda
bir neçə dəfə olmuşam. Astaraya artıq altıncı səfərimdir. Görürəm hər yerdə, ölkəmizin istənilən
nöqtəsində, nəinki şəhərlərdə, kəndlərdə, qəsəbələrdə də böyük quruculuq işləri gedir. Rayonlar elə bil ki,
bir-biri ilə rəqabət aparır. Amma bu, sağlam rəqabətdir və bizi inkişafa doğru aparan rəqabətdir. Hər
rayonun ictimaiyyəti, fəalları istəyirlər ki, onların rayonu daha da gözəl olsun, işlər daha da yaxşı getsin.
Bax, uğurlarımızın təməlində dayanan bunlardır. Əlbəttə ki, düzgün qərarlar qəbul edilmişdir. İki regional
proqram qəbul edilib. Artıq ikinci proqram başa çatır. Mən bölgələrdə səfərlərdə olarkən əlavə göstərişlər
verirəm. Bax, bu canlı bağlantı bizə imkan verir ki, bütün məsələləri həll edək. Əlbəttə ki, düzgün qərarlar
uğurlarımızın təməlində dayanan amildir. Ancaq, eyni zamanda, yerlərdə insanların təşəbbüsləri, zəhməti
və öz dövlətinə olan sədaqəti bax, bu uğuru daha da möhtəşəm edir. Çünki Astarada görülən işlər sizin,
necə deyərlər, zəhmətinizin məhsuludur. Düzdür, büdcəmiz də artır, investisiya proqramı da kifayət qədər
böyükdür. Vəsait də ayrılır – həm dövlət büdcəsindən, həm Prezidentin ehtiyat fondundan. Ancaq bu
maliyyə imkanlarını real həyata çevirmək artıq sizin işinizdir. Mən çox şadam ki, bütövlükdə son 10 il
ərzində Azərbaycanın hər bir yerində quruculuq, inkişaf meyilləri çox güclüdür. Cəmiyyətdə çox gözəl abhava vardır. Çox böyük quruculuq ab-havası vardır və hər bir bölgədə insanlar çalışırlar ki, öz əməyi ilə
ölkəmizi daha da gücləndirsinlər. Hər bir bölgənin inkişafı nəticədə ölkəmizin inkişafını müəyyən edir.
Azərbaycan xəritəsində Astara rayonunun xüsusi yeri vardır. Bu, sərhəd rayonudur. Bakıdan
uzaqda yerləşən rayondur. Ona görə buraya xüsusi diqqət daim olmalıdır, vardır, olacaqdır. Bu günə qədər
görə bilmədiyimiz işləri biz növbəti illərdə görəcəyik. Biz bu problemləri bilirik, onları həll edəcəyik və
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Astarada bütün infrastruktur, sosial məsələlər ən yüksək səviyyədə öz həllini tapacaqdır. Sizi bir daha
ürəkdən təbrik edirəm.
XXX
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, bu tibb ocağının yenidən
qurulmasına 2012-ci ilin mayında başlanmış, bu ilin avqustunda başa çatdırılmışdır. Əsaslı yenidənqurma
işlərinin aparılması, əlavə tibbi avadanlıq və inventarın alınması üçün Prezidentin ehtiyat fondundan 2
milyon manat vəsait ayrılmışdır. Yenidənqurma və təmir işlərinin görüldüyü ümumi sahə 10 min 674
kvadratmetrdir. Xəstəxananın birinci mərtəbəsində poliklinika, hemodializ, şüa-diaqnostika, təcili tibbi
yardım, laboratoriya şöbələri, həmçinin gigiyena və epidemiologiya mərkəzi yerləşir. İnzibati bölmə,
poliklinika, fizioterapiya və pediatriya şöbələri ikinci mərtəbədə fəaliyyət göstərir. Bu səhiyyə ocağında
xəstələrə yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Burada yaradılan
şərait rayon sakinləri ilə yanaşı, ətraf rayonların əhalisinə də yüksək tibbi xidmət göstərmək imkanı yaradır.
Yenidənqurma işləri çərçivəsində ərazidə əsaslı abadlıq və yaşıllaşdırma tədbirləri həyata keçirilmişdir.
Burada müasir infrastruktur formalaşdırılmışdır.
AzərTAc
4 sentyabr 2013-cü il
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Cəlilabad
2010, 29 aprel
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Cəlilabad rayonuna səfəri: Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət
➢ Prezident İlham Əliyev Cəlilabadda bir sıra sosial və istehsal təyinatlı obyektlərin açılışında iştirak
etmişdir
➢ Cəlilabadda Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi fəaliyyətə başlamışdır
➢ Prezident İlham Əliyev Cəlilabadda şahmat məktəbinin açılışında iştirak etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Cəlilabadda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev “Cəlilabad Şərab-2” ASC-nin açılışında iştirak etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Göytəpə su anbarının açılışında iştirak etmişdir
➢ Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəpədəki qarnizonunda
olmuşdur
➢ Cəlilabad rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
➢ Cəlilabadda əlillər və şəhid ailələri üçün yeni bina istifadəyə verilmişdir
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2012, 31 iyul
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri: Cəlilabadda ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsini ziyarət
Cəlilabaddakı istirahət parkında görülən yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
Cəlilabadda Heydər Əliyev adına Yaradıcılıq Mərkəzi açılmışdır
Bayraq Meydanı və Gənclər Parkı cəlilabadlıların sevimli istirahət məkanına çevrilmişdir
“Cəlilabad Broyler” ASC-nin yeni yem fabrikinin açılışı olmuşdur
Cəlilabadda “Avanqard” MMC-nin yeni un fabriki fəaliyyətə başlamışdır
Cəlilabad Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
Cəlilabad-Hamarqışlaq-Sadatlı kəndlərarası avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir

2013, 4 sentyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri: Cəlilabadda ümummilli
lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Qarazəncir-Qarakazımlı-Bayxanlı avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir
➢ “Fidan” körpələr evi-uşaq bağçasında hər cür şərait yaradılmışdır
➢ Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışı olmuşdur
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Cəlilabad rayonuna səfəri
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(29 aprel 2010-cu il)
Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 29-da Prezident İlham Əliyev Cəlilabad rayonunda olmuşdur.
Ölkənin bütün regionları kimi, Cəlilabad rayonu da özünün yüksəliş dövrünü yaşayır. Həyata
keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində rayonun iqtisadiyyatı daha da möhkəmlənmiş, əhalinin yaşayış
səviyyəsi yüksəlmiş, şəhər və kəndlərdə quruculuq işləri geniş vüsət almışdır.
Cəlilabadda əhalinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün də ardıcıl tədbirlər görülür. Yaşayış
məntəqələrinin su, qaz, elektrik enerjisi ilə tam təchizatı üçün əməli işlər görülür. Ötən il rayonda ümumi
məhsul istehsalının həcmi 2003-cü ilə nisbətən 2,9 dəfə, əsas kapitala qoyulan investisiyalar 6,7 dəfə, kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalı 2,2 dəfə artmışdır. Hazırda rayonda genişmiqyaslı tikinti-quruculuq və
abadlıq işləri davam edir. Yeni park və xiyabanlar salınır, yollar çəkilir, kənd yolları abadlaşdırılır,
məktəblər tikilir. 2003-2009-cu illərdə rayonda 12 min 800-ü daimi olmaqla, 22 min 480 yeni iş yeri
yaradılmışdır. Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən, rayonda ümumi tutumu 22 min ton olan 8 taxıl
anbarının, hər biri 2 min tonluq 2 soyuducu kameranın, tərəzi qurğusunun və bir çox digər obyektlərin
tikintisinə başlanmışdır.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin rayon mərkəzində ucaldılmış abidəsini
ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.
AZƏRTAC
2010, 30 aprel
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Prezident İlham Əliyev Cəlilabadda bir sıra sosial və istehsal təyinatlı obyektlərin açılışında iştirak
etmişdir
(29 aprel 2010-cu il)
Aprelin 29-da Prezident İlham Əliyev Cəlilabad rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi və qurucusu,
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi.
Sonra Prezident İlham Əliyev Cəlilabad “Şərab-2” ASC-nin açılışında iştirak etdi. Dövlətimizin
başçısına məlumat verildi ki, şərab zavodu ən müasir texnologiyaların tətbiqi əsasında qurulmuşdur.
Müəssisənin istehsal gücü ildə 8 min tondur.
Prezident İlham Əliyev sonra Cəlilabad rayonunda əlil və şəhid ailələri üçün inşa olunmuş
dördmərtəbəli, 36 mənzilli yaşayış binasının istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etdi.
Daha sonra dövlətimizin başçısı Cəlilabadda yeni inşa edilmiş Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin
açılışını bildirən lenti kəsdi. Üçmərtəbəli əsas korpusdan, yardımçı binalardan və köməkçi qurğulardan
ibarət olan mərkəzdə müayinə və müalicə üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Prezident İlham Əliyev burada
Cəlilabad rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Rayon sakini Gülər İsgəndərova
cəlilabadlıların ən xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı.
Prezident İlham Əliyev Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışında da iştirak etdi. Muzeyin müxtəlif
bölmələrində Cəlilabadın qədim tarixini, mədəniyyətini əks etdirən eksponatlar, o cümlədən rayonda
aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan əşyalar nümayiş etdirilir.
Sonra dövlətimizin başçısı Cəlilabadda Şahmat Məktəbinin açılışında iştirak etdi. Burada yaradılan
şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, məktəbin müasir maddi-texniki bazası
vardır.
Dövlətimizin başçısı Göytəpə Su Anbarında aparılan işlərlə də tanış oldu. “Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı” ASC-nin sədri Əhməd Əhmədzadə məlumat verdi ki, bu su anbarı 300 hektar torpaq sahəsinin
suvarılmasına imkan yaradacaqdır.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəpə sərhəd dəstəsinə gəldi.
Dövlətimizin başçısı sərhəd dəstəsinin plan-sxemi ilə tanış oldu. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin
Quliyev məlumat verdi ki, Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi proqrama əsasən sərhəd dəstəsində geniş
yenidənqurma işləri aparılmışdır.
Ali Baş Komandan hərbi texnikaya baxdı. Bildirildi ki, burada gənc əsgərlərin təlim-tədris mərkəzi
yaradılmışdır. Xüsusi təyinatlı yardımçı binalar inşa olunaraq xidməti istifadəyə verilmişdir.
Dövlətimizin başçısı kazarmalarda yaradılmış şəraitlə də tanış oldu. Sərhəd dəstəsinin malik olduğu
texniki vəsaitlər də Prezident İlham Əliyevə təqdim edildi.
Sonra Ali Baş Komandan təlim meydanında zirehli texnikanın təlim prosesini izlədi.
AZƏRTAC
2010, 30 aprel
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Cəlilabadda Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi fəaliyyətə başlamışdır
(29 aprel 2010-cu il)
Aprelin 29-da Prezident İlham Əliyev Cəlilabadda Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışında
iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və muzeylə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, Cəlilabad rayonu tarixi abidələrlə zəngin bölgələrdən biridir. Rayon ərazisində
50 tarixi-arxeoloji abidə mövcuddur. Cəlilabadda eneolit dövrünə aid Əliköməktəpə və Mişarçay yaşayış
yerləri, 4-cü minilliyə aid Qurudərə yaşayış məskəni, tunc dövrünə aid Cinlitəpə yaşayış yeri, qədim Muğan
və Bəcirəvan şəhərlərinin qalıqları, Qazan köşkü, Bəcirəvan kurqanları, Pirhəsən, Pirəxəncər, Zərdüşt
daxmaları kimi tarixi abidələr vardır.
İnşasına bu ilin əvvəlində başlanılan Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin tikintisi qısa müddətdə başa
çatdırılmışdır. Binası orijinal memarlıq üslubunda inşa edilən muzeyin ümumi sahəsi 300 kvadratmetrdir.
Prezident İlham Əliyev muzeyin girişində quraşdırılan forostendlərə baxdı. Burada ulu öndər
Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Cəlilabad rayonuna səfərlərini əks etdirən fotolar vardır.
Muzeyin müxtəlif bölmələrində Cəlilabadın qədim tarixini əks etdirən eksponatlar, o cümlədən
rayonda aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan əşyalar nümayiş etdirilir. Burada, həmçinin
etnoqrafik guşə yaradılmışdır. Muzeydə 3000-ə yaxın eksponat saxlanılır, son tunc, erkən dəmir, tunc,
antik, dəmir dövrləri və orta əsrlərə aid gil qablar, əmək alətləri və bəzək əşyaları, orta əsrlərin silahları, gil
və mis qablar nümayiş etdirilir. Muzeyin həyətində Cəlilabadın qədim tarixini əks etdirən daş eksponatlar
da toplanmışdır.
AZƏRTAC
2010, 30 aprel
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Prezident İlham Əliyev Cəlilabadda şahmat məktəbinin açılışında iştirak etmişdir
(29 aprel 2010-cu il)
Aprelin 29-da Prezident İlham Əliyev Cəlilabaddakı şahmat məktəbinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və məktəblə yaxından tanış oldu.
Məktəbdə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə idmanın, o
cümlədən şahmatın inkişafı ilə bağlı xidmətlərinə həsr olunan fotoguşə yaradılmışdır.
Bildirildi ki, Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycanda şahmatın inkişaf etdirilməsi haqqında”
Sərəncamı və “2009-2014-cü illərdə Azərbaycanda şahmatın inkişaf etdirilməsi Dövlət Proqramı”na uyğun
olaraq beynəlxalq standartlar səviyyəsində tikilmiş şahmat məktəbinin ümumi ərazisi 550 kvadratmetrdir.
Məktəbin şahmat fiquru olan top şəklində tikilən binası 6 mərtəbəlidir. Hər mərtəbədə yarış, təlim-məşq,
xüsusi şahmat proqramları ilə yüklənmiş kompyuter zalları vardır. Bütün mərtəbələrdə müasir tipli elektron
və maqnit şahmat lövhələri quraşdırılmışdır. Müasir maddi-texniki bazaya malik olan məktəbdə şahmat
üzrə müxtəlif səviyyəli yarışların keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Ərazi abadlaşdırılmış,
məktəbin girişində şahmat fiqurları quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev burada uşaqlarla şahmat oynadı, onlara idman karyeralarında uğurlar
arzuladı.
AZƏRTAC
2010, 30 aprel
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Prezident İlham Əliyev Cəlilabadda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
(29 aprel 2010-cu il)
Aprelin 29-da Prezident İlham Əliyev Cəlilabadda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışında
iştirak etmişdir.
Mərkəzin kollektivi və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə
qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev səhiyyə ocağının açılışını bildirən lenti kəsdi və mərkəzlə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, bu müasir səhiyyə ocağı üçmərtəbəli əsas korpusdan, yardımçı binalardan, o
cümlədən transformator otağı, qazanxana, mətbəx, camaşırxana, dializ materialları anbarı, patoloji
anotomiya binası, keçid məntəqəsi, anbar, avtomobillər üçün qaraj, su anbarından ibarətdir. Mərkəzdə
qəbul, hemodializ, poliklinika, şüa-diaqnostika, laboratoriya, inzibati, cərrahiyyə, anesteziologiya,
reanimasiya, əməliyyat bloku və ümumi sterilləşdirmə bloku fəaliyyət göstərir. Hemodializ şöbəsində 10
dəst hemodializ aparatı quraşdırılmışdır. Böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən 60 xəstə bu aparatlar
vasitəsilə hemodializ seansları alacaqdır. Əməliyyat bloku 4 əməliyyat otağından ibarətdir və otaqlarn hər
birində xaricdə istehsal olunan yüksək keyfiyyətli tibbi avadanlıq quraşdırılmışdır. Şüa-diaqnostika şöbəsi
kompyuter tomoqrafiya və rentgen aparatları ilə təchiz olunmuşdur. Poliklinika şöbəsində bütün növ
xəstəliklərin müayinəsi və müalicəsi üçün kabinetlər fəaliyyət göstərir. Otaqlar müasir tibbi avadanlıq və
mebellə təchiz edilmişdir.
260 nəfərin daimi işlə təmin ediləcəyi Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin laboratoriya şöbəsində
biokimyəvi, mikrobioloji, hematoloji və immunoloji-seroloji analizlərin aparılması mümkündür.
Yaradılmış şəraitdən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev əhaliyə yüksək səviyyədə tibbi
xidmətin göstərilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2010, 30 aprel
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Prezident İlham Əliyev “Cəlilabad Şərab-2” ASC-nin açılışında iştirak etmişdir
(29 aprel 2010-cu il)
Aprelin 29-da Prezident İlham Əliyev “Cəlilabad Şərab-2” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin açılışında
iştirak etmişdir.
Müəssisə ilə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, şərab zavodunda məhsul
istehsalı ən müasir texnologiyalar əsasında aparılır. Keçmiş üzüm istehsalı və emalı müəssisəsinin ilkin
emal zavodunun bazasında yaradılan müəssisə 2007-ci ildə investisiya müsabiqəsi yolu ilə
özəlləşdirilmişdir. Müsabiqənin qalibi olan “Cəlilabad Vayn Kompani” MMC müəssisəni ən müasir
standartlara uyğun quraraq, köhnə texnologiyaları yenisi ilə əvəzləmişdir. Burada yeni istehsal sahələri
yaradılmışdır.
Bildirildi ki, şərab zavodunun istehsal sahəsinin ərazisi 7,4 hektardır. MMC-nin 300 hektara qədər
bar verən üzüm bağları vardır. Zavodun istehsal gücü üzüm qəbulu və emalı üzrə ildə 8 min ton, şərab və
şərab məhsulları üzrə 560 min dekalitr, konyak spirti istehsalı üzrə gündə 800 dekalitr, şərabın
qablaşdırılması üzrə saatda 3 min 500, tünd içkilərin qablaşdırılması üzrə isə 1500-1800 butulkadır.
Müəssisənin bar verən üzüm bağlarında şardane, merlo, kaberne avinyon, sirax kimi Fransa üzüm sortları
yetişdirilir. Bağlarda hər il təqribən 4 min 350 ton üzüm istehsal olunur. Üzümün qəbulu, emalı və şərabın
istehsalı sexi Fransadan gətirilmiş avadanlıqla təchiz edilmişdir. Konyak spirtinin istehsalı sexində isə
İtaliya avadanlığı quraşdırılmışdır. Bundan əlavə, müəssisədə konyak spirtinin və şərabın kondisiyaya
çatdırılma, kupaj edilməsi (qarışdırılması), süzmə sexləri və hazır məhsul anbarı vardır.
Zavodun emal və üzüm yetişdirilməsi sahələrində ümumilikdə 504 nəfər çalışır. İşçilərin orta aylıq
əmək haqqı 300-500 manatdır.
AZƏRTAC
2010, 30 aprel
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Prezident İlham Əliyev Göytəpə su anbarının açılışında iştirak etmişdir
(29 aprel 2010-cu il)
Aprelin 29-da Prezident İlham Əliyev Cəlilabadda Göytəpə su anbarının açılışında iştirak etmişdir.
“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin sədri Əhməd Əhmədzadə dövlətimizin başçısına
məlumat verdi ki, Cəlilabad rayonunun torpaq sahələrini suvarma suyu ilə təmin etmək üçün Göytəpə çayı
üzərində ümumi tutumu 3,7 milyon kubmetr olan su anbarının tikintisi məqsədi ilə 1985-86-cı illərdə işçi
layihə hazırlanmışdı. Layihədə torpaq bəndin, suburaxıcı qurğunun, qəza sutullayıcısının, nasos
stansiyasının, təzyiqədavamlı boru kəmərinin və suvarma şəbəkəsinin tikintisi nəzərdə tutulmuşdu. 19881992-ci illərdə layihənin icrası ilə bağlı bir çox işlər görülsə də, sonrakı dövrdə vəsait çatışmazlığı
səbəbindən tikinti işləri dayandırılmışdı. 2005-ci ildə Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən bu su
anbarının tikintisinin davam etdirilməsinə başlanmış və dövlətimizin başçısının tapşırığına uyğun olaraq
layihə daha da təkmilləşdirilmişdir.
Qeyd olundu ki, Göytəpə su anbarında bəndin hündürlüyü 17,5 metrdir. Bəndin üstdən uzunluğu
550 metr, su anbarının ümumi həcmi 3,7 milyon kubmetrdir. Bu hidrotexniki qurğunun faydalı həcmi isə
3,3 milyon kubmetrdir. Təzyiqədavamlı boru kəmərinin uzunluğu 7,14 kilometr, monolit beton üzlüklü
suvarma kanallarının uzunluğu isə 12,1 kilometrdir. Anbarın istifadəyə verilməsi Cəlilabadda kənd
təsərrüfatının inkişafını sürətləndirəcək, uzun müddət suvarma suyundan korluq çəkən ərazilərin su ilə
təmin edilməsinə imkan yaradacaqdır. Bu da öz növbəsində rayonda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının
əsaslı şəkildə artmasına təkan verəcəkdir.
Prezident İlham Əliyev su anbarını işə saldı.
Bildirildi ki, perspektivdə anbarın bəndinin sağ sahilində 300 hektar yeni torpaq sahələrinin
suvarılması məqsədi ilə nasos stansiyasının, uzunluğu 2,5 kilometr olan təzyiqədavamlı boru kəmərinin və
qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisi, eləcə də su anbarının ətrafındakı kəndlərin əhalisinin gediş-gəlişini
yaxşılaşdırmaq üçün Göytəpə çayı üzərində avtomobil körpüsünün inşası nəzərdə tutulmuşdur. Bundan
əlavə, bəndin dayanıqlılığının daha da yüksəldilməsi və normal istismarının təmin olunması üçün əlavə
tədbirlər planlaşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev ölkəmizin meliorasiya və irriqasiya sisteminin daha da müasirləşdirilməsi
ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
Mərasim iştirakçıları dövlətimizin başçısı ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
AZƏRTAC
2010, 30 aprel
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Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəpədəki qarnizonunda
olmuşdur
(29 aprel 2010-cu il)
Aprelin 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin Cəlilabaddakı
Göytəpə qarnizonunda olmuşdur.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-leytenant Elçin Quliyev Azərbaycan Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə raport verdi.
Prezident İlham Əliyev qarnizonun ümumi sxemi ilə tanış oldu.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi bildirdi ki, ötən əsrin 70-ci illərində ulu öndər Heydər Əliyevin
tapşırığı əsasında Azərbaycan büdcəsinin vəsaiti hesabına yaradılan Göytəpə qarnizonunda Azərbaycan
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin göstərişi ilə əsaslı tikinti, təmir və yenidənqurma işləri
həyata keçirilmişdir. Dövlətimizin başçısının 2005-ci il 27 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən
“Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsi sisteminin 2006-2010-cu illərdə texniki inkişafına
dair Dövlət Proqramı”nın tərkib hissəsi kimi bu qarnizonda geniş yenidənqurma işləri aparılmışdır.
Respublikanın İmişli, Biləsuvar, Yardımlı, Cəlilabad rayonları ərazisində 232 kilometr dövlət
sərhədini mühafizə edən Göytəpə qarnizonu Dövlət Sərhəd Xidmətinin ən böyük qarnizonlarından biridir.
Yenidənqurma işlərindən sonra bu qarnizonda gənc əsgərlərin təlim-tədris mərkəzi yaradılmışdır. Bundan
əlavə, 2 kazarma binası, ikimərtəbəli qərargah binası, 160 yerlik 2 tibb məntəqəsi, 2 yeməkxana, 202
mənzilli 5 yaşayış binası, 540 nəfərlik klub, 2 idman şəhərciyi, futbol meydançası, uşaq bağçası, digər
xüsusi təyinatlı yardımçı binalar inşa olunmuşdur. Xidməti dövründə bu sərhəd dəstəsinin hərbi
qulluqçuları 8736 halda dövlət sərhədinin pozulması cəhdinin, 12,7 milyon manat məbləğində qaçaq malın
dövlət sərhədindən keçirilməsinin qarşısını almış, 7448 nəfər sərhəd pozucusunu saxlamışlar. Silahlı sərhəd
pozucuları ilə döyüşdə sərhəd dəstəsinin 38 sərhədçisi həlak olaraq adlarını Azərbaycan sərhəd mühafizəsi
tarixinə əbədi yazmışlar. XXI əsrdə Azərbaycanın ilk Milli Qəhrəmanı əsgər Eltun İsgəndərov da məhz bu
sərhəd dəstəsində xidmət etmiş, dövlət sərhədində terrorçu dəstənin zərərsizləşdirilməsi zamanı
komandirlərinin və əsgər yoldaşlarının həyatını xilas edərək qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Ali Baş Komandan qarnizonun istifadəsində olan hərbi texnikaya baxdı.
Bildirildi ki, qarnizonun müasir hərbi texnika ilə tam təchiz olunması sərhəd mühafizəsinin yüksək
şəkildə həyata keçirilməsinə imkan verir.
Prezident İlham Əliyev kazarmada sərhədçilərin ixtiyarında olan texniki vəsaitlərə, silah-sursata
baxdı.
Məlumat verildi ki, bu texniki vasitələr sərhəd pozucularının dərhal aşkar edilib
zərərsizləşdirilməsində sərhədçilərə yaxından kömək edir.
Dövlətimizin başçısı qarnizonda şərti sərhəd pozucusunun zərərsizləşdirilməsi prosesini izlədi.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev sərhəd qarnizonunun şəxsi heyətinə xidmətdə uğurlar
arzuladı.
AZƏRTAC
2010, 30 aprel
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Cəlilabad rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(29 aprel 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-da Cəlilabadda müalicə-diaqnostika
mərkəzinin açılışından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Prezident İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını salamlayaraq dedi:
- Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Gözəl, müasir diaqnostika mərkəzinin açılışı doğrudan da böyük
hadisədir. Cəlilabad rayonunun tibb müəssisələrinin arasında bu, yəqin ki, ən gözəl, ən möhtəşəm
mərkəzdir. Həm müayinə, həm müalicə aparılacaq, müxtəlif əməliyyatlar keçiriləcək, ən gözəl avadanlıq
quraşdırılacaqdır. Burada ən müasir səviyyə təşkil edilməlidir. Elə etməliyik ki, burada tibbi xidmət çox
yüksək səviyyədə olsun. Əminəm ki, həkimlər, tibb işçiləri də burada yaxşı xidmət göstərəcəklər. Burada
bütün xidmətlər - müayinə, müalicə, bütün əməliyyatlar pulsuz olacaqdır. Elə etməliyik ki, rayon sakinləri
vaxtaşırı buraya gəlib sağlamlığını bərpa etsinlər, müayinədən keçsinlər. Ən azı ildə bir dəfə hər bir
vətəndaş gərək diaqnostikadan keçsin. Belə olan halda insanlarımız sağlam olacaq, xəstələnməyəcək və son
illər ərzində Azərbaycanın səhiyyə sahəsində əldə etdiyi uğurlar daha da əhəmiyyətli olacaqdır. Çünki
bütün bu işlərin təməlində insan amili dayanır. İnsanlara xidmət, insanların ömrünün uzadılması, sağlam
həyat tərzi, sağlamlıq - bütün bunlar çox vacib məsələlərdir. İndi bizdə imkanlar var ki, müxtəlif yerlərdə,
böyük şəhərlərdə, rayonlarda ən müasir tibb xidməti göstərək. Bu, çox vacibdir. Təkcə Bakıda, yəni
paytaxtda deyil, müxtəlif bölgələrdə müalicə-diaqnostika mərkəzləri tikilir. Vaxtilə tikilmiş və yararsız
vəziyyətə düşmüş mərkəzi rayon xəstəxanaları əsaslı təmir olunur, yeni xəstəxanalar, tibb ocaqları tikilir.
Yəni, Azərbaycanda bu proses çox geniş vüsət alıbdır. Bu, bir daha onu göstərir ki, siyasətimizin təməlində
insana münasibət və qayğı durur.
Hər şey - həm iş yerləri, həm iqtisadi imkanlar, həm sənaye potensialının gücləndirilməsi və ilk
növbədə sosial məsələlərin həlli Azərbaycan vətəndaşları üçün olmalıdır. Ona görə indi Bakıda ən müasir
standartlara cavab verən bir neçə elmi tədqiqat mərkəzləri əsaslı təmir olunub və yüksək xidmət göstərir.
Bölgələrdə - demək olar ki, bütün bölgələrdə ya Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə belə gözəl mərkəzlər, ya da
Səhiyyə Nazirliyinin xətti ilə xəstəxanalar tikilir. Demək olar ki, bütün bölgələrdə artıq yüksək tibbi xidmət
göstərilir. Elə etməliyik ki, hər bir rayonda, rayon mərkəzində belə gözəl şərait olsun. Belə olarsa, onda,
biz demək olar ki, səhiyyə sahəsindəki islahatların böyük hissəsini həll edə bilərik. Bu, bizim üçün prioritet
məsələdir və son illər ərzində bu sahədə böyük investisiyalar qoyulub. Bu investisiyalar insan kapitalına
qoyulan investisiyalardır.
Mən çox şadam ki, Cəlilabadda bütün başqa sahələrdə də işlər yaxşı gedir. Rayonun inkişafı üçün
lazımi tədbirlər görülür. Həm sənaye imkanları artır, iqtisadi göstəricilər yaxşılaşır, həm də sosial
infrastruktur yaradılır. Cəlilabad Azərbaycanda inkişaf baxımından ən qabaqcıl yerlərdə olan rayonlardan
biridir.
Ölkəmizdə işlər bütövlükdə yaxşı gedir, iqtisadi imkanlarımız artır. Keçən il baxmayaraq ki, bütün
dünya böhran içində idi, biz xərclərimizi azaltmadıq, sosial məsələlərə yönəldilən vəsait lazımi səviyyədə
qaldı. Bütün infrastruktur layihələri icra edildi. Bu il Azərbaycanın inkişafı daha da uğurludur.
İqtisadiyyatımız daha da sürətlə inkişaf edir. Mən bu gün səhərdən müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirəm və
bütün bu tədbirlər bir daha onu göstərir ki, ölkəmiz dinamik inkişaf edir. Bu inkişaf hərtərəflidir, bütün
bölgələrdə görünür.
Əminəm ki, gələcək illərdə Azərbaycan iqtisadi inkişaf templərinə görə liderlik mövqelərini əlində
saxlayacaqdır. Bu, artıq gözəl ənənədir. Biz son illər ərzində əldə etdiyimiz uğurlarla əlbəttə ki, fəxr edə
bilərik. Ancaq biz əldə edilmiş nəticələrlə heç vaxt kifayətlənməməliyik. Çünki əldə edilmiş nəticələr yeni
nəticələrə çatmaq üçün stimul olmalıdır. Biz elə etməliyik ki, ölkə qarşısında duran əsas iqtisadi və sosial
problemlər 2013-cü ilə qədər həll olunsun. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının ikinci
hissəsi 2013-cü ildə başa çatacaq və o vaxta qədər bütün əsas məsələlər öz həllini tapmalıdır. Əsas
məsələlərdən biri səhiyyə sistemindəki islahatlardır və yüksək səviyyəli tibbi xidmətin göstərilməsidir.
Digər əsas məsələlər təhsil sistemində həm maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi, məktəblərin tikintisi,
həm də ki, təhsilin keyfiyyətinin artırılması, elektrik enerjisi, qaz, içməli su, kanalizasiya problemlərinin
tam şəkildə həll olunmasıdır. Bu planlar da vardır və əminəm ki, biz onları 2013-cü ilə qədər icra edəcəyik.
Yeni iş yerlərinin, sənaye müəssisələrinin açılması prosesləri uğurla gedir. Maddi imkanlarımız artır,
güc, siyasi iradə, xalqla iqtidar arasında birlik vardır. Ölkənin inkişafı, ölkə hansı istiqamətdə inkişaf
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etməlidir məsələsi ilə əlaqədar cəmiyyətdə fikir ayrılığı yoxdur. Biz müstəqilliyimizi gücləndirməliyik,
müstəqil həyatımızı təmin etməliyik. Elə etməliyik ki, bütün dövrlərdə - bu gün, 10 ildən, 50 ildən sonra
Azərbaycan xalqı Azərbaycan dövlətinin taleyini müəyyən etsin. Bunu etmək üçün biz güclü olmalıyıq.
Güclü olmaq üçün biz ciddi çalışmalıyıq. Hər bir bölgədə, hər bir yerdə hər bir vətəndaş elə etməlidir ki,
ölkəmizi öz zəhməti ilə gücləndirsin.
Mən bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Burada həm xəstələrə yaxşı
xidmət göstəriləcək, eyni zamanda, həkimlər üçün də yaxşı iş şəraiti yaradılıb. O da çox vacibdir. Gərək
həkimlərin iş şəraiti elə olsun ki, işləmək onlara zövq versin. Bir daha sizi təbrik edirəm. Sizə uğurlar
arzulayıram.
XXX
Cəlilabad rayon sakini Gülər İSGƏNDƏROVA dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, Sizi Cəlilabadın bütün ictimaiyyəti və tibb işçiləri adından ürəkdən
salamlayır, “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.
Bu gün Avropanın ən inkişaf etmiş şəhərlərinin belə qibtə edə biləcəyi bir müalicə-diaqnostika
mərkəzi məhz bizim rayonda açılır. Bu, Azərbaycanın indiki reallığı, Sizin gərgin əməyinizin, regionların
inkişafına göstərdiyiniz qayğının nəticəsidir. Ölkəmizin hərtərəfli və sürətli sosial inkişafını təmin edən
siyasətinizdə əhalinin sağlamlığının qorunması, səhiyyənin daha da inkişaf etdirilməsi, müasir tibb
müəssisələrinin açılması həmişə ən başlıca məqsəd olmuşdur. Elə bu yaxınlarda 4 rayonda müasir tipli yeni
xəstəxanaların tikilməsi və əsaslı təmiri barədə verdiyiniz Sərəncam həmin regionların əhalisi üçün misilsiz
bir töhfə olmuşdur. Burada qürur hissi ilə demək istəyirəm ki, belə bir xeyirxah layihənin həyata keçirilməsi
üçün məhz insanların müraciətlərini və arzularını nəzərə alaraq qərar vermisiniz.
Cənab Prezident, xalqımız yaxşı bilir ki, Siz də, Sizinlə çiyin-çiyinə çalışan Azərbaycanın birinci
xanımı Mehriban Əliyeva da insanların qayğılarından, ehtiyaclarından həmişə xəbər tutursunuz, onlarla
çox ciddi maraqlanırsınız, onlara çox həssaslıqla yanaşırsınız. Siz daim insanları narahat edən problemlərin
həlli üçün narahatsınız. Bax budur, Sizin xalqla olan birliyiniz, xalq üçün narahatlığınız, onun problemlərini
həll etmək istəyiniz. Elə buna görə də bir daha bütün rayon ictimaiyyəti və tibb işçiləri adından Sizə də,
Mehriban xanım Əliyevaya da ürəkdən gələn minnətdarlıq hissimi çatdırmaq istəyirəm.
Bu gün bu diaqnostika mərkəzinin Cəlilabadda açılması yalnız bizim rayonun əhalisi üçün deyil,
bütövlükdə cənub bölgəsinin əhalisi üçün əsl hədiyyədir. Bu, artıq bizim regionda ikinci böyük tibb
müəssisəsidir. Bu mərkəz ən müasir avadanlıq, gözəl iş şəraiti, bir sözlə, keyfiyyətli tibbi xidmət üçün hər
şeylə təmin olunmuşdur. Bu mərkəzin hesabına biz əhalimizə daha keyfiyyətli və ilkin tibbi xidmət göstərə
biləcəyik. Bu mərkəzin verdiyi imkanlardan istifadə edərək sakinlərimizi vaxtaşırı tibbi müayinəyə cəlb
edəcək, onların xəstəliklərini, o cümlədən bizim region üçün daha xarakterik sayılan revmatik xəstəlikləri,
ağciyər, böyrək xəstəliklərini vaxtında aşkar edərək, onların müalicəsini səmərəli şəkildə təşkil edə
biləcəyik. Əlbəttə, biz həkimlər başa düşürük ki, müasir avadanlıqla təchiz olunmuş belə bir mərkəzdə
işləmək üçün çox böyük məsuliyyət daşıyırıq. Öz üzərimizdə daha çox çalışmalıyıq, daha çox oxumalıyıq,
dünya təbabətinin yeniliklərini öyrənməli və işimizdə tətbiq etməliyik. Sizi əmin edirəm ki, belə bir töhfəyə
cavab olaraq, daha ürəklə işləyəcəyik, insanların sağlamlığının keşiyində durmaq üçün bütün bilik və
bacarığımızı sərf edəcək, bu müasir kompleksin bütün imkanlarından istifadə edəcəyik.
Möhtərəm cənab Prezident, Siz 2008-ci ilin sentyabr ayında rayonumuza səfəriniz zamanı görülən
işləri çox yüksək qiymətləndirdiniz. Doğrudan da, Sizin diqqət və qayğınız sayəsində rayonumuzun siması
yaxşılığa doğru gündən-günə dəyişmiş, tanınmaz olmuşdur. Burada yeni sosial obyektlər tikilib və
tikilməkdədir. Sizin tapşırığınızla gözəl Olimpiya-İdman Kompleksi tikilir. Bütün bunlar Sizin gərgin
əməyinizin nəticəsidir. Xalq Sizin atdığınız hər bir addımı böyük rəğbətlə qarşılayır. Bu, Sizə olan sonsuz
inamımızın və ümumxalq məhəbbətimizin hesabınadır. Xalqın məhəbbəti isə insana verilmiş ən uca
qiymətdir. Bu gün, icazə verin, bir ana-bacı şəfqəti ilə deyim: Həmişə belə uca olasınız, möhtərəm cənab
Prezident! Tanrı Sizi qorusun!
AzərTAc
30 aprel 2010-cu il
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Cəlilabadda əlillər və şəhid ailələri üçün yeni bina istifadəyə verilmişdir
(29 aprel 2010-cu il)
Aprelin 29-da Prezident İlham Əliyev Cəlilabadda əlil və şəhid ailələri üçün dördmərtəbəli, 36
mənzilli yaşayış binasının istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki,
Cəlilabadda əlillər və şəhid ailələri üçün tikilən binadakı 36 mənzilin hər biri ümumi sahəsi 68,7
kvadratmetr olan 2 otaqdan ibarətdir. Binada əlillərin sərbəst hərəkəti üçün xüsusi qurğular quraşdırılmış,
fərdi qazanxana, nasosxana, transformator yarımstansiyası, su anbarı vardır. Binanın həyətyanı sahəsində
abadlıq işləri aparılmış, ağac və gül kolları əkilmiş, uşaq meydançası yaradılmışdır.
Prezident İlham ƏLİYEV yeni mənzil alanları təbrik edərək dedi:
- Xoş gördük. Mən sizi gözəl evin istismara verilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Görürsünüz ki, burada şərait ən yüksək səviyyədədir. Bundan yuxarı şərait ola bilməz. Gözəl tikilib. Həm
möhkəm binadır, həm xarici görünüşü gözəldir, həm də daxili tərtibatı ən müasir standartlara cavab verir.
İstilik sistemi, televizor, hər şey, yəni ki, burada rahat yaşamaq üçün bütün şərait vardır. Mən çox şadam
ki, sizin bundan sonra məişət şəraitiniz yaxşı olacaqdır. Siz buna layiqsiniz. Azərbaycan dövləti hər şey
etməlidir ki, sizin üçün şərait yaratsın.
Müharibə əlili Qulam SƏFƏROV: Şəraiti Siz yaratmısınız, cənab Prezident.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu, mənim borcumdur. Mən də çalışıram ki, siz insanlar yaxşı
yaşayasınız, xüsusilə veteranlar. İndi qarşıdan Böyük Qələbənin 65–ci ildönümü gəlir. Bilirsiniz ki, bu
münasibətlə müvafiq Sərəncam imzalanmışdır və hər veterana Azərbaycan dövlətindən 500 manat mükafat
nəzərdə tutulmuşdur.
Qulam SƏFƏROV: Aldıq. Çox sağ olun. Allah Sizə ömür versin.
Prezident İlham ƏLİYEV: Almısınız artıq? Mən elə tez istəyirdim imzalayım ki, bayramlara qədər
hər kəs onu alsın.
Qarabağ müharibəsi əlillərinə də biz həmişə gərək dəstək verək. Təbii ki, onların bütün qayğılarını,
ehtiyaclarını təmin edək. Onlar Vətən uğrunda vuruşublar, əlil olublar, sağlamlıqlarını itiriblər. Şəhid
ailələrinin qohumları öz yaxınlarını itiriblər. Onlar Vətən uğrunda şəhid olublar. Azərbaycan dövləti əlbəttə
ki, bu insanlara öz qayğısını əsirgəməməlidir. Bax, belə gözəl evlərin tikintisi, digər tədbirlərin görülməsi
bizim borcumuzdur.
Bu evlərin, demək olar ki, bütün ölkədə tikintisi geniş vüsət almışdır, Bakıda, bütün bölgələrdə,
rayonlarda. Hələ ki, görüləsi iş çoxdur. Keçən il 700 mənzil istismara verilmişdir. Bu il də təxminən 700
mənzil istismara veriləcəkdir. Ancaq biz elə etməliyik ki, heç olmasa növbəti 3-4 il ərzində Qarabağ
müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinin bütün məişət problemləri həll olunsun. Hələ ki, növbədə dayananlar
vardır və biz onların da problemlərini tədricən həll edəcəyik. Ona görə mən istədim ki, bu gün də sizinlə
bərabər bu hadisəni qeyd edim və sizə orderləri təqdim edim. Arzu edim ki, siz burada yaxşı, rahat
yaşayasınız. Sizin həyatınızda hər şey yaxşı olsun.
Müharibə əlili Qulam SƏFƏROV: Çox sağ olun. Allah Sizə yar olsun, ailənizi, uşağınızı salamat
etsin. Allah-taala Sizin üzərinizdən öz əlini əskik etməsin. Allah saxlasın Sizi. Allah özü qorusun Sizi,
cənab Prezident. Siz camaatın, xalqın qayğısına qalırsınız. Sizi xalqımız ürəkdən sevir, balalarımız ürəkdən
sevir. Mənim 10 övladım, 32 nəvəm, 10 nəticəm vardır. Cənab Prezident, Allah Sizə, ailənizə, övladlarınıza
uzun ömür versin. Sizin bizə etdiyiniz bu cür hörmət, bu cür məhəbbət, bu cür kömək dünyanın heç bir
ölkəsində yoxdur. Allah Sizi qorusun, sağ olun, salamat olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Mən də çox şadam ki, siz çox gümrahsınız. Səhhətiniz də
yaxşıdır. Ancaq onu da istəyirəm biləsiniz ki, bu gün Cəlilabadda yeni, müasir Müalicə-Diaqnostika
Mərkəzi açılır və yaxın zamanlarda fəaliyyətə başlayacaqdır. Orada bütün tibbi xidmətlər - müayinə,
müalicə, hətta əməliyyatlar pulsuzdur. Sizdən xahiş edirəm ki, vaxtaşırı gedib orada müayinədən keçəsiniz,
həmişə sağlam olasınız. Siz bizə lazımsınız. Gələcək nəsillərin tərbiyəsində də sizin nümunəniz bizim üçün
lazımdır.
Müharibə əlili Qulu AĞAYEV: Çox sağ olun, cənab Prezident, Cəlilabad torpağına xoş gəlmisiniz,
səfa gətirmisiniz. Allah Sizin ömrünüzü uzun, canınızı sağlam etsin.
Cənab Prezident, Siz bizə böyük qayğı göstərirsiniz. Atanız, bizim ağsaqqalımız bizə böyük qayğı
göstərmişdir. Həmin qayğını Siz davam etdirirsiniz. Allah Sizi bizə çox görməsin. Allah Sizi qorusun.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun.
XXX
Dövlətimizin başçısı yeni mənzillərin orderlərini və avtomobillərin açarlarını sahiblərinə təqdim etdi.
Müharibə əlilləri və şəhid ailələri göstərilən diqqətə görə minnətdarlıq etdilər.
Prezident İlham Əliyev yeni mənzil və avtomobil alanları bir daha təbrik etdi, onlarla xatirə şəkli
çəkdirdi.
AzərTAc
30 aprel 2010-cu il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri
Cəlilabadda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(31 iyul 2012-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 31-də Lənkərana səfərini başa
çatdırdıqdan sonra Cəlilabad rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Cəlilabad şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə abidənin ətrafında aparılan abadlıq işləri barədə məlumat verildi. Bildirildi
ki, rayonun mərkəzində yerləşən bu ərazidə geniş abadlıq işləri görülmüş, yaşıllıq zolağı salınmışdır.
AZƏRTAC
2012, 31 iyul
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Cəlilabaddakı istirahət parkında görülən yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
(31 iyul 2012-ci il)
İyulun 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Cəlilabad şəhərinin
mərkəzindəki istirahət parkında həyata keçirilən yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov dövlətimizin başçısına məlumat verdi
ki, 1952-ci ildə salınan bu parkda ilk dəfədir ki, belə əsaslı yenidənqurma tədbirləri görülmüşdür. Burada
1941-1945-ci illər müharibəsində həlak olan soydaşlarımızın xatirəsinə abidə kompleksi ucaldılmışdır.
İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qazanılan misilsiz Qələbədə Azərbaycan xalqı da xüsusi rol
oynamışdır. Cəlilabadlılar da həmin müharibədə rəşadət göstərmişlər. Faşizm üzərində Qələbənin
qazanılmasında payı olan soydaşlarımızın xidmətlərini həmişə yüksək qiymətləndirən ulu öndər Heydər
Əliyev onların cəmiyyətdə nüfuzunun daha da qaldırılması üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirmişdir. Bu
insanlara hərtərəfli dövlət qayğısı bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Azərbaycan Prezidenti 1941-1945-ci illər müharibəsində həlak olan soydaşlarımızın xatirəsinə
ucaldılmış abidə kompleksinin önünə gül dəstəsi qoydu.
Diqqətə çatdırıldı ki, parkda Cəlilabad sakinlərinin, o cümlədən veteranların hərtərəfli istirahəti
üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Burada müxtəlif iaşə obyektləri də fəaliyyət göstərir. Yenidənqurma
tədbirləri zamanı müasirlik başlıca meyar götürülmüşdür. İdmançıların məşq etmələri üçün burada müvafiq
qurğular quraşdırılmışdır. Bu qurğularda həndbol, voleybol, basketbol və idmanın digər növləri ilə məşğul
olmaq mümkündür. Parkda müharibə, əmək, Silahlı Qüvvələr və hüquq mühafizə orqanları veteranlarının
istirahəti üçün də yaxşı şərait yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyevə bildirildi ki, bu park yenidənqurmadan sonra füsunkarlığı, müasirliyi və
səliqə-sahmanı ilə diqqəti cəlb edir. Çoxlu sayda dekorativ daş, gül və digər landşaft kompozisiyalarından
ibarət guşələr parka xüsusi yaraşıq verir. Parkda milli memarlıq üslubu beynəlxalq təcrübə ilə məharətlə
uzlaşdırılmışdır. Müasir işıqlandırma sistemi, rəngarənglik və layihənin mükəmməlliyi parkın
cəlbediciliyini daha da artırır.
Yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən dövlətimizin başçısı tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2012, 31 iyul
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Cəlilabadda Heydər Əliyev adına Yaradıcılıq Mərkəzi açılmışdır
(31 iyul 2012-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 31-də Cəlilabadda istirahət parkının yaxınlığında inşa
olunmuş Heydər Əliyev adına Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, mərkəzin tikintisinə ötən il başlanmışdır. İnşaat işləri daxili imkanlar hesabına
aparılmışdır. Ərazisi 1200 kvadratmetr olan bina orijinal memarlıq üslubu ilə diqqəti cəlb edir.
Mərkəzin birinci mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Cəlilabad
rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguşələr vardır. Bu fotolar ümummilli lider Heydər Əliyevin və
dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin Cəlilabad rayonunun sosial-iqtisadi inkişafını daim diqqət mərkəzində
saxlamaları barədə dolğun təəssürat yaradır.
Birinci mərtəbədəki “Cənub palitrası” təsviri incəsənət studiyasında rayon gənclərinin rəsm və
digər əl işləri nümayiş etdirilir. Burada rəssamlığın sirlərinə dərindən yiyələnmək üçün müvafiq dərnək
fəaliyyət göstərir. Gənclərə ağac üzərində oyma, toxum və meyvə tumlarından müxtəlif əl işlərinin
hazırlanmasının incəlikləri də öyrədilir. Mərkəzdə gənclər milli və müasir rəqslərin sirlərinə də dərindən
yiyələnmək imkanı əldə edirlər. Burada üç inzibati otaq vardır. Ən müasir avadanlıqdan istifadə edilməklə
kompyuter kursları da yüksək səviyyədə tədris olunacaqdır. Fotostudiyada bu sənətin qədimdən indiyə
qədərki tarixi dərindən öyrədiləcəkdir. Bu dərnəkdə məşğul olanlar videoçəkilişlərin aparılmasını da
öyrənəcəklər. Xarici dil studiyasında tədris linqvistik avadanlıq əsasında dörd dildə aparılacaqdır.
Xalçaçılıq studiyasında gənclərimiz Azərbaycan xalçaçılıq məktəblərinin ənənələri ilə yaxından tanış
olacaq və bu qədim sənətin sirlərinə yiyələnəcəklər. İkinci mərtəbədə yerləşən muğam studiyasına da
cəlilabadlı gənclər xüsusi maraq göstərirlər. Burada onlara məşhur xanəndələr və tanınmış bəstəkarlar
haqqında geniş məlumat veriləcək, dünya mədəni irs siyahısında müstəsna yeri olan Azərbaycan
muğamının incəlikləri tədris olunacaqdır.
Mərkəzdə yetkinlik yaşına çatan qızlar üçün “Gənc analar” studiyası fəaliyyət göstərəcəkdir.
Burada gənc analar Azərbaycan mətbəxi ilə yaxından tanış olacaq, gündəlik ev işlərini daha dərindən yerinə
yetirmək üçün təcrübəli müəllimlərdən dərs alacaqlar. Mərkəzin orijinallığı ilə seçilən dərnəklərindən biri
də moda studiyasıdır. Burada gənc xanımlara toxuma və tikiş sənəti barədə dolğun məlumat veriləcək,
kəsmə, biçmə və tikmə ilə bağlı digər vərdişlər öyrədiləcəkdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, ümumilikdə respublikamızın regionlarında bu cür müasir mərkəzlərin
yaradılmasına böyük ehtiyac vardır. Dövlət siyasətinə uyğun olaraq bu istiqamətdə tədbirlər daha intensiv
xarakter alır.
Prezident İlham Əliyev mərkəzdə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2012, 31 iyul
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Bayraq Meydanı və Gənclər Parkı cəlilabadlıların sevimli istirahət məkanına çevrilmişdir
(31 iyul 2012-ci il)
İyulun 31-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Cəlilabad şəhərində yenidən qurulan Bayraq
Meydanı və Gənclər Parkı ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Bayraq Meydanına gəldi.
Diqqətə çatdırıldı ki, şəhərin ən yüksək nöqtəsində inşa olunan bayraq dirəyinin hündürlüyü 41,
bayrağın uzunluğu 20, eni isə 10 metrdir. Meydanın ətrafı abadlaşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyevə bildirildi ki, Gənclər Parkı və burada yaradılmış Bayraq Meydanı
Cəlilabadın mərkəzində, 50 metr yüksəklikdə daxili imkanlar hesabına inşa olunmuşdur. Burada yaradılan
şəraitlə tanışlıq zamanı diqqətə çatdırıldı ki, iki hektar ərazini əhatə edən park başdan-başa yenidən
qurulmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Cəlilabadda da
gənclərlə iş sahəsində və onların istirahətinin səmərəli təşkili ilə bağlı əməli tədbirlər görülür. Gənclər Parkı
əsaslı bərpa və yenidənqurmadan sonra Cəlilabadın gözəlliyini daha da artırmışdır.
Kompleks Gənclər Parkı, Bayraq Meydanı, restoran və tikinti işləri davam etdirilən üçmərtəbəli,
30 yerlik oteldən ibarətdir. Burada mədəni-kütləvi tədbirlərin və el şənliklərinin keçirilməsi üçün 200
nəfərlik restoran da inşa edilmişdir. Burada möhtəşəm şəlalə və fəvvarə kompleksləri qurulmuşdur.
Gənclər Parkında uşaqlar üçün maraqlı attraksionlar quraşdırılmışdır. Gənclər burada bilyard,
tennis, şahmat, dama və digər oyunlar oynaya biləcəklər.
Bildirildi ki, yaşıllaşdırma işləri aparılarkən əvvəldən mövcud olan həmişəyaşıl bitkilər saxlanmış,
minədək yeni dekorativ ağaclar və gül kolları əkilmiş, müasir işıqlandırma sistemi qurulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev Gənclər Parkında və Bayraq Meydanında yaradılan şəraiti yüksək
qiymətləndirdi, müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 31 iyul
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“Cəlilabad Broyler” ASC-nin yeni yem fabrikinin açılışı olmuşdur
(31 iyul 2012-ci il)
İyulun 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Cəlilabad Broyler” ASC-nin
yeni inşa olunmuş yem fabrikinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı respublika üzrə quşçuluq təsərrüfatları barədə məlumatları, müəssisənin
planını, yenidənqurmadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətini, eləcə də 1976-cı ildə ulu öndər Heydər Əliyevin
iştirakı ilə quşçuluq fabrikinin açılışını əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət stendlərə baxdı.
Bildirildi ki, fabrikin inşasına 1969-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə
gəlişindən sonra başlanılmışdır. Ulu öndər 1972-ci ildə Cəlilabada səfəri zamanı quşçuluq fabrikində tikinti
işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 1976-cı ilin mayında ulu öndər Heydər Əliyevin iştirakı ilə Cəlilabad
quşçuluq fabriki istifadəyə verilmişdir.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun icraçı direktoru Şirzad
Abdullayev məlumat verdi ki, Cəlilabad şəhərində 45 hektar ərazidə köhnə tikililərdən ibarət quşçuluq
fabrikinin yenidən qurulması Azərbaycanda yerli istehsala artan tələbatın ödənilməsinə töhfə verəcəkdir.
Fabrikin yenidən qurulmasına beş milyon manat vəsait sərf olunmuşdur. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
tərəfindən yenidənqurma işlərinə iki milyon manat güzəştli kredit verilmişdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, Dövlət Proqramına uyğun olaraq yenidən qurulan müəssisənin illik istehsal
gücü 6 min ton quş əti məhsullarıdır. Bu müəssisənin fəaliyyətə başlaması idxalı əvəz edən məhsul
hazırlanmasına şərait yaradacaq, daxili bazarın yüksək keyfiyyətli məhsullarla təmin olunmasına imkan
verəcəkdir. Müəssisə əsasən, Türkiyə texnologiyaları əsasında qurulmuşdur. Quş fermaları ən müasir
yemləmə, havalandırma avadanlığı ilə təchiz edilmişdir. Həmçinin müəssisədə kəsim sexi yerli “ASENA”
şirkəti tərəfindən Türkiyə texnologiyası əsasında qurulmuşdur. Sexdə saatda 2,5 min quşun kəsimi həyata
keçirilir. Yeni inşa olunan sex isə hər birinin tutumu 177 min yumurta olan iki inkubator avadanlığı ilə
təchiz edilmişdir. Müəssisədə yem sexi, soyuducu və şoklama kameraları da inşa edilmişdir.
Bildirildi ki, respublika üzrə 43 quşçuluq təsərrüfatı vardır. Bu ilin birinci yarısında quş əti istehsalı
ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 40 faiz artaraq 25,5 min tona, yumurta istehsalı 16 faiz artaraq 600
milyona çatmışdır. Bu artımın əsas səbəblərindən biri dövlətin dəstəyi ilə bu sahəyə güzəştli kreditlərin
ayrılmasıdır. Dövlətimizin başçısının tapşırıq və göstərişlərinə əsasən tikilmiş və tikilməkdə olan 30
damazlıq yumurta və broyler təsərrüfatına Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 55 milyon manat
güzəştli kredit ayrılmışdır. Bunlardan 10-u istifadəyə verilmiş, digər 20-sinin cari ildə açılması
planlaşdırılır. Yaxın illərdə quş ətinə olan daxili tələbat 92,5, yumurtaya olan tələbat isə 100 faiz yerli
istehsal hesabına ödəniləcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti fabrikin istehsal etdiyi məhsulların nümunələrinə də baxdı.
Sonra Prezident İlham Əliyev müəssisənin yem fabrikini işə saldı və monitor vasitəsilə istehsal
prosesini izlədi.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, müasir avadanlıqla təchiz edilən fabrik saatda 10 ton
quş yemi hazırlamaq gücünə malikdir. Quşçuluq təsərrüfatları üçün müxtəlif növ yem hazırlayan fabrik
tam avtomatlaşdırılmışdır. Müəssisədə 220 nəfər işlə təmin olunmuşdur.
Müəssisədə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirən Azərbaycan Prezidenti kollektivə uğurlar
arzuladı.
AZƏRTAC
2012, 31 iyul
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Cəlilabadda “Avanqard” MMC-nin yeni un fabriki fəaliyyətə başlamışdır
(31 iyul 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 31-də Cəlilabadda “Avanqard” MMCnin un fabrikinin açılışında iştirak etmişdir.
Məlumat verildi ki, 100 tonluq un dəyirmanı və 10 min tonluq taxıl məhsullarının təmizlənməsi və
satışı üçün anbar kompleksini özündə birləşdirən müəssisə ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Müəssisənin beşmərtəbəli binadan ibarət dəyirman kompleksi ekoloji baxımdan bütün gigiyenik normalara
cavab verir. Taxıl məhsullarının qəbulu, çeşidlənməsi və təmizlənməsi, o cümlədən un istehsalı tam
avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. Belə müasir un fabriklərinin inşası ölkədə ərzaq
təhlükəsizliyinin təminatına, yüksək keyfiyyətli taxıl məhsullarının və un məmulatının daha uzun müddətə
saxlanılmasına imkan verir.
Dövlətimizin başçısı müəssisəni işə saldı.
Bildirildi ki, müəssisənin ərazisində inşa olunan taxıl məhsullarının tədarükü və emalı kompleksi
Prezident İlham Əliyevin sahibkarlığın inkişafına dəstək siyasətinə uyğun olaraq Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun ayırdığı 1 milyon manat güzəştli kredit və sahibkarın vəsaiti hesabına tikilmişdir.
İnşasına 2010-cu ilin sonunda başlanılan taxıl anbarı kompleksi Türkiyənin “OBİAL” şirkətinin
texnologiyası əsasında qurulmuşdur. On min tonluq taxıl anbarı hər biri iki min ton olmaqla beş silodan
ibarətdir. Fabrikə daxil olan taxıl xüsusiyyətinə və növünə görə elevatorlar vasitəsilə bu silolara ötürülür.
Silolarda taxılın uzunmüddətə saxlanılması üçün bütün lazımi şərait vardır. Silolarda saxlanılan taxıl sonra
fabrikin dəyirman kompleksinə ötürülür. Burada taxıl yenidən yoxlanılır və dəyirmanda üyüdülməsi üçün
müvafiq normalara uyğunluğu müəyyənləşdirilir, yuyulur və təmizlənir. Dəyirman kompleksi tam
avtomatlaşdırıldığından burada taxılın üyüdülməsindən qablaşdırılmasınadək bütün prosesə idarəetmə
mərkəzindən kompyuterlərlə nəzarət olunur.
Bildirildi ki, taxılın yuyulması ekoloji cəhətdən ən müasir avadanlıqla həyata keçirilir. Digər
dəyirmanlardan fərqli olaraq burada taxılın yuyulması rejimi onun tərkibinə uyğun aparılır və suyun
miqdarını kompyuter müəyyən edir. Taxıl altı iri avadanlıq vasitəsilə üyüdülür. Sonra un qablaşdırmaya
yönəldilir. Burada 500 qram torbalardan 50 kiloqramadək kisələrə doldurulur. Fabrikdə “İpək” və “Ocaqlı”
adı ilə un məhsullarının istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. Dəyirman kompleksi Türkiyənin “Öz Başak”
şirkətinin müasir avadanlığı ilə təchiz edilmişdir. Dəyirmanın gündəlik istehsal gücü 100 ton təşkil edir.
Müəssisədə yüz nəfər yeni iş yeri ilə təmin olunacaqdır.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, yeni müəssisə respublikada taxılçılığın inkişafına təkan
verməklə əhalinin il boyu keyfiyyətli un ilə təmin olunmasına şərait yaradacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti hazır məhsulların nümunələrinə baxdı.
Müəssisədə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar
arzuladı.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2012, 31 iyul
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Cəlilabad Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
(31 iyul 2012-ci il)
İyulun 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Cəlilabad Olimpiya İdman
Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Cəlilabad Olimpiya İdman Kompleksinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdikdən
sonra burada yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Binanın foyesində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
ölkəmizdə idmanın inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən fotoguşələr nümayiş olunur.
Gənclər və idman nazirinin müavini İntiqam Babayev komplekslə bağlı Azərbaycan Prezidentinə
məlumat verdi.
Bildirildi ki, ən müasir standartlara cavab verən bu idman qurğusu Gənclər və İdman Nazirliyinin
sifarişi əsasında tikilmişdir. İnşasına 2007-ci ildə başlanılan Cəlilabad Olimpiya İdman Kompleksinin
ərazisi beş hektardır. Kompleksin qapalı idman salonunun sahəsi 1168 kvadratmetrdir. Burada 712 nəfər
mini-futbol, basketbol, voleybol, güləş, cüdo, taekvondo və idmanın digər növləri üzrə yarışlara baxa
biləcəkdir. Qapalı idman salonunda müxtəlif yarışların yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün hər cür şərait
yaradılmışdır. Salonun döşəməsi xüsusi texnologiya əsasında quraşdırılmışdır ki, bu da yarışların yüksək
səviyyədə keçirilməsinə imkan yaradır. İkinci mərtəbə də genişliyi və müasirliyi ilə diqqəti cəlb edir.
Burada müxtəlif iş otaqları və idman salonları yerləşir.
Diqqətə çatdırıldı ki, Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının quraşdırdığı pnevmatik tirdə Almaniya
istehsalı olan avadanlıqdan istifadə olunmuşdur. Burada “Hörinq” şirkətinin texnologiyası əsasında atıcılıq
növü üzrə idmançıların hazırlığı aparılır. İdman qurğusunda geniş trenajor salonu fəaliyyət göstərir.
İdmanın on yeddi növü üzrə müxtəlif avadanlığın quraşdırıldığı kompleksdə arzu edənlər bilyard və
stolüstü tennislə də məşğul ola bilərlər. Şahmat otağında eyni vaxtda 10 nəfərə bu qədim oyunun sirləri
öyrədiləcəkdir. Divarda quraşdırılan lövhə vasitəsilə gənclərə şahmatın incəlikləri tədris olunacaqdır.
Bildirildi ki, beşzolaqlı üzgüçülük hovuzu da ən müasir standartlara cavab verir. Hovuzun uzunluğu
25, eni 12,5 metrdir. Burada ən müasir nəmalma, havalandırma və istilik sistemi quraşdırılmışdır. Beş yüz
kubmetrlik su tutumu olan hovuzun dərinliyi 1,2 metrdən 1,8 metrə qədərdir. İstər üzgüçülər, istərsə də
idmanın digər növləri ilə məşğul olanlar üçün ən müasir standartlara cavab verən soyunub-geyinmə
otaqları, duş və sauna yaradılmışdır. Kompleksdə cüdoçular üçün xüsusi salon fəaliyyət göstərəcəkdir.
Taekvondoçuların məşqləri üçün də hərtərəfli şərait vardır. Dövlətimizin başçısına bildirildi ki, bu
Olimpiya İdman Kompleksində də mükəmməl infrastruktur yaradılmışdır.
Azərbaycan Prezidenti kompleksin ərazisində inşa edilmiş üçmərtəbəli mehmanxana ilə də tanış oldu.
Birinci mərtəbədə konfrans zalı fəaliyyət göstərir. Burada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hərtərəfli
şərait mövcuddur. Mühafizə otağı ən müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir. Əlli nəfərlik yeməkxana da
müasirliyi ilə seçilir. Mehmanxananın ikinci və üçüncü mərtəbələrində bir lüks və 11 yarımlüks otaq vardır.
Mehmanxananın eyvanından ətrafın göz oxşayan mənzərəsini seyr etmək mümkündür.
Prezident İlham Əliyevə bildirildi ki, ərazidə süni örtüklü futbol meydançası yaradılmışdır. Futbol
meydançasının tribunalarında 963 tamaşaçı yeri vardır. Meydançanın kənarında iki qaçış zolağı
yaradılmışdır. Futbol meydançasından başqa, ərazidə tennis kortu, basketbol və voleybol meydançaları da
vardır. Ərazidə 500 ağac və koldan ibarət yaşıllıq zolağı salınmışdır. Burada artezian quyusu qazılmış, su
anbarları və qazanxana quraşdırılmışdır. Qrunt sularından mühafizə məqsədi ilə drenaj sistemi
yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısı Cəlilabad Olimpiya İdman Kompleksi ilə yaxından tanış olduqdan sonra burada rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm! Cəlilabad Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı çox
böyük hadisədir. Mən çox şadam ki, bu gün biz sizinlə bərabər bu gözəl kompleksin açılışında iştirak edirik.
Doğrudan da bu, Cəlilabad rayonu üçün, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün, Azərbaycanda idmanın
inkişafı üçün çox vacib olan məsələdir. Mən çox şadam ki, bu kompleks xarici görünüşü və daxili tərtibat
baxımından bütün standartlara cavab verir. Həm gözəl üzgüçülük hovuzu, həm böyük idman zalı, trenajor
zalı, açıq meydançalar, stadion, mehmanxana. Yəni, əslində bu, təkcə idman qurğusu deyildir. Bu,
ümumiyyətlə rayonun inkişafı üçün və Cəlilabadda gedən sürətli inkişaf üçün çox vacib olan obyektdir.
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İdman bizim cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsidir. İdmana böyük diqqət göstərilir. Bütün yerlərdə,
bütün bölgələrdə olimpiya idman kompleksləri tikilir və hər yeni Olimpiya İdman Kompleksi əvvəlkindən
fərqlənir, daha da gözəlliyi, daha böyük funksional cəhəti ilə. Cəlilabad Olimpiya İdman Kompleksi də
əvvəlki illərdə tikilmiş komplekslərdən fərqlənir və əminəm ki, bu kompleks Cəlilabad idmançılarına və
rayon sakinlərinə xidmət edəcəkdir.
Burada, əlbəttə ki, idman bölmələri yaradılacaqdır. Eyni zamanda, rayon sakinləri də burada öz asudə
vaxtlarını keçirə bilərlər. İdman, fiziki sağlamlıq bizim üçün çox vacibdir. İnsanların sağlamlığı, o
cümlədən insanların idmana olan münasibətindən asılıdır.
Bizdə idman siyasəti yüksək səviyyədə aparılır. İdmançılarımız hazırda Londonda Olimpiya
Oyunlarında yarışırlar. Biz onları oraya böyük ümidlərlə göndərmişik və əminəm ki, yaxşı nəticələr
olacaqdır. Artıq birinci medal qazanılıbdır. Əminəm ki, medalların sayı daha da çox olacaqdır. Gələcəkdə
Azərbaycanın idman şöhrətini daim yüksəklərdə saxlamaq üçün idmanın kütləviliyi daha da geniş şəkildə
təmin edilməlidir. Bütün bölgələrdə yaradılan olimpiya idman kompleksləri məhz bu məqsədi güdür.
Uşaqlar, yeniyetmələr uşaqlıq yaşlarından idmana cəlb olunsunlar, idman ilə məşğul olsunlar, fiziki
cəhətdən sağlam olsunlar və peşəkar idmançı olsunlar.
Mən şadam ki, Cəlilabadda da artıq Olimpiya İdman Kompleksi vardır. Cəlilabadda idman ənənələri
həmişə olmuşdur. İdman ilə məşğul olmaq üçün şərait o qədər də yaxşı olmamışdır. Ancaq indi biz bu
boşluğu da artıq aradan götürürük. Bu kompleks ilə yanaşı, mən bu gün Cəlilabadda bir sıra digər
obyektlərin açılışında iştirak etmişəm. Çox şadam ki, rayon sürətlə və hərtərəfli şəkildə inkişaf edir.
Əvvəlki səfərlərimdə Diaqnostika Mərkəzinin, digər obyektlərin açılışında iştirak etmişəm. Heydər
Əliyev Seyrəngahı möhtəşəm bir mərkəzə çevrilibdir. Bu gün isə yeni parkların açılışında iştirak etmişəm.
Gənclər Parkı, sonra şəhərin içərisindəki köhnə park tamamilə yenidən qurulmuşdur. Gənclik Evi
tikilmişdir. Quşçuluq fabriki, sonra taxıl anbarı, məktəblər tikilib, binalar bərpa olunub. Mən çox şadam ki,
inkişaf çox sürətlə gedir.
Eyni zamanda, bu gün kənd yolunun açılışında iştirak etmişəm. Bu da çox vacibdir. Hazırda
Azərbaycanda kənd yollarının tikintisi prosesi geniş vüsət almışdır. O cümlədən Cəlilabad rayonunda 17
kilometr uzunluğunda kənd yolunun tikintisi başlamışdır. Onun əhatə etdiyi kəndlərdə 20 mindən artıq əhali
yaşayır. Cəlilabadda kəndlərin sayı çoxdur, təqribən 200-yə yaxındır. Biz tədricən bütün kənd yollarını
yaxşı vəziyyətə salmalıyıq.
Bir rayonda görülən işlər, bir gün ərzində iştirak etdiyim açılışlar ölkəmizin dinamik inkişafını
təsdiqləyir. Həm iqtisadi sahədəki işlər, regionların inkişafı, iş yerlərinin açılması, abadlıq-quruculuq
tədbirləri, həm də idman obyektlərinin, kənd yollarının açılışı, tikintisi ölkəmizin dinamik inkişafını
göstərir. Gələcək illərdə bu inkişaf daha da sürətli olmalıdır. Əvvəlki illərdə görülən işlər deməyə əsas verir
ki, artıq biz böyük uğurlara nail ola bilmişik. İndi infrastruktur layihələri icra edilir. Mən maraqlandım, icra
başçısı məlumat verir ki, Cəlilabadda qazlaşdırma prosesi bir az ləng gedir. Mən Bakıya qayıdandan sonra
əlavə göstərişlər verəcəyəm ki, qazlaşdırma daha da sürətli getsin. Rayon mərkəzi tamamilə
qazlaşdırılmalıdır və bu, belə də olacaqdır. Çalışmalıyıq ki, kəndlərin də mütləq əksəriyyəti qazlaşdırılsın.
Buna imkan vardır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında bu məsələlər öz həllini
tapmalıdır. Çalışmalıyıq ki, gələn ilin sonuna qədər qazlaşdırma məsələlərini tamamilə yekunlaşdıraq.
Hazırda vacib infrastruktur layihələrinin arasında su və kanalizasiya layihələridir. Bu məsələlər də
gələn ilin sonuna qədər yekunlaşmalıdır. Artıq bu işlər başlamışdır. Dövlət büdcəsində vəsait vardır.
Cəlilabad şəhəri və ətraf kəndlər ilk növbədə su və kanalizasiya sistemi ilə təmin edilməlidir. Bu, çox böyük
layihədir. Çünki bu layihə hər bir rayonda icra edilir, böyük vəsait və böyük zəhmət tələb edir. Keçmişdə
ümumiyyətlə bölgələrdə kanalizasiya sistemi olmamışdır. Heç Bakının da kanalizasiya sistemi lazımi
səviyyədə olmamışdır. İçməli su daim problem olmuşdur. Biz bu məsələni birdəfəlik həll edəcəyik.
Beləliklə, biz insanları ən çox narahat edən problemləri tədricən aradan qaldırırıq.
Sahibkarlıq üçün yeni şərait, gözəl imkanlar yaradılır, kreditlər verilir. Kənd təsərrüfatı inkişaf edir.
Cəlilabadda kənd təsərrüfatının inkişafına xüsusilə böyük diqqət verilməlidir. Çünki bildiyiniz kimi, vaxtilə
ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Cəlilabadda böyük üzüm bağları salınmışdı. Əfsuslar olsun ki,
1980-ci illərin sonlarında sovet rəhbərliyi tərəfindən çox yanlış siyasət aparılmışdır. Bütün üzüm bağları
məhv edilmişdir. Onların bərpası indi çox çətin məsələdir. Ancaq buna baxmayaraq bu məsələ də tədricən
öz həllini tapmaqdadır. Yəni, burada üzümçülüyün böyük ənənələri olmuşdur. Üzümçülüyün fermerlərə,
kəndlilərə nə qədər xeyirli olduğunu biz hamımız yaxşı bilirik. Təsadüfi deyildir ki, keçən ilin sonunda
Azərbaycanda üzümçülüyün inkişafına dair mənim tərəfimdən Sərəncam imzalanmışdır, Dövlət Proqramı
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qəbul edilmişdir. Biz çalışacağıq ki, üzümçülüyü sürətlə inkişaf etdirək. Bu istiqamətdə Cəlilabadın üzərinə
ən böyük məsuliyyət düşür. Çünki biz vaxtilə salınmış bağları bərpa etməliyik, yenidən salmalıyıq və
üzümçülüyün inkişafına nail olmalıyıq.
Kənd təsərrüfatının digər istiqamətləri üzrə də Cəlilabadda böyük imkanlar, böyük potensial vardır.
İndi biz fermerləri texnika ilə də təmin edirik. Sumqayıtda gübrə zavodu tikilir. İndi biz özümüzü gübrələrlə
təmin edəcəyik.
Rayonun turizm potensialı vardır. Ancaq bu vaxta qədər həmin potensialdan istifadə olunmayıb. Çünki
yenə də infrastruktur olmadıqda bunu etmək mümkün deyildir. İndi yeni kənd yollarının tikintisi
nəticəsində Cəlilabadın dağlıq əraziləri də artıq rayon mərkəzi ilə birləşəcək və o ərazilərdə, gözəl yerlərdə
turizm obyektləri, otellər tikilməlidir və tikiləcəkdir.
Mən bir daha demək istəyirəm və çox şadam ki, Cəlilabadın inkişafı çox sürətlidir. Şəhər simasını
dəyişir, müasirləşir, abadlaşır, gözəl binalar tikilir. Köhnə binalar bərpa edilir. Bir sözlə, inkişaf, dinamika
var və bu dinamika gələcək illərdə də saxlanılmalıdır. Cəlilabad daha da sürətlə inkişaf etməlidir və
edəcəkdir.
Bir daha sizi bu gözəl binanın - Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı münasibətilə təbrik edirəm, sizə
cansağlığı arzulayıram.
XXX
Azərbaycanın basketbol üzrə milli komandasının üzvü, Birinci İslam Ölkələri Olimpiadasının qalibi,
on beş qat Azərbaycan çempionu Zaur PAŞAYEV ölkədə idmanın inkişafına göstərdiyi yüksək diqqət və
qayğıya görə idmançılar adından dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirərək dedi:
- Bu gün rayonumuzun sakinləri və biz gənclər üçün çox əlamətdar bir gündür. Belə bir gözəl
kompleksi bizə bəxş etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
Bildiyiniz kimi, bütün dünyanın gözü London Olimpiya Oyunlarındadır. Orada idmançılarımızın
çıxışını görəndə qəlbimiz fərəh hissləri ilə dolur. Bu, Sizin Azərbaycanda idmana göstərdiyiniz qayğının
böyük bir nümayişidir. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda Olimpiya hərəkatı yüksək səviyyədə
inkişaf edir, güclənir. Bir daha demək istəyirəm ki, idmançılarımız Olimpiya Oyunlarında bayrağımızı
yüksəklərə qaldıracaqlar və Azərbaycanımızın himnini səsləndirəcəklər.
Cəlilabad da gündən-günə inkişaf etməkdədir, gözəlləşməkdədir. Gözəl yollar çəkilir, məktəblər
tikilir, parklar salınır. Buna görə də Sizə minnətdarlığımızı bildiririk, çox sağ olun deyirik, cənab Prezident!
Sağ olun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
31 iyul 2012-ci il
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Cəlilabad-Hamarqışlaq-Sadatlı kəndlərarası avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir
(31 iyul 2012-ci il)
İyulun 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Cəlilabad-Hamarqışlaq-Sadatlı
kəndlərararası avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə yolun texniki göstəricilərini əks etdirən stendlərə baxdı.
Məlumat verildi ki, 17 kilometrlik Cəlilabad-Hamarqışlaq-Sadatlı yolu 14 yaşayış massivinin 24
min sakininin yol probleminin həllinə böyük təsir göstərəcəkdir. Vaxtilə yalnız yay aylarında istifadəsi
mümkün olan bu yol artıq müasir standartlar səviyyəsində tamamilə yenidən qurulmuşdur. Prezident İlham
Əliyevin 2012-ci il 9 mart tarixli Sərəncamına əsasən çəkilmiş yolun inşasına dövlət tərəfindən üç milyon
manat vəsait ayrılmışdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, dördüncü dərəcəli avtomobil yolunun eni səkkiz metrdir. Ərazidən asılı olaraq
yolun 5,2–6 metrini asfalt örtüyü təşkil edir. Avtomobillərin sürət həddinin saatda 50-100 kilometr
müəyyənləşdirildiyi yolda 32 su keçidi, 3 körpü sistemli suötürücü qurulmuşdur. Mövcud yol bir neçə yerdə
sürüşmə zonasına düşdüyünə görə yeni yol sürüşmə zonasından 50 metr kənarlaşdırılmışdır. Yola 90 min
kvadratmetr həcmində iki qatdan ibarət asfalt döşənmişdir. Müasir standartlar səviyyəsində inşa olunan yol
ilin istənilən fəslində avtomobillərin və piyadaların maneəsiz hərəkətinə imkan yaradacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Sonra Prezident İlham Əliyev Cəlilabad-Hamarqışlaq-Sadatlı yolunda sakinlərlə görüşdü.
Dövlətimizin başçısı sakinləri salamlayaraq dedi:
- Yeni yolun açılışı münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bu yolun tikintisi ilə əlaqədar ilin əvvəlində
sərəncam imzalanmışdır, vəsait ayrılmışdır. Yol 13 kəndi birləşdirir. Bu kəndlərdə 20 mindən artıq əhali
yaşayır. Yolun bir hissəsi artıq hazırdır, tikinti işləri davam edir. Bu kənd yolunun tikintisi nəticəsində
gediş–gəliş rahat olacaqdır. İnsanlar bu gözəl yoldan istifadə edəcəklər.
Beləliklə, Cəlilabad rayonu da sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Rayonda işlər yaxşı gedir. Görürsünüz, Cəlilabad necə gözəlləşir, abadlaşır.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun! Bunlar hamısı Sizin rəhbərliyinizlə görülən işlərdir, Sizin diqqət və
qayğınızın nəticəsidir. Allah Sizdən razı olsun! Allah ulu öndərimizə rəhmət etsin!
Prezident İlham ƏLİYEV: Tikinti-quruculuq işləri aparılır. Onların içərisində kənd yollarının
tikintisi xüsusi məna daşıyır. Ancaq Cəlilabadda kəndlərin sayı çoxdur. Təqribən 200-ə qədərdir.
Çalışmalıyıq ki, növbəti illərdə bütün kəndlərdə gözəl yollar çəkək, düzəldək, bərpa edək. Kəndlərdə
yaşayan insanlar daha rahat yollardan istifadə etsinlər. Əlbəttə, biz birinci mərhələdə magistral yollara fikir
veririk. İndi hər yerdə, hər bir istiqamətdə magistral yollarda tikinti gedir, o cümlədən Bakı-Astara yolunun
tikintisi davam edir və gözəl yol olacaqdır. İndi sıra gəlib kənd yollarına. Cəlilabadda kənd yollarının
tikintisi, bərpası, təmiri bundan sonra da gedəcəkdir. Bu, birinci böyük açılışdır. Belə açılışlar çox
olacaqdır.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun! Allah Sizdən razı olsun! Təşəkkür edirik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun! Sizi bir daha təbrik edirəm.
Sakin Sənan DÖVLƏTOV: Allah Sizi qorusun. Sizə cansağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Sizin
rəhbərliyinizlə görülən bu işlərə görə Cəlilabad camaatı adından böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Gələcək
işlərinizdə Sizə uğurlar diləyirik. İşləriniz xeyirli olsun! Sizə və ailənizə Allahdan cansağlığı diləyirik.
Yeni yolda görülən işlərlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
31 iyul 2012-ci il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri
Cəlilabadda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Biləsuvara səfərini başa
çatdıraraq Cəlilabad rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Cəlilabad şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev Parkında Ulu
Öndərin abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov parkda aparılan abadlıq-quruculuq
işləri barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi.
Bildirildi ki, burada yenidənqurma işlərinə bu ilin mayında başlanılmışdır. İşlər qısa müddətdə
yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin parkda ucaldılan abidəsi yenisi
ilə əvəz olunmuşdur. Qranitdən hazırlanmış yeni abidənin hündürlüyü 10 metrdir. Ümumi ərazisi 3 hektar
olan bu istirahət məkanında iki fəvvarə quraşdırılmış, müasir işıq dirəkləri və oturacaqlar qoyulmuş, yaşıllıq
zolağı salınmışdır. Parkın ətrafında yerləşən bütün binalar təmir edilmişdir.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Qarazəncir-Qarakazımlı-Bayxanlı avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Cəlilabadda QarazəncirQarakazımlı-Bayxanlı avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı yolun tikinti işlərinin gedişini, eləcə də texniki göstəricilərini əks etdirən
stendlərə baxdı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2012-ci il sentyabrın 28-də imzaladığı Sərəncamla
Prezidentin Ehtiyat Fondundan Qarazəncir-Qarakazımlı-Bayxanlı avtomobil yolunun inşasına ilkin olaraq
2 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Yolun tikintisinə 2012-ci ilin oktyabrında başlanmışdır. Ümumi
uzunluğu 34 kilometr olan yolun eni 8 metrdir. Dördüncü texniki dərəcəyə aid olan yolun inşası zamanı
kommunikasiya məsələlərinə də xüsusi diqqət yetirilmiş, 33 su ötürücüsü tikilmişdir.
Qeyd edildi ki, mövcud yol bir neçə yerdə sürüşmə zonasına düşdüyü üçün hündürlüyü 2-3
metrlik yamaclar kəsilmiş, sürüşmə zonasından 10 metr kənarlaşdırılmışdır. Yol 25 yaşayış məntəqəsini
birləşdirir. Bu yolun istifadəyə verilməsi 50 mindən çox əhaliyə müasir səviyyəli nəqliyyat
infrastrukturundan yararlanmağa imkan verəcəkdir.
Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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“Fidan” körpələr evi-uşaq bağçasında hər cür şərait yaradılmışdır
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Cəlilabadda “Fidan”
körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Son dövrlərdə bütün sahələrdə olduğu kimi, uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə,
onların sağlam və xoşbəxt böyümələrinə dövlət tərəfindən yüksək diqqət göstərilir. Müasir körpələr eviuşaq bağçalarının istifadəyə verilməsi bunun əyani təsdiqidir. Yeni uşaq bağçaları və körpələr evlərinin
inşası, eləcə də mövcud olanların ən müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulmasına Heydər Əliyev
Fondu da öz töhfəsini verir. Həyata keçirilən bütün bu mühüm layihələr uşaqların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi istiqamətində Azərbaycanda aparılan siyasətin uğurlu və məntiqli nəticəsidir.
Azərbaycan Prezidenti binada yaradılan şəraitlə tanış oldu.
Körpələr evi-uşaq bağçasında ümummilli lider Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın uşaqlara diqqət və qayğısını əks etdirən
fotolardan ibarət guşələr vardır.
Məlumat verildi ki, binanın inşasına bu ilin fevralında başlanılmışdır. Tikinti işlərinin yüksək
keyfiyyətlə həyata keçirilməsi üçün bütün qüvvələr səfərbər olunmuşdur. 120 yerlik müasir tipli körpələr
evi-uşaq bağçasının ümumi ərazisi 2,5 hektara yaxındır. Binada 20 otaq vardır. Burada həkim otağı,
yeməkxana və uşaqların əyləncəsi üçün zal inşa edilmişdir. Bundan başqa, musiqi zalı və digər istirahət
otaqları da balacaların ixtiyarına veriləcəkdir. Bütün otaqlar zəruri avadanlıqla təchiz edilmişdir. Bir sözlə,
burada uşaqların təlim-tərbiyəsi və bacarıqlarının üzə çıxarılması üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır.
Binanın həyətində müasir standartlara cavab verən attraksionlar quraşdırılmış, ətrafda geniş abadlıq işləri
aparılmışdır.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışı olmuşdur
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Cəlilabad Rayon Mərkəzi
Xəstəxanasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı tibb ocağının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev xəstəxanada yaradılan şərait barədə Prezident İlham Əliyevə
məlumat verdi.
Bildirildi ki, xəstəxana ərazisində əsas binadan əlavə yoluxucu xəstəliklər üçün ikimərtəbəli
infeksion şöbə tikilmişdir. Həyətdə geniş abadlıq işləri görülmüş, yaşıllıq zolaqları yaradılmışdır. Cəlilabad
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının inşasına Prezident İlham Əliyevin 2012-ci ildə imzaladığı Sərəncama
əsasən başlanılmışdır. Səhiyyə Nazirliyinin sifarişi ilə inşa edilən bina ən müasir tələblər səviyyəsində
tikilmişdir. Xəstəxananın ümumi ərazisi 5 hektar, tikintialtı sahəsi isə 7381 kvadratmetrdir. Üç mərtəbədən
ibarət binada ən müasir tibbi avadanlıq quraşdırılmışdır. Xəstəxanada laboratoriya, poliklinika şöbələri,
rentgen, USM, əməliyyat otaqları, reanimasiya-anesteziologiya şöbəsi, mama-ginekoloji, uşaq xəstəlikləri
şöbələri və inzibati otaqlar vardır. Burada nevrologiya və cərrahiyyə şöbələri də fəaliyyət göstərəcəkdir.
Tibb ocağının 50 nəfərlik iclas zalı da vardır. Xəstəxana müasir tələblərə cavab verən tibb avadanlığı ilə
təmin olunmuşdur. Bir sözlə, burada yaradılan şərait yalnız cəlilabadlılara deyil, eyni zamanda, ətraf
rayonların sakinlərinə də yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərməyə imkan verəcəkdir.
Xəstəxanada yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı tibb işçiləri və rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Xəstəxananın kollektivini və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident
İlham ƏLİYEV dedi:
- Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışı çox gözəl
hadisədir, böyük hadisədir. Bu xəstəxananın qısa müddət ərzində tikilməsi də Azərbaycan dövlətinin
gücünü göstərir. Mən xatırlayıram, keçən il Cəlilabadda olarkən burada Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının
tikintisi ilə bağlı göstəriş vermişdim. Bu xəstəxana bir il ərzində tikilib və ən yüksək standartlara cavab
verir. Dünyada hansı yüksək standart varsa, Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında da o standart vardır
- həm keyfiyyət, həm memarlıq, həm gözəllik, təmizlik. Eyni zamanda, burada ən müasir avadanlıq
quraşdırılıbdır, bütün şöbələr - cərrahiyyə, terapiya, oftalmologiya, doğum şöbələri fəaliyyət göstərir. Yəni,
bu xəstəxana dünya səviyyəsində tikilmiş xəstəxanadır.
Xəstəxananın tikintisi bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlətinin gücünü və siyasətini
əks etdirir. Çünki siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır, onun rifahı, onun sağlamlığıdır. İnsan
sağlamlığı hər şeydən üstündür. Hər bir insan öz sağlamlığını qorumalıdır və hər bir insan keyfiyyətli tibbi
xidmət almalıdır.
Bu gün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində keyfiyyətli tibbi xidmət almaq üçün bütün şərait vardır.
Xüsusilə cənub zonasında demək olar ki, bütün rayonlarda xəstəxanalar, diaqnostika mərkəzləri tikilib,
yaxud da ki, əsaslı şəkildə təmir edilib. Bir rayonda – Biləsuvarda hələ ki, işlər lazımi səviyyədə deyildir.
Mən bu gün səhər orada olmuşam. Biləsuvar Rayon Xəstəxanasının əsaslı təmiri ilə bağlı artıq göstəriş
verilib. Beləliklə, bu zonanın bütün rayonlarında ən yüksək səviyyəli tibbi xidmət təşkil edilir. Nəzərə alsaq
ki, bir müddət bundan əvvəl Cəlilabadda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi tikilmişdir, hazırda rayonda iki
müasir tibb mərkəzi vardır. Bu, onu göstərir ki, burada müalicə, diaqnostika, bütün terapevtik tədbirlər
yüksək səviyyədə təşkil edilir. Bu, bir daha demək istəyirəm ki, dövlət siyasətimizin təzahürüdür,
Cəlilabada olan münasibətdir. Bilirsiniz ki, ulu öndər Heydər Əliyev Cəlilabadın inkişafına daim böyük
diqqət göstərmişdir, dəfələrlə Cəlilabadda olmuşdur.
Bu gün Cəlilabadın yeni dövrü davam edir. Bu gün biz müstəqil dövlətdə yaşayırıq, bizim
taleyimiz öz əlimizdədir. Əlbəttə ki, müstəqillik dövründə görülən işlər göz qabağındadır. O cümlədən
Cəlilabadda əvvəlki dövrdə də böyük işlər görülmüşdür, Olimpiya Mərkəzi tikilmişdir, parklar salınır, kənd
yolları tikilir. Bu gün bir kənd yolunun açılışını da qeyd etdik. Rayon sakinlərinin xahişini nəzərə alaraq
Cəlilabad-Yardımlı yolu tikilir. Həm iki rayonu birləşdirir, eyni zamanda, yolun üstündə yerləşən onlarla
kəndi əhatə edirik. Onlarla kənd yeni yoldan istifadə edəcəkdir.
Bütün işlər, iqtisadi-sosial, infrastruktur layihələri ardıcıl şəkildə aparılır. Mənə verilən məlumata
görə, qazlaşdırma prosesi də gedir. Düzdür, rayon hələ ki, tam şəkildə qazlaşdırılmayıbdır, ancaq hesab
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edirəm ki, yaxın bir il ərzində bütün kəndlər, şəhər də daxil olmaqla yüz faiz qazlaşdırılmalıdır. İçməli su
layihəsi gələn ilin sonuna qədər başa çatacaqdır, Cəlilabad şəhərinin təmiz içməli su ilə təminatı həll
ediləcəkdir. Tibb mərkəzləri. Yəni, rayonda bütün sosial infrastruktur yenilənir, tikilir və bundan sonra da
biz bu siyasəti davam etdirəcəyik.
Cəlilabad böyük rayondur, əhalisi də çoxdur. Əlbəttə ki, rayonun sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı
tədbirlər görülür, vaxtaşırı Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait ayrılır, dövlət investisiya proqramında
məsələlər öz həllini tapır. Növbəti illər üçün Cəlilabadda bu günə qədər həll edilməyən məsələlər də öz
həllini tapacaqdır. Xüsusilə biz müxtəlif layihələri gələn ilin investisiya proqramına salacağıq. Gələn il
növbəti regional inkişaf proqramı qəbul ediləcəkdir ki, oraya da bu günə qədər görə bilmədiyimiz məsələlər
salınacaqdır.
Rayonun hərtərəfli inkişafı ilə bağlı kompleks tədbirlər görülür və qeyd etdiyim kimi, səhiyyə,
təhsil, infrastruktur, iqtisadi inkişafla bağlı bütün məsələlər öz həllini tapır. Deyə bilərəm ki, son illərdə
Cəlilabadda görülən işlər ölkəmizin ümumi dinamikasını göstərir. Mən son 10 il ərzində Prezident kimi
dəfələrlə Cəlilabadda olmuşam, əvvəlki dövrlərdə də olmuşam. Amma Prezident kimi bu, mənim altıncı
səfərimdir. Demək olar ki, rayonda iki ildən bir, bəlkə ondan da tez oluram. Keçən il də olmuşam. Əlbəttə
ki, bu səfərlər imkan verir ki, vəziyyətlə dərindən tanış olum, eyni zamanda, insanları narahat edən
problemləri də mən gərək sizdən eşidim. Əlavə nə edilməlidir, həllini gözləyən hansı əlavə məsələlər var
ki, biz gələcəkdə onları həll edək. Əlbəttə, bu səfərlərdə, hər bir səfərdə biz hansısa bir önəmli obyektin
açılışında iştirak edirik.
Bu xəstəxana doğrudan da, bir memarlıq əsəridir. Bir daha demək istəyirəm ki, bu xəstəxana
insanların sağlamlığı üçün tikilibdir və insanların, vətəndaşların sərəncamına verilir. Eyni zamanda, bu
xəstəxana həkimlərin iş yeridir. Həkimlər də başqa kateqoriyalı işçilər kimi keyfiyyətli iş yerləri ilə təmin
edilməlidir. Burada iş şəraiti çox gözəldir, yüksəkdir. İstənilən şəhərdən, hətta Bakıdan buraya gəlib
işləmək istəyənlərin hesab edirəm ki, sayı az olmamalıdır. Ancaq mənə verilən məlumata görə, yerli
həkimlər də peşəkardırlar. Həkimlər daim öz peşəkarlığını artırmalıdırlar ki, dünyada gedən yeniliklər
Azərbaycanda tətbiq edilsin. Çünki tibb elmi sürətlə inkişaf edir, burada ən müasir avadanlıq
quraşdırılıbdır. Əsas odur həkimlərin təkmilləşdirilməsi prosesi daim getsin ki, insanlara keyfiyyətli tibbi
xidmət göstərilsin. Həkimləri, vətəndaşları, Cəlilabad rayon sakinlərini təbrik edirəm, sizə yeni uğurlar
arzulayıram.
XXX
Həkim Nəzakət NƏZƏRLİ rayon sakinləri adından Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlıq edərək
dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin Sizi rayon ictimaiyyəti, çoxsaylı səhiyyə işçiləri adından
salamlayım, Cəlilabada xoş gəlmisiniz deyim. Hamımıza yaxşı məlumdur ki, Sizin fəaliyyətinizdə insan
amili, onun sağlamlığı, rifahı həmişə ön mövqelərdə durub. Respublikamızda yeni tikilən, əsaslı təmir
edilən xəstəxanalar, müasir müalicə-diaqnostika mərkəzləri, ixtisaslaşmış tibbi kadrların hazırlanması
istiqamətində aparılan işlər, mütərəqqi tibbi nailiyyətlərin respublikamızın səhiyyə ocaqlarına tətbiq
olunması dediklərimizin əyani sübutudur. 2010-cu ildə rayonumuzda müasir müalicə-diaqnostika mərkəzi
açıldı. Hazırda bu mərkəz öz işini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir, əhaliyə nümunəvi xidmət göstərir. Çox
qısa bir müddət ərzində belə möhtəşəm, yüksək səviyyəli yeni səhiyyə ocağı tikildi və bu gün istifadəyə
verilir. İdeal iş şəraitinə, müasir təminat və təchizata malik belə bir səhiyyə ocağının yaranması əhaliyə
yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərmək üçün geniş imkanlar açır, ən mürəkkəb əməliyyatların
aparılmasına şərait yaradır.
Cənab Prezident, bu, həm də həkim əməyinə verilən yüksək qiymətdir. Əlbəttə, bu yüksək qiymət
bizim üzərimizə yüksək məsuliyyət hissi də qoyur. Çünki bizim belə möhtəşəm, gözəl şəraitdə yaxşı
işləməməyə haqqımız yoxdur. Belə yüksək səviyyəli tibb ocağını bizə bəxş etdiyinizə görə Sizə təşəkkür
edirik, çox sağ olun deyirik. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra daha səylə çalışacaq, öz üzərimizdə
daha çox işləyəcək, əhalinin sağlamlığının keşiyində dayanmaq üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik.
Ümumiyyətlə, son vaxtlar respublikamızda təkcə səhiyyə sistemində deyil, bütün sahələrdə böyük
işlər görülür. Rayonlarımız, şəhərlərimiz böyüyür, abadlaşır, Cəlilabadımız da gündən-günə gözəlləşir,
demək olar ki, regionda füsunkar, abad guşələrdən birinə çevrilir. Parklar, meydanlar, uşaq bağçaları,
məktəblər, yeni yollar - bütün bunlar hamısı, cənab Prezident, Sizin regionlara olan diqqət və qayğınızın
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nəticəsidir, Sizin fədakar əməyinizin bəhrəsidir. Sizə Azərbaycan xalqının rifahı naminə bu müqəddəs,
çətin, məsuliyyətli işinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Bütün Azərbaycan xalqı, bütün cəlilabadlılar
həmişə Sizinlədir. Sizinlə birgə addımlamağa hazırıq, Sizə inanırıq. İnanırıq ki, bizi ancaq zirvələrə doğru
aparacaqsınız. Tanrı Sizi qorusun.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Biz hələ birlikdə çox iş görəcəyik. Mən çox şadam ki,
son illər ərzində Cəlilabad rayonu doğrudan da öz inkişaf dövrünü yaşayır. Siz də qeyd etdiyiniz kimi,
rayon hərtərəfli inkişaf edir. Bütün məsələlər öz həllini tapır. Həm iş yerləri, yeni müəssisələr açılır, eyni
zamanda, şəhər abadlaşır. Əvvəlki dövrlərdə Heydər Əliyev Seyrəngahını, Olimpiya Mərkəzini,
Diaqnostika Mərkəzini, yolları, sənaye obyektlərini biz sizinlə bərabər açmışıq. Əlbəttə ki, ölkənin inkişafı
dövlət siyasətindən, dövlətin başında dayanan şəxslərin işindən, onların gələcəyə baxışlarından asılıdır.
Azərbaycanda hər bir istiqamət üzrə düşünülmüş siyasət aparılır. Son 10 ilin tarixi bunun əyani sübutudur.
Çünki son 10 il ərzində dünyada Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf edən ikinci ölkə yoxdur. Bu, sadəcə
reallıqdır, dünya statistikasıdır. Ancaq o da həqiqətdir ki, əgər bu siyasət və bu təşəbbüslər yerlərdə dəstək
qazanmasaydı, heç bir işi görmək mümkün olmazdı. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, bütün
təşəbbüslər yerlərdə dəstəklənir və eyni zamanda, qərarlarımızın təməlində də insanların arzularıdır. Çünki
bir çox hallarda bölgələrdə görülən işlərin təşəbbüskarı vətəndaşlar olmuşlar. Mənim rayonlara səfərlərim
və insanlarla söhbət əsnasında qaldırılan məsələlər sonradan regional inkişaf proqramının tərkib hissəsi
kimi qəbul edilir və icra olunur. Ona görə bu canlı bağlantı mütləq olmalıdır. Əgər bu olmasa, onda işlər
getməyəcəkdir. Bütün təşəbbüslər xalq tərəfindən nəinki dəstəklənir, Azərbaycan vətəndaşları bu işlərin
fəal iştirakçılarıdırlar, o cümlədən Cəlilabadda.
Əlbəttə, dövlətimiz nə qədər güclü olsa, bizim maliyyə imkanımız o qədər də güclü olacaqdır ki,
bütün bu işləri görək. Çünki bütün bu məsələlər böyük maliyyə vəsaiti tələb edir. Sosial sahəyə qoyulan
vəsait geri qayıtmır. Yəni, vəsait kimi geri qayıtmır. İnsan kapitalı kimi əlbəttə ki, geri qayıdır və
qayıtmalıdır. Xəstəxana, yol çəkilişi, digər ictimai yerlərin yaradılması, məktəb tikintisi, su xətləri,
qazlaşdırma - bütün bu layihələr sırf sosial məna daşıyır, bir daha onu göstərir ki, həmişə dediyim kimi,
dövlət siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Bu, sadəcə olaraq bir şüar deyil, həqiqətdir,
belə də olmalıdır. Hər dövlətdə belə olmalıdır. Belə olmasa, onda dövlətlərdə problemlər yaşanar. Əgər
insan amili kənara qoyulursa, başqa amillər önə çəkilirsə, bu ölkələrin gələcəyi yoxdur. Bizdə isə sosial
siyasət güclü iqtisadi islahatlarla, iqtisadi siyasətlə tamamlanır. Bizim uğurlarımızın səbəbi bax, budur.
İndi dünyanın müxtəlif yerlərində yaşanan hadisələri hamımız televizordan görürük, mətbuatdan
izləyirik. Görürük ki, dünyanın müxtəlif yerlərində çox çətin proseslər gedir. Haradasa böhran, iqtisadi
çətinliklər, sosial narazılıqlar, haradasa qanlı toqquşmalar. Yəni, bizim ətrafımızda demək olar ki, müxtəlif
yerlərdə vəziyyət artıq çox gərginləşib, alovlanır. Azərbaycan isə bir sabitlik adasıdır. Azərbaycan bölgədə
də sabitləşdirici rol oynayır. Yəni, bizim sabitliyimiz bölgəyə də müsbət təsir göstərir.
Azərbaycan bütün bu böhranlı illərə baxmayaraq, öz iqtisadi inkişafını təmin edib və artırıb.
Bunun səbəbi çox aydındır. Bunun səbəbi düşünülmüş, xalqın rifah halının yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş
siyasət və xalqla iqtidar arasında olan birlikdir. Budur, bizim uğurlarımızın əsas sirləri. Çünki bəzi hallarda
xarici qonaqlarla söhbət əsnasında sual verilir ki, necə olur, hər yerdə vəziyyət başqa cürdür, sizdə isə
inkişafdır. Bunun sirri nədir? Yenə də deyirəm və hesab edirəm ki, bunun əsas sirri xalqla iqtidar arasında
olan birlikdir, cəmiyyətdə ölkəmizin inkişafı ilə bağlı vahid mövqeyin mövcudluğudur.
Cəmiyyətdə ölkəmizin xarici, daxili, iqtisadi siyasəti ilə bağlı heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Yəni,
cəmiyyətin bütün üzvləri qlobal, ümumi istiqamətlər üzrə bir fikirdədir - ölkəmizi daha da
gücləndirməliyik, beynəlxalq mövqelərimizi gücləndirməliyik, daxili inkişafı bundan sonra da təmin
etməliyik ki, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar, Azərbaycan dövləti daha da qüdrətli olsun.
Azərbaycan dövlətinin gücü hər bir vətəndaşa xidmət göstərir. Eyni zamanda, hər bir vətəndaşın
öz doğma Vətəninə olan sevgisi, onun əməyi dövlət gücümüzü artırır. Bütün bu işlər bir-biri ilə sıx bağlıdır.
Deyə bilərəm ki, biz bütün bu müsbət meylləri Cəlilabad rayonunda görürük.
Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə uğurlar, cansağlığı arzu edirəm.
XXX
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Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Lerik
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2010, 25 iyun
Prezident İlham Əliyev Lerikdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir
Lerik şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
Lerik rayon Mədəniyyət evi əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir
Lerik rayon mərkəzi xəstəxanasi əsasli yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir
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Prezident İlham Əliyev Lerikdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir
(25 iyun 2010-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənub bölgəsinə səfəri çərçivəsində iyunun 25-də Lerik
rayonuna gəlmişdir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının uğurla icra edildiyi rayonlardan biri də
Lerikdir. 2010-cu ilin birinci rübündə 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə rayonda iqtisadiyyatın
əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı, adambaşına düşən gəlir xeyli artmışdır. Ümumi məhsul buraxılışının
həcmində ötən ilə nisbətən 2,7 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsində 7,5 faiz, pullu xidmətdə 17,5 faiz,
təmir-tikinti işlərində isə 11 faiz artım qeydə alınmışdır.
Rayonda kənd təsərrüfatı sahəsində də mühüm uğurlar əldə edilmişdir. Əhalinin sosial şəraitinin
daha da yaxşılaşdırılması üçün rayonda mühüm işlər görülmüş, sahibkarlığa göstərilən diqqət nəticəsində
yeni müəssisələr istifadəyə verilmiş, işsizlik xeyli azalmışdır. Lerik şəhərində yaşayan 1321 ailənin
mənzilinə Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə 2007-ci ildə qaz xətti çəkilmişdir. Bu bölgənin turizm üçün
böyük potensiala malik olması da diqqətdən kənarda qalmamışdır. Lənkəran-Lerik yolu boyunca yeni
istirahət mərkəzləri inşa edilmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Heydər Əliyev meydanında ulu öndərin abidəsini ziyarət etdi.
Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev meydanında aparılmış tikinti işləri ilə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, 8200 kvadratmetr sahəni əhatə edən meydan yenidən qurulmuş, işıqlanma
sistemi quraşdırılmışdır. Burada 35 metrlik qüllə üzərində Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2010, 25 iyun
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Lerik şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
(25 iyun 2010-cu il)
Prezident İlham Əliyev iyunun 25-də Lerik şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak
etmişdir.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi, mərkəzlə tanış oldu.
Heydər Əliyev meydanında inşa edilmiş mərkəzdə dahi rəhbərin büstü qoyulmuşdur.
Məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 420 kvadratmetr olan Heydər Əliyev Mərkəzində ümummilli
liderin həyatını əks etdirən eksponatlar, ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş sənədlər və fotoşəkillər
yerləşdirilmişdir. Mərkəz görkəmli dövlət xadimi, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi irsinin təbliği, gənc
nəslin bu irsdən yararlanması məqsədi ilə yaradılmışdır. Mərkəzin kitabxanasında ulu öndər haqqında
maraqlı kitablar toplanmışdır. Burada internetə qoşulmuş müasir kompyuterlər, monitor quraşdırılmış,
ümummilli liderin həyatına dair sənədli filmlər toplanmışdır.
Mərkəzlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
AZƏRTAC
2010, 25 iyun
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Lerik rayon Mədəniyyət evi əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir
(25 iyun 2010-cu il)
Prezident İlham Əliyev iyunun 25-də Lerik rayon Mədəniyyət evində aparılmış əsaslı
yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Məlumat verildi ki, 1973-cü ildə inşa edilmiş binada aparılmış əsaslı təmir və yenidənqurma
işlərindən sonra Mədəniyyət evi müasirliyi ilə seçilir. Mədəniyyət evinin 300 nəfərlik zalı müasir
avadanlıqla və işıq effektləri ilə təmin edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev rayonda aparılan abadlıq-quruculuq işlərini və turizm potensialını əks
etdirən fotostendlərə baxdı.
Bildirildi ki, rayonun coğrafi baxımdan əlverişli yerdə yerləşməsi və yüksək turizm potensialına
malik olması ilə əlaqədər son illər onlarla yeni istirahət mərkəzləri, turizm obyektləri istifadəyə verilmişdir.
Prezident İlham Əliyev məktəblilərin əl işləri, dekorativ sənət əsərləri və rəsmlərdən ibarət sərgiyə
baxdı.
Dövlətimizin başçısı rayonda istehsal olunan kənd təsərrüfatı malları və istehsal müəssisələrinin
məhsullarının sərgisi ilə də tanış oldu. Sərgidə mineral sular, arıçılıq təsərrüfatlarının məhsulları, musiqi
alətləri, taxtadan hazırlanan müxtəlif məişət əşyaları, mebel, Lerikin tarixini əks etdirən və rayon ərazisində
aşkarlanan qədim əşyalar, xalq sənətkarlıq nümunələri, habelə qum-çınqıl və kərpic zavodlarının məhsulları
nümayiş olunur.
Rayonda təbii üsullarla hazırlanmış bitki mənşəli dərmanlar sərgidə maraqla qarşılanmışdır.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2010, 25 iyun
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Lerik rayon mərkəzi xəstəxanasi əsasli yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir
(25 iyun 2010-cu il)
İyunun 25-də Prezident İlham Əliyev Lerikə səfəri çərçivəsində rayon mərkəzi xəstəxanasında
aparılmış əsaslı yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin səhiyyə sahəsinə
göstərdiyi diqqət və qayğını əks etdirən fotostend vardır.
Məlumat verildi ki, 4 mərtəbəli binanın ümumi sahəsi 2100 kvadratmetrdir. 90 çarpayılıq xəstəxana
hər cür müasir tibbi avadanlıqla, mərkəzləşdirilmiş havalandırma və istilik sistemləri ilə təchiz olunmuşdur.
Burada 200-ə yaxın həkim və tibb personalı əhaliyə xidmət göstərəcəkdir.
Səhiyyə ocağında poliklinika, qəbul, infeksion, terapiya, doğuş-ginekologiya, cərrahiyyə,
reanimasiya və intensiv terapiya, uşaq xəstəlikləri şöbələri fəaliyyət göstərir. Burada ultrasəslə müayinə,
pediatr, oftalmoloq, endoskopiya, travmatoloq və əməliyyat otaqları, ümumi və biokimyəvi laboratoriya
vardır. Reanimasiya və cərrahiyyə şöbələrində 20 çarpayılıq 12 palata vardır.
Xəstəxananın yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi rayon sakinlərini müalicə və müayinə
üçün başqa yerlərə getməkdən azad edir. Burada yaradılan lazımi şərait qonşu rayonların sakinlərinə də
tibbi xidmət göstərməyə imkan verir.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2010, 25 iyun
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Prezident İlham Əliyev Lerikdə “Şəhidlər” abidə kompleksini ziyarət etmişdir
(25 iyun 2010-cu il)
İyunun 25-də Prezident İlham Əliyev Lerikə səfəri çərçivəsində “Şəhidlər” abidə kompleksini
ziyarət etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə
canlarından keçən qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsinə ucaldımış “Əbədi məşəl”in önünə gül dəstəsi
qoydu.
Abidə kompleksi ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, Qarabağ müharibəsində Lerik rayonu 130-dan
çox şəhid vermişdir. Onların 5-i şücaətlərinə görə Milli qəhrəman adına layiq görülmüşlər. Hazırda rayonda
80 nəfər Qarabağ müharibəsi əlili vardır. Şəhid ailələrinə və əlillərə daim dövlət qayğısı göstərilir.
Diqqətə çatdırıldı ki, kompleksin ümumi ərazisi 650 kvadratmetrdir. Burada fəvvarə quraşdırılmış,
yaşıllıq zolaqları salınmışdır.
Prezident İlham Əliyev buradan Lerikin ümumi mənzərəsini seyr etdi.
XXX
İyunun 25-də Lənkəran və Lerik rayonlarına səfərini başa vuran Prezident İlham Əliyev Bakıya
qayıtdı.
AZƏRTAC
2010, 25 iyun
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Prezident İlham Əliyev Lerikdə Uzunömürlülər muzeyinin açılışında iştirak etmişdir
(25 iyun 2010-cu il)
İyunun 25-də Prezident İlham Əliyev Lerikdə Uzunömürlülər muzeyinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi, muzeylə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, bu muzeyin məhz Lerikdə yaradılması təsadüfi deyildir. Bu rayon dünyada
uzunömürlülər diyari kimi şöhrət qazanmışdır. Dağlar qoynunda yerləşən Lerik rayonunda vaxtilə 500
nəfərdən çox uzunömürlü insan yaşamışdır. Hazırda rayonun yaşı 100-ü keçmiş 20-dən çox sakini vardır.
Dünyada yeganə olan bu muzeyin binası müasir memarlıq elementlərindən istifadə edilməklə inşa
olunmuşdur. İki salondan ibarət muzeydə yaşı yüzdən yuxarı olan 50-dən çox lerikli haqqında 2 mindən
çox eksponat, o cümlədən maraqlı məlumatlar, fotoşəkillər yer almışdır. Muzeydəki 40-dək fotoşəklin
müəllifi olan fransız fotoqrafı Fredrik Laşop bu əsərlərini Parisdə təşkil etdiyi “Uzunömürlülər diyarına
səyahət” sərgisində nümayiş etdirmişdir. Muzeydə planetin ən uzunömürlü sakini adını qazanmış Şirəli
Müslümova, Mahmud Eyvazova və Məcid Ağayevə aid guşələr yaradılmışdır. Muzey böyük turizm
potensialına malik Lerikə əlavə səyahət həvəskarlarının gəlməsinə səbəb olacaqdır.
AZƏRTAC
2010, 25 iyun
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Lerik rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(25 iyun 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 25-də Lerikə səfəri çərçivəsində Heydər
Əliyev Mərkəzinin açılışından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Prezident İlham ƏLİYEV rayon sakinlərini təbrik edərək dedi:
- Biz bu gün Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışını qeyd etdik. Çox gözəl, yaraşıqlı mərkəzdir. Həm
xarici görünüşü çox gözəldir, həm daxili tərtibatı. Ulu öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər
çox böyük təsir bağışlayır. Bu, Azərbaycanın tarixidir. Həm 1970-ci illərdə, həm 1980-ci illərin
əvvəllərində, həm də müstəqillik dövründə Heydər Əliyevin fəaliyyəti Azərbaycanın inkişafına xidmət
edibdir. Onun zəhməti və fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz o illərdə böyük və uğurlu yol keçmişdir. Bu siyasət
bu gün də davam edir. Heydər Əliyev siyasəti bütün sahələrdə davam etdirilir. Lerikin bugünkü siması o
siyasətin nəticəsidir.
Mən çox şadam ki, Lerikdə inkişaf çox sürətlə gedir. Mən artıq üçüncü dəfədir ki, Lerikdəyəm. Hər
dəfə gələndə yeni müəssisələr, yeni obyektlər açılır, abadlıq işləri aparılır. Bunları görürəm və çox
sevinirəm. Rayonun, sözün əsl mənasında, inkişafı həm yerli sakinlər, həm də bütün ölkə üçün çox vacibdir.
Çünki Lerik paytaxtdan uzaqda yerləşən dağ rayonudur. Dağ rayonlarına, paytaxtdan, mərkəzdən uzaqda
yerləşən bölgələrə xüsusi diqqət göstərilməlidir və bu diqqət göstərilir. Bax bu gün həm Heydər Əliyev
Mərkəzinin, həm də əsaslı təmirdən sonra fəaliyyətə başlayan mərkəzi xəstəxananın açılışını qeyd edirik.
Mənə verilən məlumata görə, mədəniyyət evi də təmir olunubdur, ora da baxacağam. Uzunömürlülər
muzeyi yaradılıb. Bu da çox gözəl təşəbbüsdür. Çünki Lerik uzunömürlülər diyarıdır. Yəni, biz bir gündə
rayonun inkişafını əks etdirən bir neçə obyektin açılışını bərabər qeyd edəcəyik. Bu, onu göstərir ki, hər bir
bölgədə, hər bir rayonda inkişaf üçün imkanlar vardır. Əsas odur ki, iradə olsun, iradə də vardır.
Azərbaycanın hərtərəfli və uğurlu inkişafı bölgələrin inkişafından asılıdır.
Bir neçə il bundan əvvəl biz Lənkəran-Lerik yolunun açılışını bərabər qeyd edirdik. Lerik sakinləri
yaxşı xatırlayır ki, o yol hansı vəziyyətdə idi. Bərbad vəziyyətdə idi. Çox böyük çətinliklər yaradırdı.
Gənclər isə yəqin ki, indi onu xatırlamırlar. Yəni, bu yeni yola öyrəşiblər və bu da təbiidir. Hər bir yenilik,
hər bir gözəl təşəbbüs, irəliləyiş gözəl bir şərait yaradır.
Yolun ardınca Lerik rayon mərkəzinə qaz xətti də çəkildi. Heç sovet vaxtında bu zona
qazlaşdırılmamışdı. O layihə böyük maliyyə vəsaiti tələb edirdi. Ancaq biz bunu etdik. Çünki Azərbaycanın
bütün rayonları qazla təmin edilməlidir. Növbəti mərhələlərdə kəndlərdə qaz təchizatı genişlənməlidir, yeni
xətlər çəkilməlidir. Elektrik enerjisi ilə təchizat yaxşılaşır. Düzdür, bəzi hallarda Lerikin hava şəraitinə görə
- hava pisləşəndə işıq dirəkləri sıradan çıxır. Ancaq əsas odur ki, bizdə indi kifayət qədər imkanlar var ki,
ilk növbədə təmir işlərini sürətlə aparaq. Digər tərəfdən yeni enerji gücləri yaranır. Astarada elektrik
stansiyasının tikintisi bütün zona üçün enerji təminatını böyük dərəcədə yaxşılaşdırıb.
Hər halda biz Lerikin timsalında Azərbaycanın sürətli inkişafını çox əyani şəkildə görürük. Biz əldə
edilmiş uğurlarla növbəti illərdə kifayətlənməməliyik, irəliyə baxmalıyıq, əlavə hansı tədbirlər
görülməlidir. Rayonun potensialı maksimum dərəcədə işə salınmalıdır. Xüsusilə kənd təsərrüfatı, emal və
sənaye müəssisələri, turizm imkanları çox genişdir. Bildiyimə görə artıq rayon ərazisində bir neçə turizm
mərkəzi yaradılmışdır və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən istirahət üçün buraya gələnlərin sayı artır.
Lerikin çox gözəl təbiəti, təbii sərvətləri, gözəl havası vardır. Yəni, bu, böyük sərvətdir və əlbəttə ki, biz
bu imkanlardan - turizm imkanlarından səmərəli şəkildə istifadə etməliyik.
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə işlər yaxşı gedir. İslahatlar aparılır. Azərbaycan uğurla inkişaf edir. Bölgələr
inkişaf edir. Regional inkişaf proqramı icra edilir və bütün zonaları əhatə edir. Biz bu proqramın növbəti
illərdə icrası nəticəsində elə etməliyik ki, ölkə qarşısında duran əsas iqtisadi və sosial məsələlər həll
olunsun. Belə imkanlar vardır və bu günə qədərki işlər, onların uğurla icrası belə deməyə əsas verir.
2004-cü ildə regionların inkişafına böyük təkan verən proqram qəbul edildi və icra olundu. Əsas odur
ki, proqramda nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər son 6 ildə öz həllini tapdı, o cümlədən Lerik rayonunda.
Bax burada görülən işlər, həm infrastruktur, yollar, ondan sonra qaz xətləri, səhiyyə ocaqları, məktəblər –
onların hamısı regional inkişaf proqramında nəzərdə tutulmuş məsələlər idi. Biz növbəti illərdə
fəaliyyətimizi plan üzrə davam etdirəcəyik və kifayət qədər vəsait də nəzərdə tutulub.
Azərbaycanın iqtisadi imkanları yaxşıdır. Mən dəfələrlə demişəm ki, biz öz hesabımıza yaşayırıq.
Azərbaycan xalqının zəhməti hesabına yaradılan bu şəraitdən vətəndaşlarımız istifadə edirlər. Ölkəmizin
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iqtisadi potensialı artacaq, buna şübhə yoxdur. Görülən bütün işlər bu məqsədi güdür. Maliyyə
imkanlarımız genişlənəcək və belə olan halda insanlar daha da yaxşı yaşayacaqlar. Pensiyalar, əmək
haqları, sosial müavinətlər vaxtında ödənilir və onların həcmi artmalıdır.
Bax belə, mən gəlmişəm ki, sizinlə yenidən görüşüm, bu gözəl tədbirdə bərabər iştirak edək. Sizə ən
xoş arzularımı çatdırmaq istəyirəm. Arzu edirəm ki, sizin həyatınızda hər şey yaxşı olsun.
XXX
Lerik rayon sakini, əməkdar müəllim Gültəkin ŞIXƏLİYEVA rayonun inkişafına göstərdiyi diqqət və
qayğıya görə dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin, Sizi Lerik ictimaiyyəti adından salamlayım, rayonumuza
“Xoş gəlmisiniz” deyim. Bu, Sizin Lerikə üçüncü səfərinizdir. Sizin hər dəfə rayonumuza gəlişiniz Lerikin
sosial, iqtisadi və mədəni həyatının inkişafında yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoyur.
Cənab Prezident, hamımız bilirik ki, Azərbaycan dövlətinin qazandığı hər bir uğur əbədiyaşar
Prezidentimiz, müstəqil Azərbaycan adlı şah əsərini yaratmış ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətinin
nəticəsidir. Bu, uzun illərə hesablanmış siyasət Sizin tərəfinizdən uğurla davam etdirilərək
Azərbaycanımızı daha da inkişaf etdirmiş, qüdrətləndirmiş, zənginləşdirmiş, ölkəmizin hər bir regionunun,
o cümlədən rayonumuzun da simasını tamamilə dəyişdirmişdir. Açılışına toplaşdığımız bu gözəl meydan,
bu əzəmətli abidə kompleksi, möhtəşəm Heydər Əliyev Mərkəzi buna bariz nümunədir. Leriklilər uzun
illər ulu öndərimiz Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuşlar. Bu gün bu qayğını Siz
göstərirsiniz, cənab Prezidentimiz. Lerikin sosial-iqtisadi problemlərinin həll olunması istiqamətində
gördüyünüz işlər rayonumuzun simasını tamamilə dəyişmişdir. Əvvəllər problemlər üzündən rayonu tərk
edən leriklilər indi Lerikə qayıdırlar, özlərinə yeni evlər tikirlər, həyat şəraitini yaxşılaşdırırlar.
Dağ camaatı qədirbilən olur, cənab Prezidentimiz. Onlar Sizin bu qayğınızı heç vaxt unutmayacaqlar,
həmişə Sizə minnətdar olacaqlar. Məhz Sizin göstərişinizlə Lerik-Lənkəran avtomobil yolu, şəhərarası,
kəndlərarası yollar tamamilə yenidən qurulmuş, asfaltlaşdırılmışdır. Dörd il bundan öncə Sizin
tapşırığınızla rayonumuza təbii qaz çəkildi. İndi Lerik şəhəri tam qazlaşdırılmışdır. İndi hər bir leriklinin
evində yanan qaz ona istilik gətirir, qəlbini iftixar hissi ilə doldurur.
Cənab Prezident, bu gün Sizin qayğınızla rayonumuzun bir problemi də öz həllini tapmışdır. Əsaslı
təmirdən çıxmış, hər cür müasir tibbi avadanlıqla təmin olunmuş mərkəzi xəstəxanadan rayon sakinləri
istifadə edə biləcəklər. Yaxın vaxtlarda şəhər statusu almış Lerik həqiqətən də tanınmaz dərəcədə dəyişmiş,
doğrudan da şəhərə çevrilmişdir.
Cənab Prezident, bir təhsil işçisi kimi onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Sizin diqqət və qayğınızla son
7 ildə rayonumuzda 22 məktəb binası tikilmiş, 7 məktəbdə əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Heydər Əliyev
Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” Proqramı çərçivəsində rayonumuzda 6 müasir məktəb
kompleksi tikilmiş, hər cür avadanlıqla təmin edilmişdir. Fürsətdən istifadə edib, icazənizlə,
respublikamızda təhsilin inkişafına, milli və mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılmasında və inkişaf
etdirilməsində misilsiz xidmətlərinə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, çox hörmətli Mehriban
xanım Əliyevaya leriklilərin dərin minnətdarlığını çatdırmaq istəyirəm.
Cənab Prezident, biz Sizin uğurla həyata keçirdiyiniz Heydər Əliyev siyasi kursunun təntənəsinə
inanırıq. İnanırıq ki, Sizin sayənizdə, rəhbərliyiniz altında dövlətimizin taleyüklü məsələləri yaxın vaxtlarda
öz həllini tapacaqdır. Bir daha bütün leriklilər adından Sizə rayonumuza və onun sakinlərinə göstərdiyiniz
diqqətə görə dərin minnətdarlığımızı bildirir, ölkəmizin inkişafında, titanik fəaliyyətinizdə Sizə uğurlar
diləyirik. Sizə Lerik uzunömürlülüyü, möhkəm cansağlığı diləyirik, cənab Prezidentimiz. Tanrı Sizi
qorusun!
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: - Sağ olun, minnətdaram. Sizi əmin edirəm, mən bundan sonra da
fəaliyyətimdə əlimdən gələni edəcəyəm ki, Azərbaycanı daha da gücləndirək. Bizim bir məqsədimiz var
ki, ölkəmiz daha da güclənsin. Həm dünyadakı mövqelərimiz daha da güclü olsun, həm də ölkə daxilində
bütün proseslər müsbət istiqamətdə davam etsin. Bu gün bunu etmək üçün bütün imkanlar vardır. Mən tam
əminəm ki, gələcək inkişafımız çox uğurlu olacaqdır. Çünki bunu etmək üçün bütün əsaslar vardır.

71

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Azərbaycan dövlətçiliyi möhkəm təməl üzərində qurulubdur. Baxmayaraq ki, biz müstəqilliyi əldə
edəndə gələcək müstəqil həyatımız, demək olar ki, şübhə altında idi. O illəri hamımız yaxşı xatırlayırıq.
Həm daxili çəkişmələr, həm Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti, vətəndaş müharibəsi,
hakimiyyət uğrunda mübarizə - bütün bu hadisələr müstəqilliyimizi sarsıdırdı. Sual yaranırdı ki,
Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaşaya biləcək, yoxsa yox? Çünki müstəqilliyimizin əvvəlki dövrlərdə
tarixi uzun olmamışdır. Rus imperiyasının dağılmasından sonra 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik
Respublikası yaranmışdı və cəmi iki il yaşadı. Ondan sonra müstəqilliyimiz müxtəlif səbəblər üzündən
əlimizdən alındı. Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində Azərbaycan yenidən müstəqilliyə qovuşdu. Yenə
də iki il keçəndən sonra müstəqilliyimiz şübhə altında idi, əldən gedə bilərdi. Azərbaycan xalqı o vaxt
həmişə olduğu kimi, öz müdrik sözünü dedi. Ulu öndəri hakimiyyətə dəvət etdi və 1993-cü ilə qədərki
bütün xoşagəlməz hadisələrə onun fəaliyyəti nəticəsində son qoyuldu, sabitlik bərpa olundu, inkişaf başladı.
İndiki dövr o dövrün davamıdır. İndiki dövrün əlbəttə ki, öz xüsusiyyətləri vardır. Çünki həyat yerində
durmur, ölkə qarşısına yeni çağırışlar, yeni məsələlər çıxır. Həm beynəlxalq müstəvidə, həm bölgədə yeni
hadisələr baş verir. Biz bütün bu hadisələrə hazırıq. Bütün hadisələrə münasibətimizi bildiririk. Ona görə
Azərbaycan bu gün beynəlxalq aləmdə çox böyük hörmətə malik olan bir ölkədir. Nəyin hesabına? Ona
görə ki, bizim siyasətimiz çox səmimidir, açıqdır və birmənalıdır. İstər daxili, istərsə də xarici siyasətdə
bizim öz siyasi xəttimiz vardır. O xətt bizə imkan verir ki, istədiyimizə nail olaq.
Ölkə daxilində gedən proseslər bizi gücləndirir. Əgər güclü iqtisadiyyatımız olmasaydı, biz necə
müstəqil siyasət apara bilərdik? Daxili imkanlar səfərbər olundu. Enerji sektorundakı təşəbbüslər real
nəticələr verdi. Biz enerji sektorunda əldə edilmiş nailiyyətlərin nəticələrini, yəni maliyyə resurslarını digər
sektorlara yönəltdik. Kənd təsərrüfatı, qeyri-neft sektoru, sahibkarlıq, kənd təsərrüfatının müxtəlif
istiqamətlərində aparılan islahatlar özünü bu gün göstərir. Ölkəmizin hərtərəfli inkişafına nail ola bildik.
Bu proses - ölkəmizin gücləndirilməsi və Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşdırılması, bütün sosial
məsələlərin həlli davam edəcəkdir.
Bax, bu gözəl xəstəxana indi xidmət göstərəcəkdir. Düzdür, leriklilər çox sağlamdırlar və onların
səhhətində heç bir problem yoxdur. Onlar dünya miqyasında məşhurdurlar, uzunömürlüdürlər, – fiziki
cəhətdən çox sağlamdırlar. Amma hər ehtimala qarşı xəstəxana da olmalıdır. Burada da bütün lazımi
avadanlıq quraşdırılıb. Ən müasir aparatlar, texnika – yəni burada bütün tibbi xidmət göstərilməlidir. Mən
tövsiyə edirəm ki, hər bir vətəndaş ildə bir dəfə müayinədən keçsin və beləliklə, biz insanlarımızın
sağlamlığını təmin edəcəyik. Uşaqlıq, körpəlik dövründən bu məsələlərə fikir verilməlidir.
Azərbaycanda bu sahədə də böyük işlər görülür. Bütün bölgələrdə müasir xəstəxanalar, diaqnostika
mərkəzləri tikilibdir. İndi doğum evlərinin tikintisi sürətlə gedir. Bunun nəticəsində Azərbaycanda uşaq
ölümünün səviyyəsi aşağı düşübdür. İnsanlarımızın sağlamlığını təmin edən tədbirlərin sayı çoxdur - həm
tibbi xidmət, eyni zamanda, təmiz ekoloji vəziyyət. Leriklilərin bu cəhətdən bəxti gətirib. Onlar çox gözəl
təbii şəraitdə yaşayırlar. Ancaq başqa müxtəlif yerlər vardır ki, orada ekoloji vəziyyət o qədər də yaxşı
deyil, xüsusilə neftlə çirklənmiş ərazilərdə. Biz indi böyük proqramlar icra edirik ki, çirklənmiş gölməçələri
qurudaq, təmizləyək, abadlaşdıraq, Abşeron yarımadasında da ekoloji vəziyyət bizi qane etsin. Bütün işlər
görülür. Böyük proqram icra olunur. Həm Xəzər dənizinin təmizlənməsi, kanalizasiya sisteminin
quraşdırılması, həm də ağacəkmə kampaniyası davam etdirilir. Azərbaycan əhalisi bu və ya digər bölgədən
asılı olmayaraq, təmiz ekoloji şəraitdə yaşamalıdır.
Ona görə bir daha demək istəyirəm ki, bax, bu gün Lerikdə açılan obyektlərin - xəstəxananın, gözəl
mərkəzin, muzeyin, mədəniyyət mərkəzinin əhəmiyyəti və kəmiyyəti böyük bir göstəricidir. İndi siz qeyd
etdiniz, son illər ərzində 22 məktəb tikilibdir. Bu, böyük bir işdir. Hələ bəlkə 22 məktəb də tikilməlidir.
Çünki hələ çox da yaxşı vəziyyətdə olmayan məktəblər vardır. Ancaq son 7 ildə Azərbaycanda iki min
məktəb tikilib. Azərbaycanda bütün dövrlərdə cəmi 4500 məktəb tikilibdir. Demək olar ki, əsasən ən bərbad
vəziyyətdə olan məktəblər dağıdıldı, yerində yeniləri tikildi. Ancaq hələ ki, qəzalı vəziyyətdə məktəblər
vardır. Bütün bu işləri biz plan üzrə aparırıq.
Bölgələrdə tibbi xidmət yaxşılaşdırılır. İndi hər bir bölgədə, rayonlarda gözəl mərkəzlər vardır. İndi
tibbi yardım almaq üçün heç yerə getmək lazım deyildir. Bu, hər rayonda olmalıdır. Hər kənddə şərait
olmalıdır. Kənd yolları tikilməlidir ki, əhali rahat gedib-gələ bilsin. Hər rayon üzrə konkret proqram vardır.
Lerik rayonu üzrə də konkret proqram vardır və dövlət tərəfindən həmişə diqqət göstəriləcəkdir. Əmin ola
bilərsiniz ki, mən də həmişə leriklilərə öz diqqətimi əsirgəməyəcəyəm. Bir daha demək istəyirəm ki, Lerikə
üçüncü dəfədir, gəlirəm. Bu gözəlliyi görəndə ürəyim sevinir. Bütün uğurlarla sizi təbrik edirəm.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Lənkəran və Lerik rayonlarına səfəri
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(25 iyun 2010-cu il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 25-də Lənkəran rayonuna gəlmişdir.
Respublikamızın digər rayonlarında olduğu kimi, Lənkəranda da regionların sosial-iqtisadi inkişafı
dövlət proqramlarına uyğun olaraq geniş abadlıq və quruculuq işləri aparılır. Bunun nəticəsidir ki, rayonda
ümumi məhsul istehsalının həcmi 2003-cü illə müqayisədə 2009-cu ildə 2,9 dəfə artaraq 175 milyon
manatdan çox olmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi 2,5 dəfə artaraq 77,1 milyon manata çatmış,
sənaye məhsulunun həcmi 2 dəfə artmış, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3,1 dəfə çoxalmışdır.
Tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi 3,7 dəfə artaraq 22,7 milyon manat təşkil etmişdir.
Rayonda 2003-cü ildən 2010-cu ilin iyununa qədər 14 min 451-i daimi olmaqla, 25 min 790 yeni
iş yeri açılmışdır.
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında ulu öndərin abidəsini
ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.
Lənkəranlıların sevimli istirahət guşələrindən olan parkda orijinal fəvvarələr yaradılmış, dekorativ
gül kolları və ağaclar əkilmiş, çəmənlik salınmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Burada
uşaqların əylənməsi üçün də gözəl şərait vardır.
AZƏRTAC
2010, 25 iyun
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Prezident İlham Əliyev Lənkəranda yeni konserv zavodunun açılışında iştirak etmişdir
(25 iyun 2010-cu il)
İyunun 25-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lənkərana səfəri çərçivəsində Sütəmurdov
kəndində konserv zavodunun açılışında iştirak etmişdir.
Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı.
Prezident İlham Əliyev müəssisə ilə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, son illərdə Lənkəranda da yeni müəssisələrin istifadəyə verilməsi davamlı
xarakter almışdır. Bu müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulların rəqabətədavamlı və keyfiyyətli olması isə,
ilk növbədə, ölkəmizin ixrac potensialının gücləndirilməsinə xidmət edir.
Zavodun ümumi sahəsi 10 hektar, tikinti sahəsi 1 hektardır. 2008-ci ilin mayında başlanılmış inşaat
işləri bu ilin martında başa çatdırılmışdır. Müəssisə üç əsas binadan - inzibati korpus, istehsalat və soyuducu
anbar sexlərindən ibarətdir. Zavod saatda 30 ton məhsul qəbul etmək gücünə malikdir. Müəssisədə şüşə
qablar xətti, bütün növ cem və bal qablaşdırmaq üçün doldurucu xətt, turşu və meyvə şirəsi xətti vardır. Ən
müasir xarici avadanlığın quraşdırıldığı zavodun ərazisində tutumu 2 min ton olan 9 kameralı soyuducu
anbar da inşa edilmişdir.
Müəssisə tam gücü ilə işləyəndə burada 350 nəfər çalışacaqdır.
Prezident İlham Əliyev zavodun işə düşməsini bildirən düyməni sıxdı, istehsal sahələrində prosesi
izlədi.
Soyuducu anbarı da gəzən Prezident İlham Əliyev burada qablaşdırma prosesini izlədi.
Dövlətimizin başçısı müəssisənin kollektivini təbrik etdi, onlara uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2010, 25 iyun
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Prezident İlham Əliyev Lənkəranda çay fabrikinin açılışında iştirak etmişdir
(25 iyun 2010-cu il)
İyunun 25-də Prezident İlham Əliyev Lənkəranın Sütəmurdov kəndində çay fabrikinin açılışında
iştirak etmişdir.
Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə fabrikin maketi ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, regionların
sosial-iqtisadi inkişafına dair ikinci Dövlət Proqramı üzrə hazırlanan tədbirlərə əsasən inşa edilmiş fabrikdə
tikinti işləri bir ilə başa çatdırılmışdır. Ümumi sahəsi 1 hektar, tikinti sahəsi isə 2 min kvadratmet olan
fabrik inzibati bina və istehsalat sexindən ibarətdir. Üç korpusdan ibarət istehsal sexində ilkin emal,
çeşidləyici və bükücü sexlər fəaliyyət göstərir. Burada xammalın qəbulu, təmizlənməsi, qurudulması,
çeşidlənməsi və nəhayət qablaşdırılması prosesi aparılır. Məhsulun keyfiyyətli və rəqabətədavamlı
olmasından ötrü xaricdən ən yeni avadanlıq gətirilmişdir. Fabrik saatda 2,5 ton yaşıl çay yarpağı qəbul
etmək gücünə malikdir. Bu, ildə 100 ton yaşıl çay yarpağının emalı deməkdir. Müəssisədə 60 nəfər daimi
işlə təmin olunacaqdır. Fabrikin tikintisi ilə yanaşı, yeni çay plantasiyalarının salınması da mühüm bir
vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev müəssisənin işə düşməsini bildirən düyməni sıxdı, qurutma, təmizləmə və
qablaşdırma sahələrində istehsal prosesini izlədi.
Qeyd olundu ki, burada gündə 250-300 kiloqram yaşıl çay yarpağı emal etmək mümkün olacaqdır.
İlkin mərhələdə çay iki adda – “İmperial” və “Lənkəran” adı ilə bazara çıxarılacaqdır.
Fabrikdə hazırlanan məhsulların nümunələrinə baxan Prezident İlham Əliyev çay içdi.
AZƏRTAC
2010, 25 iyun
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Cənub Regional Boks Təlim Mərkəzi yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir
(25 iyun 2010-cu il)
İyunun 25-də Prezident İlham Əliyev Lənkəran rayonuna səfəri çərçivəsində Liman şəhəri
ərazisində əsaslı yenidənqurma işlərindən sonra istifadəyə verilən Regional Boks Təlim Mərkəzinin
açılışında iştirak etmişdir.
Mərkəzin kollektivi, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə
qarşıladılar.
Ümumi sahəsi 3 hektar olan mərkəzdə yaradılmış şəraitlə yaxından tanışlıq zamanı məlumat verildi
ki, 1986-cı ildə istifadəyə verilmiş Sağlamlıq Kompleksində idmanın 6 növü - boks, ağır atletika, karate,
cüdo, güləş və sambo tədris olunmuşdur. Ötən müddətdə burada beynəlxalq arenalarda yüksək nəticələr
əldə edən idmançılar nəsli yetişmişdir. Lakin son illər istifadəyə yararsız hala düşən idman kompleksi 2008ci ildən başlayaraq yenidən bərpa olunmuşdur. Burada idmançıların fiziki, taktiki və texniki hazırlıqları
üçün hər cür şərait yaradılmış, lazımi avadanlıq quraşdırılmışdır. Eyni vaxtda 60 idmançının məşq edə
biləcəyi mərkəzdə 2 boks rinqi, məşqçi müəllimlər, soyunub-geyinmə otaqları, duşxana, trenajor zalı vardır.
Qeyd olundu ki, uşaq, gənc və yeniyetmələrlə yanaşı, boks üzrə yığma komandamız da burada
təlim-məşq toplanışı keçirəcəkdir. Eyni zamanda, bu mərkəzin xidmətindən cənub bölgəsindəki rayonların
idmançıları da yararlana biləcəklər. Bu ilin aprelində Beynəlxalq Boks Assosiasiyasının üzvləri mərkəzlə
tanış olmuş, burada yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirmişlər.
Kompleksdə ümummilli lider Heydər Əliyevin idmana qayğısını əks etdirən guşə yaradılmışdır.
Mərkəzin ərazisində basketbol, qaçış və mini futbol meydançaları da vardır.
Prezident İlham Əliyev boks rinqlərində, basketbol və futbol meydançalarında gənc idmançıların
məşq prosesini izlədi.
AZƏRTAC
2010, 25 iyun
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Prezident İlham Əliyev “Palmali Holdinq” şirkətlər qrupunun dondurma fabrikinin açılışında
iştirak etmişdir
(25 iyun 2010-cu il)
İyunun 25-də Prezident İlham Əliyev Lənkərana səfəri çərçivəsində “Palmali Holdinq” şirkətlər
qrupuna daxil olan “Palfood” MMC-nin dondurma fabrikinin açılışında iştirak etmişdir.
Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı.
Prezident İlham Əliyev müəssisə ilə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, “Palfood” MMC dondurma fabrikinin tikintisinə 2008-ci ildə başlamış, ötən
ilin sonlarında isə “Paldad” markası ilə dondurma istehsalına başlanılmışdır. Lənkəran şəhərinin Ləvəngi
dairəsində yerləşən fabrikin ümumi sahəsi 20 min kvadratmetrdir. Müəssisədə 120 nəfər işlə təmin
olunmuşdur. Burada keyfiyyətli süddən istifadə edilməklə “Türk üsulu”, “Palegriya”, “Buz qələm” və digər
adlarda 28 çeşiddə dondurma istehsal olunur. Beynəlxalq İSO 22000 qida təhlükəsizliyi idarə sistemi
çərçivəsində xam məhsulun emalından son qablaşdırmayadək dondurma ən yüksək səviyyədə əl
vurulmadan hazırlanır. Fabrik ayda 500 min litr dondurma istehsal etmək gücünə malikdir.
Prezident İlham Əliyev müəssisənin işə düşməsini bildirən düyməni basdı.
Məlumat verildi ki, hazır məhsul mənfi 30 dərəcədə olan soyuducu anbara göndərilir. 720
kvadratmetr sahədə tikilən soyuducu anbarda 250 ton qablaşdırılmış dondurma saxlanılır. Dondurma
sexinin investisiya dəyəri 15 milyon manatdır. Ən son texnologiya ilə qurulan zavoda avadanlıq
Danimarkadan gətirilmişdir. Dondurmanın qabları isə Türkiyə istehsalıdır. Hazırda Azərbaycan bazarı ilə
yanaşı, “Paldad” dondurmalarının Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan və digər dövlətlərə ixracı istiqamətində
danışıqlar aparılır.
Prezident İlham Əliyev müəssisənin məhsullarının nümunələrinə və dadına baxdı, kollektivi təbrik
etdi.
AZƏRTAC
2010, 25 iyun
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Lənkəran rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(25 iyun 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 25-də Lənkərana səfəri çərçivəsində
konserv zavodunun açılışından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Prezident İlham ƏLİYEV rayon sakinlərini təbrik edərək dedi:
- Sizi ürəkdən salamlayıram. Bu, Lənkəranda əlamətdar hadisədir. Yeni, gözəl konserv zavodu açılır.
Bu, çox gözəl bir hadisə onu göstərir ki, Azərbaycanın bütün bölgələri, o cümlədən Lənkəran rayonu inkişaf
edir. Belə müasir zavodun tikilməsi, şübhəsiz, rayonun iqtisadiyyatına yeni təkan verəcəkdir. Burada ən
qabaqcıl texnologiyalar tətbiq olunub, fermerlərə ən gözəl xidmət göstəriləcəkdir. Həm istehsalın
artırılması, həm də keyfiyyətli məhsulun istehsalı üçün burada bütün şərait vardır.
Zavod əlbəttə ki, Lənkəranda sənayenin inkişafına böyük xidmət göstərəcəkdir və nəinki bu rayonda,
eyni zamanda, bölgədə, bütün cənub zonasında kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verəcəkdir. Çünki
fermerlər artıq öz məhsullarını bu zavoda gətirib təhvil verəcəklər, pulunu alacaqlar və beləliklə, kənd
təsərrüfatının inkişafı daha da sürətlə gedəcəkdir. Belə zavodların Azərbaycanda yaradılması çox əlamətdar
hadisədir, aparılan iqtisadi siyasətin nəticəsidir. Bütün bölgələrdə, bütün rayonlarda quruculuq, abadlıq
işləri aparılır, yeni müəssisələr yaradılır. İndi dünyada hökm sürən maliyyə böhranı iqtisadi inkişafa böyük
dərəcədə maneçilik törədir. Ancaq bu böhranlı illərdə Azərbaycanda yeni, müasir zavodların istifadəyə
verilməsi özlüyündə bir göstəricidir.
Biz iqtisadi gücümüzü artırmalıyıq. Xüsusilə qeyri-neft sektorunun, kənd təsərrüfatının, sahibkarlığın
və Azərbaycanın gələcək inkişafı bu istiqamətdə davam etməlidir. Çünki bizim artıq güclü maliyyə
bazamız, iqtisadi potensialımız vardır. Elə etməliyik ki, bütün bölgələrdə yeni, müasir zavodlar yaransın.
İstehsal sahələri hər bir ölkənin inkişafında aparıcı rol oynayan bir sahədir. İstehsal sahələri həm yerli
istehsal, həm də iş yerləri, məşğulluq, ərzaq təhlükəsizliyi deməkdir. Bu zavodda istehsal olunacaq
məhsullar Azərbaycan bazarında, xaricdə satılacaqdır. Həm sahibkarlar, fermerlər bundan fayda götürəcək
və həm də bütün ölkəmiz. Böyük məbləğlərdə, milyonlarla ölçülən investisiyalar qoyulur. Yəni
sahibkarlarda inam var ki, Azərbaycanda bütün iqtisadi məsələlər, investisiyaların qorunması məsələləri
gələcəkdə də lazımi səviyyədə qorunacaqdır.
Ona görə mən gəldim ki, sizinlə görüşüm, bir də, bu zavodun açılışında şəxsən iştirak edim. Sizə,
lənkəranlılara yeni uğurlar arzulayıram. Lənkəran rayonu çox uğurla inkişaf edir. Rayonda çox böyük işlər
görülür. Həm sənaye infrastrukturu, həm sosial infrastruktur yaradılır, tibb məntəqələri, məktəblər, idman
qurğuları, sənaye müəssisələri, turizm obyektləri – yəni, bütün sahələrdə inkişaf vardır. İndi Bakı-Astara
avtomobil yolunun tikintisi davam edir. Yolun tikintisi imkan verəcək ki, bütün cənub bölgəsinin Bakı ilə
çox gözəl əlaqəsi yaransın. Rahat, dünya səviyyəli bir yol olacaqdır. Lənkəran aeroportu fəaliyyət göstərir,
artıq Lənkəran-Moskva beynəlxalq reysləri yerinə yetirilir. Bu da çox gözəl hadisədir. Aeroportun yenidən
qurulması artıq konkret nəticələrə gətirib çıxarıb. İnsanlar birbaşa Lənkərandan, cənub zonasından
Moskvaya uçurlar, daha Bakıya gəlmirlər.
Ümumiyyətlə, iqtisadi və sosial siyasətimiz bütün sahələrdə və hər bir bölgədə, hər rayonda öz
nəticəsini verir. Lənkəranın inkişafı göz qabağındadır. Lənkəranlılar da bunu yaxşı bilirlər və Lənkərana
qonaq gələn insanlar bunu görürlər. Mən çox şadam ki, burada bütün işlər çox uğurla və yüksək keyfiyyətlə
aparılır. Sizi bütün bu uğurlar münasibətilə, zavodun açılması münasibətilə təbrik edirəm və lənkəranlılara
yeni uğurlar arzulayıram.
XXX
Lənkəran sakini Fərman QULİYEV dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, Lənkərana gəlişiniz münasibətilə rayonumuzun ictimaiyyəti adından
“Xoş gəlmisiniz” deyirəm, salamlayıram.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Lənkərana həmişə yüksək diqqət və qayğı göstərmişdir. Bu gün
fərəhləndirici haldır ki, Siz bu adət-ənənələri davam etdirib Lənkərana 7 il müddətində yeddinci dəfədir
gəlmisiniz. Lənkəran həqiqətən Sizin buyurduğunuz kimi, inkişaf etmişdir. İndi cənub bölgəsinin iqtisadi,
mədəni və elmi cəhətdən inkişaf etmiş bir rayonudur.
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Lənkəranda indi möhtəşəm süd zavodunun yaradılması, çay fabrikinin, dondurma istehsalı
müəssisəsinin, “Palsüd” zavodunun tikilməsi Sizin sahibkarlığa olan diqqətinizin, məhəbbətinizin,
qayğınızın nəticəsidir. Bu, yeni iş yerlərinin açılması, əhalinin firavan yaşaması deməkdir. Bundan əlavə,
Sizin təklifinizlə və qayğınızla yaradılmış Olimpiya-İdman Kompleksi, Lənkəran Müalicə-Diaqnostika
Mərkəzi - bütün bunlar bizim bölgənin inkişafında böyük rol oynayır. Lənkəranda Dövlət Dram Teatrı,
musiqi məktəbləri, muzeylər bizim zəngin mədəniyyəti yaşadır. Lənkəranda Dövlət Universitetinin,
Pedaqoji Kollecin, Tibb Məktəbinin yaradılması ətraf rayonlardan minlərlə gəncin gəlib burada təhsil
alması üçün şərait yaratmışdır. Bütün bunlara görə Sizə lənkəranlıların dərin təşəkkürünü bildiririk.
Fürsətdən istifadə edib, Lənkərana, lənkəranlılara həmişə diqqət və qayğı göstərən xalqımızın sevimli
qızı Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Allah Sizi var eləsin. Biz
həmişə Sizi dəstəkləyirik və həmişə Sizin yanınızda olacağıq. Biz Sizin siyasətinizi ürəkdən bəyənirik. Sizə
uğurlar, uzun ömür arzulayırıq.

XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: - Çox sağ olun. Siz Lənkəranda son illər ərzində açılan müəssisələr,
obyektlər haqqında danışdınız. Doğrudan da bu qısa müddət ərzində bütün sahələrdə çox böyük işlər
görülüb. Olimpiya Kompleksi ölkəmizdə olimpiya kompleksləri arasında birincilərin sırasındadır. Ondan
sonra birinci müalicə-diaqnostika mərkəzi Lənkəranda tikildi. İdman qurğuları, zavodlar, fabriklər, həm
sosial infrastruktur, həm iqtisadi müəssisələr, sənaye müəssisələri. Yəni, Lənkəran hərtərəfli inkişaf edir.
Lənkəran gözəlləşib, abadlaşıb, tarixi bir şəhərdir, tarixi diyardır, gözəl təbiəti vardır. Turizm üçün də gözəl
imkanlar vardır. Burada mehmanxanalar da vardır, mən keçən dəfə gələndə olmuşam, daha da çox
tikilməlidir.
Yeni yol çəkilir. Bakı ilə Lənkəran arasında məsafə də qısalacaqdır. Çünki yeni xətt açılır. Bundan
sonra aeroport tikilib. Özü də beynəlxalq aeroport. Heç vaxt Lənkəranda beynəlxalq aeroport olmayıb.
Bilirsiniz, sovet vaxtında daxili uçuşlar üçün olubdur. Kiçik təyyarələr uçurdu. Amma indi burada tikilmiş
zolaq ən ağır yük təyyarələrini də qəbul edə bilər. Aeroport tikiləndən sonra gördük ki, artıq beynəlxalq
uçuşlar da açıldı. İndi Lənkəran-Moskva uçuşları yerinə yetirilir. Bu aeroport gələcəkdə Lənkəranı başqa
şəhərlərlə də birləşdirəcəkdir.
Bir sözlə, bu zonanın inkişafının çox böyük imkanları və potensialı vardır. Biz çalışmalıyıq ki, bundan
maksimum dərəcədə istifadə edək. Artıq burada yaradılmış sənaye müəssisələri bütün zonanı böyük
dərəcədə gücləndirəcəkdir. Nəzərə almalıyıq ki, ətraf rayonlarda da işlər yaxşı gedir. Bu, böyük bir uğurdur,
böyük bir nailiyyətdir. Ancaq, biz əldə edilmiş bu nailiyyətlərlə kifayətlənməməliyik, gələcəyə baxmalıyıq.
Daha da çox işlər görülməlidir. Mən şübhə etmirəm ki, sahibkarlar da burada yaradılmış imkanlardan
istifadə edəcəklər, yeni müəssisələr, turizm kompleksləri yaradacaqlar. Dövlət də öz tərəfindən sahibkarlara
dəstək verir. Kreditlər ayrılır, əlverişli şərait, investisiya mühiti yaradılır, kənd təsərrüfatına subsidiyalar,
aqrolizinq yolu ilə texnika, ondan sonra gübrə, yanacaq verilir. Demək olar ki, fermerlər bircə vergi istisna
olmaqla bütün vergilərdən azaddırlar. Əgər dövlətin dəstəyi olmasaydı, biz bu qədər kənd təsərrüfatı
məhsulu istehsal edə bilməzdik. Bu gün biz ərzaq təhlükəsizliyimizi demək olar ki, təmin etmişik. Əsas
qida məhsulları Azərbaycanda istehsal və emal olunur. Hazır məhsul istehsalını bax bu zavodun timsalında
görürük. Ən əsası odur ki, bütün planlarımız həyatda reallaşır.
Sizə yeni uğurlar cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram və biz yenə də görüşəcəyik.
AzərTAc
25 iyun 2010-cu il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri
Lənkəran sakinləri ilə görüş
(14 aprel 2011-ci il)
Aprelin 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ələt-Astara-İran İslam
Respublikası dövlət sərhədi avtomobil yolunun Masallı-Astara hissəsinin Sərçuvar kəndi ərazisində
aparılan tikinti işləri ilə tanışlıqdan sonra Astaraya gedərkən yolüstü Lənkəran sakinləri ilə görüşmüşdür.
Lənkəranlılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşılayaraq xoş arzularını bildirmişlər.
AZƏRTAC
2011, 14 aprel
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri
Lənkəranda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(31 iyul 2012-ci il)
İyulun 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev təyyarə ilə Lənkəran şəhərinə
səfərə gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı Lənkəran şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev xatirə parkında xalqımızın
ümummilli liderinin abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşov Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi
ki, bu park hazırda rayon sakinlərinin və qonaqların istirahət üçün ən çox üz tutduqları məkandır. Ümumi
sahəsi dörd hektar olan parkda geniş abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, yaşıllıq zolaqları salınmış,
fəvvarələr quraşdırılmışdır. Heydər Əliyev xatirə parkında asudə vaxtın səmərəli keçirilməsi və mənalı
istirahət üçün hər cür şərait vardır.
AZƏRTAC
2012, 31 iyul
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Lənkəranda Gənclər Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur
(31 iyul 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev iyulun 31-də Lənkəranda Heydər Əliyev
xatirə parkında inşa olunacaq Gənclər Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
Prezident İlham Əliyevə əvvəlcə Lənkəran şəhərində yeni inşa edilən yaşayış kompleksi barədə
məlumat verildi. Bildirildi ki, kompleks hər biri yeddimərtəbəli 14 binadan ibarətdir. Burada 133 mənzil
vardır. Onlardan beşi birotaqlı, beşi ikiotaqlı, 49-u üçotaqlı, 29-u dördotaqlı, 45-i isə beşotaqlıdır. Yaşayış
sahəsi 20 min 941 kvadratmetr olan kompleks üçün ümumilikdə 2,39 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, yeni yaradılacaq Gənclər Mərkəzinin ümumi sahəsi bir
hektar, tikintialtı sahəsi isə 850 kvadratmetr olacaqdır. Burada geniş abadlıq-quruculuq işləri görüləcəkdir.
İkimərtəbəli binada gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün hər cür şərait yaradılacaqdır.
Mərkəzin birinci mərtəbəsində kafe, diskoteka, tir və kino zalları fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada, həmçinin
inzibati otaqlar da yaradılacaqdır. Binanın ikinci mərtəbəsində isə kompyuter və oxu zalları, yaradıcılıq
studiyaları üçün otaqlar yerləşəcəkdir. Mərkəzdə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün konfrans zalı da inşa
ediləcəkdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, bu gün gənclərimizin intellektual və yaradıcı potensialının üzə çıxarılması və
ümummilli məsələlərə yönəldilməsi, xüsusilə regionlarda yaşayan gənclərin fəallığının artırılması
istiqamətində dövlətimiz tərəfindən məqsədyönlü iş aparılır. Respublikamızın bölgələrində, o cümlədən
Lənkəranda yaradılacaq Gənclər Mərkəzi də bu xoşməramlı məqsədə xidmət edəcəkdir.
Gənclər Mərkəzinin təməlini qoyan Prezident İlham Əliyev metal gilizi bünövrəyə buraxdı, beton
qarışığı tökən qurğunun düyməsini basdı.
Dövlətimizin başçısı görüləcək işlərlə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 31 iyul
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Dövlət Sərhəd Xidmətinin yenidən qurulan və əsaslı təmir olunan Lənkəran sərhəd dəstəsi
qarnizonu ilə tanışlıq
(31 iyul 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev
iyulun 31-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin yenidən qurulan və əsaslı təmir edilən Lənkəran sərhəd dəstəsi
qarnizonu ilə tanış olmuşdur.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, general-leytenant Elçin Quliyev Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevə raport verdi.
Dövlətimizin başçısı qarnizonda yaradılmış şəraitlə yaxından tanış oldu.
Qeyd edildi ki, Lənkəran sərhəd dəstəsi qarnizonu ərazisinə görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin ən
böyük qurumlarındandır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qarnizonun Heydər Əliyev ideoloji mərkəzi ilə tanış oldu.
Mərkəzdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin inkişafında müstəsna xidmətləri olan ümummilli lider Heydər
Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin Dövlət Sərhəd Xidmətinin inkişafı ilə bağlı həyata keçirdikləri tədbirləri əks
etdirən fotoguşə yaradılmışdır. İdeoloji mərkəzin birinci mərtəbəsində, həmçinin Prezident və ordu
quruculuğu kabineti fəaliyyət göstərir. Burada sərhədçilərin təlim-tədris prosesinin yüksək səviyyədə
aparılması üçün mükəmməl şərait vardır. Mərkəzdəki 165 yerlik klubda həm yığıncaqlar keçiriləcək, həm
də konsert proqramları təşkil olunacaqdır.
Dövlətimizin başçısı qarnizonun idman zalı ilə də tanış oldu.
Bildirildi ki, əsaslı şəkildə yenidən qurulan bu zal zəruri idman avadanlığı ilə təchiz olunmuş,
şahmat və bilyard otaqları, həmçinin istirahət zalı yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyevə Dövlət Sərhəd Xidmətinin ölkə üzrə inşa edilən və tikilməkdə olan
zastavaları, qarnizonları barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, 500 yerlik əsgər yataqxanası əsaslı təmir
olunmuş və müasir avadanlıqla təmin edilmişdir. İdeoloji və təlim siniflərində sərhədçilərə həm silah, həm
də digər texnikalar barədə geniş məlumat verilir. Qeyd edildi ki, 500 yerlik yeməkxana sərhədçilərə yüksək
səviyyədə xidmət göstərəcəkdir.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev qarnizona məxsus texnika və silahlara baxdı.
Vurğulandı ki, son illərdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin bütün hərbi hissələrinin müasir silah və texniki
vasitələrlə təmin olunması işi yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində Xidmətin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, yeni sərhəd
dəstələrində və zastavalarında müasir şəraitin yaradılması Sərhəd Qoşunlarının inkişafına göstərilən
qayğının təzahürüdür. Havada, suda və quruda sərhədlərin etibarlı şəkildə mühafizəsini təşkil etmək üçün
bütün zəruri tədbirlər görülür.
Diqqətə çatdırıldı ki, hazırda zabit və gizirlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün
Lənkəran qarnizonunda səkkizmərtəbəli, 126 mənzilli yaşayış binası tikilir. Bundan başqa, Lənkəran sərhəd
dəstəsinin Astara rayonu ərazisində dislokasiya olunan beş sərhəd zastavası və bir sərhəd komendantlığı
əsaslı təmir edilərək istifadəyə verilmişdir. Astarada isə zabit və gizirlər üçün altımərtəbəli, 65 mənzilli
yaşayış binası inşa edilir.
Daha sonra Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev şərti narkotik qaçaqmalçısının
zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı təşkil olunan təlimə baxdı.
Dövlətimizin başçısı qarnizonda yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2012, 31 iyul
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Lənkəranda otel kompleksinin təməlqoyma mərasimi olmuşdur
(31 iyul 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 31-də ölkəmizin cənub bölgəsinə
səfəri çərçivəsində Lənkəran şəhərindəki Heydər Əliyev prospektində inşa olunacaq otel kompleksinin
təməlinin qoyulması mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı otel kompleksinin baş planını əks etdirən stendlərə baxdı.
Məlumat verildi ki, otel kompleksi şəhərin şimal hissəsində 4,7 hektar ərazidə tikiləcəkdir. Otelin
114 nömrədən ibarət yeddimərtəbəli binasının sahəsi 20 min kvadratmetr olacaqdır. Burada eyni vaxtda
244 qonağa xidmət göstəriləcəkdir. Bundan əlavə, beşi VİP olmaqla 22 kottec inşa ediləcəkdir. Ərazidə
uşaq əyləncə kompleksi, 80 və 300 yerlik restoranlar, 300 yerlik konfrans zalı fəaliyyət göstərəcəkdir.
Həmçinin kompleksdə kafe və restoran, idman zalları, fitnes mərkəzi, boulinq zalı, sahəsi 1400
kvadratmetrlik hovuz, idman meydançaları və sair yaradılacaqdır.
Kompleksin təməlini qoyan dövlətimizin başçısı metal gilizi bünövrəyə buraxdı, beton qarışığı
tökən qurğunun düyməsini basdı.
Prezident İlham Əliyev inşaat işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə görülməsi barədə tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 31 iyul
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Lənkəranda Bayraq Meydanı ilə tanışlıq
(31 iyul 2012-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 31-də Lənkərandakı Bayraq Meydanında yaradılan
şəraitlə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, ölkəmizdə dövlət atributlarına hörmət və ehtiram ən
yüksək səviyyədədir. Paytaxt Bakı ilə yanaşı, ölkəmizin bir çox bölgələrində yaradılan Bayraq meydanları
dövlət atributlarımıza olan sevgi və hörmətin göstəricisidir. Lənkərandakı Bayraq Meydanı da bu baxımdan
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd olundu ki, Bayraq Meydanının inşasına bu ilin mayında başlanılmışdır. Meydan şəhərin giriş
hissəsində, Heydər Əliyev prospektində yerləşir. Bayraq dirəyinin hündürlüyü 70, bayrağın uzunluğu 20,
eni isə 10 metrdir. Təbii mərmərlə üzlənmiş postamentin üzərində Azərbaycanın dövlət himni və gerbi əks
olunmuşdur. Burada, həmçinin Azərbaycanın dövlət bayrağı, himni, gerbi, 1843-cü il mayın 2-də təsdiq
edilmiş Lənkəran şəhərinin gerbi barədə məlumatların əks olunduğu guşələr yaradılmışdır. Bundan başqa,
burada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dövlət bayrağına ehtiramını əks etdirən ayrıca guşə də
fəaliyyət göstərir.
Bildirildi ki, Bayraq Meydanının ərazisində geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq zolağı
salınmışdır. Mərmər plitələr və tamet üzlüklər döşənmiş meydanda müasir işıqlandırma sistemi
quraşdırılmışdır.
Sonra Azərbaycan Prezidenti Lənkəran şəhərinin inkişafına dair yeni layihələrlə bağlı stendlərə
baxdı.
Dövlətimizin başçısı Bayraq Meydanında görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
XXX
İyulun 31-də Prezident İlham Əliyev Lənkərana səfərini başa çatdıraraq Cəlilabad rayonuna gəlmiş,
bir sıra obyektlərin açılışında iştirak etmişdir.
AZƏRTAC
2012, 31 iyul
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Prezident İlham Əliyev Lənkəranda yenidən qurulan Heydər Əliyev Mərkəzi ilə
tanış olmuşdur
(31 iyul 2012-ci il)
Lənkərana səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev iyulun 31-də yenidən qurulan Heydər Əliyev
Mərkəzi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, yenidənqurma işlərindən əvvəl mərkəzin ümumi sahəsi
300 kvadratmetr olmuşdur. Hazırda isə binanın ümumi sahəsi üç min kvadratmetrdir. Mərkəzin ikimərtəbəli
binasının interyeri nəfis tərtibatda işlənmişdir.
Heydər Əliyev xatirə parkında yerləşən mərkəzin muzeyində ulu öndərin büstü qoyulmuşdur.
Muzeydə görkəmli dövlət xadiminin həyatı və siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə aid maraqlı sənədlər
və fotolar toplanmışdır. Burada ulu öndər Heydər Əliyevin uşaqlıq, gənclik və tələbəlik illəri, eləcə də
dövlət təhlükəsizlik orqanlarında çalışdığı dövrlərə aid maraqlı fotolar vardır. Bu fotolardan aydın görünür
ki, bütün həyatını xalqının inkişafına həsr edən ümummilli lider istər sovet hakimiyyəti, istərsə də
müstəqillik illərində Azərbaycana rəhbərliyi dövründə ölkəmizi tərəqqi yoluna çıxarmışdır. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi müxtəlif dövrlərdə Lənkərana səfərləri rayonun
tərəqqisi ilə xarakterizə olunur. Bu səfərlər Lənkəranın tarixinə yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcı kimi
düşmüşdür.
Mərkəzdə dahi şəxsiyyətin ordu quruculuğuna göstərdiyi diqqət və qayğı, eləcə də Prezident İlham
Əliyevin Lənkərana səfərlərini əks etdirən fotolar da vardır.
Burada, həmçinin 3D avadanlığı ilə təchiz edilmiş kinozal, elektron kitabxana, internet klub, kafe,
linqvistika otağı, rəsm studiyası, fotostudiya, sərgi salonu, şahmat və intellektual oyun otaqları, kompyuter
kursları və virtual sinif vardır. Buradakı elektron kitabxana vasitəsilə dünyanın 45 ölkəsinin müvafiq
kitabxanaları ilə əlaqə saxlamaq mümkündür.
Binada yaradılan tədqiqatçılar qrupunda ümummilli lider Heydər Əliyevin 1973-1998-ci illərdə
Lənkərana səfərlərinə dair fotolar, qəzetlər, sənədlər toplanmışdır. Həmin səfərlər zamanı ulu öndər Heydər
Əliyev ilə görüşən insanların xatirələri və səs yazıları burada toplanmışdır.
Mərkəzdəki 300 yerlik akt və 80 yerlik konfrans zallarında rayonun ictimai-siyasi və mədəni
həyatında, əlamətdar günlərdə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün geniş şərait yaradılmışdır. Zallar
müasir akustika sistemləri ilə təchiz olunmuşdur.
Heydər Əliyev Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyev rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Biz bu gün Heydər Əliyev Mərkəzinin yenidənqurmadan sonra açılışını qeyd edirik. Gözəl
mərkəzdir, həm yaraşıqlı binadır, həm də ki, mərkəzin tərtibatı çox dəyərlidir, qiymətlidir.
Bu gün sizinlə yenidən görüşürəm. Mən buna çox şadam. Bu, mənim Prezident kimi Lənkərana
səkkizinci səfərimdir. Səkkiz ildə səkkizinci dəfə səfər edirəm və çox şadam ki, Lənkəranda işlər yaxşı
gedir. Rayon inkişaf edir, şəhər gözəlləşir, abadlaşır, gözəl binalar ucaldılır. Bu gözəl mərkəz də həm
memarlıq, həm funksional baxımdan çox dəyərlidir, qiymətlidir, ulu öndərin xatirəsinə ehtiramın
əlamətidir.
Biz keçən il müstəqilliyimizin bərpasının 20 illik yubileyini qeyd edərkən, yenə də keçmişə
baxarkən bir daha görürdük ki, ulu öndərin Azərbaycan dövlətçiliyinin formalaşmasında müstəsna
xidmətləri olmuşdur. Ən ağır dövrdə ölkə rəhbərliyinə gəlmiş Heydər Əliyev xalqı böyük bəlalardan
qurtara, dövlətçiliyin əsaslarını yarada bilmişdir, ölkəmizin bugünkü reallıqlarını təmin etmişdir. Çünki
onun tərəfindən irəli sürülmüş bütün təşəbbüslər ölkəmizin inkişafına yönəldilmişdir. Ölkəmiz beynəlxalq
aləmdə layiqli yerini tuta bilmişdir, daxildə proseslər müsbət istiqamətdə getmişdir, islahatlar aparılmış,
böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Biz hamımız ulu öndərin siyasi xəttinə sadiqik, bu xətti davam etdiririk.
Lənkəranda son illər ərzində görülmüş işlər bu siyasətin bariz nümunəsidir, onun təzahürüdür.
Mən çox şadam ki, Lənkəranda, doğrudan da həm şəhərdə, həm kəndlərdə işlər yaxşı gedir, əlavə
tədbirlər də görüləcəkdir. Lənkəranın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı yeni sərəncam imzalanacaq və əlavə
vəsait ayrılacaqdır ki, işlər daha da sürətlə getsin. Siz yaxşı bilirsiniz ki, son illər ərzində, bir sıra obyektlərin
istifadəyə verilməsi nəticəsində rayonda inkişaf daha da sürətlə getmişdir.
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Lənkəran Aeroportu yenidən quruldu. Bu gün mən Lənkərana təyyarə ilə gəlmişəm və artıq
beynəlxalq uçuşlar da təşkil edilir. Əminəm ki, gələcəkdə bu uçuşların sayı artacaqdır. Lənkəranın çox
gözəl təbiəti, çox gözəl iqlimi, turizm imkanları vardır. Bu gün mənim səfər proqramımda yeni otelin
təməlqoyma mərasimi də vardır və ümid edirəm ki, gələcək illərdə turizm daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Hazırda daxili turizm inkişaf edir. Mən bilirəm ki, Bakıdan, Azərbaycanın digər bölgələrindən
insanlar dincəlmək üçün Lənkərana gəlirlər. Amma istərdim ki, xaricdən də gəlsinlər, Lənkəranı daha çox
tanısınlar və burada istirahət etsinlər. Beləliklə, turizm potensialı çox güclüdür. Bu potensial var, sadəcə
olaraq infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində biz bu potensialı daha da aşmalıyıq.
Bakı-Astara magistral yolunun tikintisi gedir. Bu yol da Lənkərandan keçəcəkdir. Ümid edirəm ki,
ən müasir standartlara cavab verən magistral yol gələn ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcəkdir və beləliklə,
gediş-gəliş daha da rahat olacaqdır.
Kənd yollarının tikintisinə dair sərəncamlar verilmişdir. Keçən ay 40 min əhalisi olan 20 yaşayış
məntəqəsini birləşdirən kənd yolunun tikintisi üçün vəsait ayrılmışdır və əminəm ki, yaxın zamanlarda
tikinti başlanacaq və yol istifadəyə veriləcəkdir.
İcra hakimiyyətinin başçısı və deputatlar yeni məsələlər qaldırırlar ki, əlavə kənd yollarının
tikintisinə ehtiyac vardır. Biz bu məsələyə də baxacağıq. Mərkəzi rayon xəstəxanasının vəziyyəti o qədər
də yaxşı deyildir. Biz bu məsələyə də baxacağıq. Bildiyiniz kimi, Lənkəranda Müalicə-Diaqnostika
Mərkəzi tikilmişdir və bu mərkəz insanlara yaxşı xidmət göstərir. Ancaq mərkəzi rayon xəstəxanasının
təmirinə, yenidən qurulmasına ehtiyac vardır. Əlbəttə ki, bu məsələ də öz həllini tapacaqdır.
Qəzalı vəziyyətdə olan məktəblər Lənkəranda da, başqa bölgələrdə də hələ ki, vardır. Baxmayaraq
ki, son illərdə 2 mindən artıq məktəb tikilmişdir, hələ ki, qəzalı vəziyyətdə məktəblər vardır. Biz çalışacağıq
ki, bütün qəzalı məktəbləri gələn ilin sonuna qədər əsaslı şəkildə bərpa edək.
Digər infrastruktur layihələri də Lənkəranda ardıcıllıqla icra edilir. Çünki biz birinci mərhələdə
elektrik enerjisi ilə bağlı məsələləri həll etdik. Astarada modul tipli elektrik stansiyasının istifadəyə
verilməsi nəticəsində bütün cənub zonasının elektriklə təchizatı böyük dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. İndi
demək olar ki, problem yoxdur.
Ondan sonrakı mərhələdə qazlaşdırma icra edilməyə başlanmışdır. İndi bu proses geniş vüsət
almışdır. Mən qarşıya vəzifə qoymuşam ki, Lənkəranın bütün yaşayış məntəqələri gələn ilin sonuna qədər
qazlaşdırılsın. Şəhər qazlaşdırılıbdır, proses davam edir və bu məsələ də öz həllini tapacaqdır.
İnsanları narahat edən digər problem içməli su ilə bağlıdır. Amma bu problem də artıq öz həllini
tapmaqdadır. Yenə də qarşıya vəzifə qoyulubdur ki, Lənkəran şəhərinin su və kanalizasiya problemi gələn
ilin sonuna qədər əsaslı şəkildə həll olunsun. Ətraf kəndlər də bu proqramla əhatə olunacaq və ondan
sonrakı mərhələdə digər kəndlərin su-kanalizasiya problemi öz həllini tapmalıdır. Yəni, bu əsas
infrastruktur layihələrinin sadalanması göstərir ki, nə qədər böyük işlər görülür.
Hələ mən sahibkarlığın inkişafına verilən dəstəyi demirəm, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün
irəli sürülən təşəbbüsləri qeyd etmirəm. Yəni, əgər biz bunların hamısını təhlil etsək, Lənkəran rayonunun
timsalında ölkənin dinamik inkişafını görərik. Bu inkişaf hər yerdə, hər bir bölgədə özünü büruzə verir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrası bu problemlərin həlli üçün əsas bir mexanizm
olmuşdur. Mən çox şadam ki, Proqram uğurla icra edilir. İkinci Dövlət Proqramı gələn ilin sonuna qədər
başa çatacaqdır. Ondan sonrakı dövr üçün də planlarımız vardır. Bu barədə mən artıq öz fikirlərimi
bildirmişəm. 2014-2023-cü illəri əhatə edəcək yeni Dövlət Proqramı artıq hazırlanır.
Ancaq birinci proqramların icra edilməsi nəticəsində əsas infrastruktur, sosial məsələlər öz həllini
tapacaqdır. Növbəti onillik Proqram gələcəyə baxışlarımızı əks etdirəcəkdir. Çünki biz növbəti 10 il ərzində
Azərbaycanı daha da sürətlə inkişaf etdirməliyik. Ölkə qarşısında duran əsas vəzifələr icra edilibdir. Ancaq
həyat yerində durmur, yeni vəzifələr ortaya çıxır. Elə etməliyik ki, növbəti 10 il ərzində iqtisadi gücümüzü
iki dəfə artıra bilək. Son səkkiz il ərzində iqtisadiyyatımız üç dəfə artıbdır. Növbəti on il ərzində daha iki
dəfə artmalıdır. Bu Proqramın reallaşdırılması nəticəsində Azərbaycan dünya miqyasında yüksək gəlirli
ölkəyə çevriləcəkdir. Beləliklə, insanların rifah halı daha da yaxşılaşacaq, ölkəmiz daha da güclü olacaq,
bizim dünyadakı mövqeyimiz daha da möhkəmlənəcəkdir.
Qlobal məsələlərlə yanaşı, yəni, həm xarici siyasətlə, həm enerji siyasətimizlə bağlı irəli sürülmüş
təşəbbüslərin reallaşması ilə bərabər, hər bir kəndin problemi də həll olunur. Hesab edirəm ki, bu, dünyada
nadir bir təcrübədir. Çünki biz istənilən istiqamət üzrə ancaq və ancaq uğurlar qazanırıq. Biz indi dünyanın
ən mötəbər beynəlxalq təşkilatının üzvüyük. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvü vardır, onlardan beşi
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daimi üzvdür, 10-u seçilən üzvlərdir. Bu 10 ölkənin içərisində Azərbaycan da vardır. 155 ölkə bizə inandı,
bizi dəstəklədi və öz səsini bizə verdi.
Enerji siyasətimiz bu gün nəinki bölgənin, qitənin enerji siyasətini müəyyən edir. Bunu biz öz
zəhmətimizlə etmişik. Gələcək illərdə bu istiqamətdə əlavə təşəbbüslərin irəli sürülməsi nəticəsində bizim
dünyadakı mövqeyimiz daha da güclənəcəkdir və iqtisadi maraqlarımız daha da dolğun şəkildə təmin
ediləcəkdir. Yəni, hər bir istiqamət üzrə konkret proqramlar vardır və addımlar atılır. Ancaq yenə də
deyirəm, bütün bu qlobal məsələlərlə yanaşı, daxildəki vəziyyət, insanların yaşaması, infrastruktur
layihələrinin icra edilməsi, təhsil, səhiyyə məsələlərinin həlli də prioritetdir.
Mən bir daha demək istəyirəm ki, Lənkəranın uğurlu inkişafı demək olar ki, ölkəmizdə gedən bütün
prosesləri özündə cəmləşdirir. Biz növbəti illərdə daha da sürətli inkişafa nail olmalıyıq ki, Lənkəran şəhəri
də, rayonu da gözəlləşsin, abadlaşsın, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar.
Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram və yeni uğurlar arzulayıram.
XXX
Lənkəran sakini, Əməkdar Müəllim Mənsur AĞAYEV göstərdiyi diqqət və qayğıya görə rayon
ictimaiyyəti adından dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident! İcazə verin, Sizi Lənkəran ictimaiyyəti adından salamlayım,
şəhərimizə “Xoş gəlmisiniz!” deyim. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev bütün mənalı ömrünü Azərbaycanın
inkişafına sərf etmişdir. Onun səyləri nəticəsində Azərbaycan uğurla və yüksək sürətlə inkişaf etmişdir. Bu
gün Siz onun siyasətini uğurla davam etdirirsiniz. Biz buna görə Sizə minnətdarıq. Sizin uğurlu siyasətiniz
də Azərbaycanın inkişafını, onun beynəlxalq nüfuzunun artmasını, əhalinin rifah halının yaxşılaşmasını
təmin etmişdir. Bu gün şəhərlər böyüyür, abadlaşır və Azərbaycan dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən
birinə çevrilir. Bütün bunlara görə biz Sizə minnətdarıq, cənab Prezident!
Digər bölgələr kimi, cənub bölgəsinin incisi sayılan Lənkəran da sürətlə inkişaf edir. Lənkəran
Azərbaycanın mədəni mərkəzlərindən biri kimi tanınmışdır. Bu gün Sizin qayğı və diqqətiniz nəticəsində
Lənkəran yenə də cənub bölgəsinin mədəniyyət mərkəzi kimi diqqəti cəlb edir. Lənkəranda dram teatrı,
musiqi məktəbi, muzeylər fəaliyyət göstərir ki, bu da onun zəngin mədəniyyət mərkəzi olmasından xəbər
verir.
Cənab Prezident, biz bilirik ki, Sizin əsas məqsədiniz hər bir azərbaycanlı ailəsinin firavan yaşamasıdır.
Mən 40 ilin müəllimi, 20 ilin məktəb rəhbəri və mübarək Sərəncamınız ilə Əməkdar Müəllim fəxri adına
layiq görülən bir şəxs kimi Sizin sosial sahəyə verdiyiniz önəmi çox yaxşı başa düşürəm. Başa düşürəm ki,
Siz bütün fəaliyyətinizi bu sahəyə yönəltmisiniz. Dünyada iqtisadi böhran baş verən zaman, dünya
ölkələrində əmək haqlarının, sosial müavinətlərin azaldığı bir dövrdə Azərbaycanda əksinə, sosial
müavinətlər və əmək haqları artırıldı. Bu, onu sübut edir ki, Sizin fəaliyyətinizin ana xəttini Azərbaycan
vətəndaşının, hər bir azərbaycanlının rifahının yüksəlməsi təşkil edir.
Möhtərəm cənab Prezident, Siz əhalinin bütün zümrələrinə eyni məhəbbətlə, eyni həssaslıqla
yanaşırsınız. Sovet dönəmindən qalan əmanətlərin əhaliyə verilməsi buna daha bir bariz nümunədir.
Azərbaycan o nadir ölkələrdəndir ki, onlarda sosial proqramlar maliyyə böhranları nəticəsində aradan
çıxmır, əksinə, Sizin rəhbərliyiniz altında onlar daha da artırılır və həyata keçirilir.
Cənab Prezident, bu gün Azərbaycanın digər şəhərləri kimi Lənkəran da inkişaf edir. Sizin
əməyiniz, zəhmətiniz nəticəsində Lənkəran abadlaşır, gözəlləşir və Azərbaycanın dilbər guşələrindən birinə
çevrilmişdir. Bütün bunlara görə lənkəranlılar Sizə minnətdardırlar. Çünki onlar həmişə Sizin qayğı və
diqqətinizi öz üzərlərində hiss edirlər.
Hörmətli cənab Prezident! İcazə verin, lənkəranlılara bu diqqət və qayğınıza, Lənkəranda görülən
bütün işlərə görə Sizə və eyni zamanda, Lənkərana çox səmimi, xoş münasibət bəsləyən Mehriban xanım
Əliyevaya lənkəranlıların minnətdarlığını və xoş arzularını bildirim.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Siz çox vacib məsələlərə toxundunuz. Doğrudan da sosial
məsələlərin həlli bizdə prioritetdir və son illərin, ayların təcrübəsi bunu göstərir. Sosial proqramları icra
etmək üçün ilk növbədə iradə, digər tərəfdən iqtisadi güc lazımdır. Bizdə həm iradə, həm iqtisadi potensial
vardır və bu iqtisadi gücü biz özümüz yaratmışıq. Çünki 20 il əvvəl, müstəqilliyimizin ilk illərində bizdə
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demək olar ki, iqtisadiyyat, sənaye yox idi, sovet dövründən qalmış müəssisələr işləmirdi, kütləvi işsizlik
və ümidsizlik hökm sürürdü. Bundan əlavə siyasi və hərbi böhran, torpaqlarımızın işğalı, vətəndaş
müharibəsi – demək olar ki, biz məhvə doğru gedirdik. Ulu öndərin o vaxt qətiyyətli addımları bizi bu
bəladan qurtara bildi və ondan sonra aparılan iqtisadi islahatlar, enerji siyasətimiz və çəkilən neft-qaz
kəmərləri bizə böyük iqtisadi dəstək verdi.
Ondan sonra iqtisadiyyatın digər sektorlarının inkişafı hesabına biz çoxşaxəli iqtisadiyyata malik
ola bildik. Misal üçün, bu ilin altı ayının yekunlarına görə qeyri-neft sektorumuz 11 faizdən çox artmışdır.
Bu, dünya miqyasında ən yüksək göstəricidir. Yəni, bu, bizə əlavə maddi imkanlar verdi ki, infrastruktur
və sosial məsələləri həll edək.
Bununla bərabər güclü iradə də vardır. Əmanətlərin qaytarılması, böhranlı illərdə müavinətlərin,
maaşların, pensiyaların artırılması məhz bu güclü iradəyə söykənir. Onu da qeyd etməliyəm ki, postsovet
məkanında əmanətlər ən yüksək əmsalla və ən qısa müddət ərzində Azərbaycanda verilir. Çünki biz bu
proqramı gələn ilin sonuna qədər yekunlaşdıracağıq. Postsovet məkanında ölkələrin əksəriyyətində bu
proses başlanılıb, amma hələ ki, başa çatmayıbdır və nə vaxt başa çatacağını heç kim bilmir. Amma
Azərbaycanda hər şey planlı şəkildə aparılır, göstərişlər verilir, qərarlar qəbul olunur və icra edilir. Bundan
sonra da, sonrakı illərdə də sosial məsələlərin həllinə daim böyük diqqət göstəriləcəkdir. Maaşlar,
pensiyalar daim artmalıdır, artacaqdır. Ünvanlı sosial yardım proqramı, digər sosial proqramlar aparılır. Biz
bunu bundan sonra da edəcəyik. Çünki bizim maliyyə imkanlarımız ildən-ilə artacaqdır. O ki qaldı siyasi
iradəyə, o da ildən-ilə güclənəcəkdir.
Ona görə mən əminəm ki, Lənkəranda hələ görüşlərimiz, açılışlar, tədbirlər çox olacaqdır. Bu gün
otelin, Gənclər Mərkəzinin təməl daşı qoyulur. Bu da rəmzi xarakter daşıyır. Gənclər bizim gələcəyimizdir.
İndi Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı icra edilir, Gənclər Fondu yaradılıbdır. Prezidentin Ehtiyat
Fondundan Gənclər Fonduna beş milyon manat vəsait ayrılıbdır ki, biz gəncləri ölkə üçün lazım olan
layihələrə cəlb edək, onları stimullaşdıraq, qrantlar verilsin, müxtəlif layihələr üzrə vəsait verilir. Otelin
təməl daşı qoyulur, əminəm ki, bir-iki ildən sonra gözəl turizm mərkəzinə çevriləcəkdir.
Yəni, hələ görüşlər, işlər çox olacaqdır. Biz inamla addımlayırıq və gələcəyimiz də açıqdır.
Əminəm ki, bizi gələcəkdə ancaq uğurlar gözləyəcəkdir. Sizə də yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
31 iyul 2012-ci il
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Lənkəranda Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
(5 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev respublikamızın cənub bölgəsinə səfəri çərçivəsində
sentyabrın 5-də Lənkəran şəhərinə gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin Xatirə parkındakı abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
İcra hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşov Heydər Əliyev Xatirə parkında aparılan yenidənqurma
işləri barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Bildirildi ki, yenidənqurma işlərinə 2012-ci ilin
oktyabrında başlanılmış və 2013-cü ilin mayında başa çatdırılmışdır. Ümumi sahəsi 27 min 500
kvadratmetr olan istirahət mərkəzində geniş yaşıllıq salınmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Xatirə
parkındakı abidəsinin ətrafına qranit üzlüklər çəkilmişdir. İşıqlandırma sisteminin də tamamilə yeniləndiyi
parkda üç fəvvarə əsaslı təmir olunmuşdur.
AZƏRTAC
2013, 5 sentyabr
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Lənkəran şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimi olmuşdur
(5 sentyabr 2013-cü il)
Prezident İlham Əliyev Lənkərana səfəri çərçivəsində sentyabrın 5-də şəhərə içməli suyun
verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başcısı “Lənkəran şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması” layihəsinin baş planını əks etdirən stendlərlə tanış oldu.
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov Prezident İlham Əliyevə məlumat
verdi ki, Lənkəran şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri ötən əsrin 60-70-ci illərində
yaradılmışdır. Şəhərə içməli su Xanbulançay su anbarından verilirdi. Lənkəran şəhərinin və ona bitişik
kəndlərin 68 min əhalisinin cəmi 15 faizi mərkəzləşmiş qaydada içməli su ilə təmin olunurdu. İçməli su
həyət evlərinə fasiləsiz, çoxmənzilli yaşayış binalarına isə gündə 1-2 saat olmaqla cədvəl əsasında verilir.
Əhalinin qalan hissəsi isə tələbatını fərdi qaydada quyu suları ilə ödəyirdi. İndiyədək istismarda olan
magistral və şəhərdaxili paylayıcı su xətləri isə yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Şəhərdə cəmi 28 kilometr
kanalizasiya xətti mövcud idi. Qalan ərazilərin tullantı suları açıq kanallarla təmizlənmədən dənizə
axıdılırdı.
Diqqətə çatdırıldı ki, bu problemlərin həlli məqsədilə dövlətimizin başçısının göstərişinə əsasən
hazırlanmış “Lənkəran şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi”
2035-ci ilədək perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Lənkəran şəhəri, Şilavar, Digah, Velədi, Sütəmurdov və
Göyşaban kəndlərinin 82 min sakininin içməli su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin
yaxşılaşdırılmasına hesablanmışdır. Gələcəkdə magistral kəmər boyunca yerləşən Gərmətük, Şürük, Bala
Şürük, Küvənil, Tütəpeştə, Lüvəsər və Səpnəkəran kəndlərinə də bu mənbədən içməli su verilməsi nəzərdə
tutulur. Bütövlükdə layihədən 100 min nəfər faydalanacaqdır. Şəhərə saniyədə 348 litr su veriləcəkdir ki,
bu da sakinlərin tələbatını tam ödəyəcəkdir.
Bildirildi ki, layihəyə əsasən Lənkəran şəhəri və ətraf kəndlər üçün içməli su mənbəyi kimi
Xanbulançay anbarı seçilmişdir. Burada məhsuldarlığı sutkada 30 min kubmetr olan qum süzgəcli
suqəbuledici qurğu inşa olunmuşdur. Lənkəran şəhərini fasiləsiz rejimdə içməli su ilə təmin etmək üçün
tutumu 10 min kubmetr olan anbar tikilmiş və buradan şəhərə 11,6 kilometr uzunluğunda magistral xətt
çəkilmişdir.
Prezidentə məlumat verildi ki, Lənkəran şəhərində tikintisi nəzərdə tutulan 233 kilometr paylayıcı
su şəbəkəsinin 160 kilometrlik hissəsində işlər yekunlaşmış, 15 min abonentin 10 mini yeni şəbəkəyə
birləşdirilmiş və onların 3 mini smart-kart tipli sayğacla təmin olunmuşdur. Layihə üzrə inşası
planlaşdırılan 197 kilometr uzunluğunda kanalizasiya xətlərinin 20 kilometrlik hissəsi çəkilmişdir və 9,4
kilometr uzunluğunda mikrotunel tipli kanalizasiya kollektorunun inşası davam etdirilir. Şəhərdə toplanan
tullantı suları gələcəkdə inşa ediləcək və məhsuldarlığı sutkada 40 min kubmetr olacaq təmizləyici qurğuya
ötürüləcəkdir.
Vurğulandı ki, icrasına 2011-ci ilin oktyabrında başlanılmış və dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına
maliyyələşdirilən layihə 2014-cü ildə başa çatdırılacaqdır. Gələcəkdə Astara şəhərinin və həmin rayonun
27 kəndinin 90 mindən artıq sakininə də içməli suyun Xanbulançay mənbəyindən verilməsi nəzərdə tutulur.
Layihə ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Lənkəran şəhərinə içməli suyun verilməsini
bildirən düyməni basdı.
AZƏRTAC
2013, 5 sentyabr
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Lənkəran-Vilvan-Osaküçə-Türkəncil avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir
(5 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lənkəran-Vilvan-Osaküçə-Türkəncil avtomobil yolunun
açılışında iştirak etmişdir.
Avtomobil yolunun sxematik planı ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, uzun
illər təmir edilməyən bu yol yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Qısa müddətdə tamamilə yenidən qurulan yol
əhalinin gediş-gəlişini xeyli asanlaşdıracaqdır. Yolun yenidən qurulmasına Azərbaycan Prezidentinin
2012-ci il 8 iyun tarixli Sərəncamına əsasən dövlət büdcəsindən ilkin olaraq 4 milyon manat ayrılmışdır.
40 min nəfər əhalinin yaşadığı 20 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Lənkəran-Vilvan-Osakücə-Türkəncil
avtomobil yolunun 27 kilometrlik hissəsi yenidən qurulmuşdur. Yolun 23 kilometrlik hissəsinə asfalt
örtüyü döşənmiş, 4 kilometrində isə torpaq bərkidilmiş və üstünə çınqıl qatı salınmışdır.
Bildirildi ki, tikintisi “Lənkəranyol tikinti” ASC tərəfindən aparılan yolun inşasına 2012-ci ilin may
ayında başlanılmış, 2013-cü ilin avqustunda başa çatdırılmışdır. Üçüncü texniki dərəcəli yolun yenidən
qurulması zamanı altı körpü təmir olunmuş, iki suötürücü boru quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev görülən işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2013, 5 sentyabr
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Prezident İlham Əliyev Lənkəran Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasında aparılan yenidənqurma işləri ilə
tanış olmuşdur
(5 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 5-də Lənkəran Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasında
aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev dövlətimizin başçısına aparılan yenidənqurma işləri barədə ətraflı
məlumat verdi. Bildirildi ki, xəstəxananın binası 1983-cü ildə inşa olunmuşdur. O vaxtdan binada əsaslı
təmir aparılmamışdır. Azərbaycan Prezidentinin ehtiyat fondundan Lənkəran Şəhər Mərkəzi
Xəstəxanasının yenidən qurulması üçün 2012-ci ildə 3 milyon manat, 2013-cü ildə 8 milyon manat
ayrılmışdır. Ümumi ərazisi 5 hektar olan xəstəxananın yenidən qurulmasına 2012-ci ilin avqustunda
başlanılmış və bu ilin avqustunda başa çatdırılmışdır. Bu tibb müəssisəsi möhtəşəmliyi və xidmətinin
müxtəlifliyi ilə fərqlənir. Kompleksə cərrahiyyə, poliklinika, narkologiya, terapiya, yoluxucu xəstəliklər
korpusları, inzibati bina və mətbəx daxildir. Xəstəxananın 13 şöbəsində müxtəlif xəstəliklərin müayinəsi
və müalicəsi mümkün olacaqdır. Cərrahiyyə, terapiya, pediatriya, ginekologiya, yoluxucu xəstəliklər,
anesteziologiya, reanimatologiya, şüa-diaqnostika, fizioterapiya, qəbul şöbələri, konsultativ poliklinika,
perinatal mərkəz, klinik laboratoriya, təcili tibbi yardım stansiyası tibbin ən son nailiyyətləri olan avadanlıq
və cihazlarla təmin edilmişdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, xəstəxananın bütün infrastrukturu tamamilə yenilənmişdir. Xidmətdə fasilələr
yaranmaması üçün 10 kilovoltluq transformator stansiyası və dizel generatoru quraşdırılmışdır. Yeni
qazanxana, su anbarı, nasos stansiyası tikilmiş, avtomobil dayanacağı salınmışdır. Xəstəxanada çalışacaq
1900 tibb işçisinin 327-si həkim, 964-ü orta tibb işçisidir. Bu böyük tibb heyəti özlüyündə şəhər
xəstəxanasının nə qədər geniş funksiyanı yerinə yetirəcəyini göstərən amildir. Bütün bunlar həm də onu
göstərir ki, son illər səhiyyə sahəsində yaşanan ən böyük dəyişiklik tibb ocaqlarının ən müasir tibbi texnika
və avadanlıqlar ilə təmin olunmasıdır. Müasir Azərbaycanı modern texnologiyaların tətbiq olunduğu
məkana çevirmək məqsədini qarşıya qoyan Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində ölkəmizdə
yenidən qurulan səhiyyə müəssisələri regionda ilk dəfə açıq ürək əməliyyatı və qara ciyərin köçürülməsi
kimi mühüm nailiyyətlərə imza atmışdır. Bu illər ərzində yüzlərlə tibb ocağının, müalicə-diaqnostika
mərkəzlərinin inşa edilməsi səhiyyə sisteminin inkişafından xəbər verir. Yeni tibb ocaqları və müasir tibbi
avadanlıqlar ilk növbədə bir məqsədə - Azərbaycan əhalisinin sağlamlığının qorunması kimi mühüm
missiyanın yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Azərbaycan səhiyyəsi son illərdə böyük və şərəfli yol
keçmişdir. Bu dövr səhiyyəmizin tarixində geniş islahatlar dövrü kimi yadda qalmışdır.
Xəstəxanada yaradılmış şəraitlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev xidmətin yüksək
səviyyədə təşkili ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 5 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinin gəncləri ilə görüşü
(5 sentyabr 2013-cü il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 5-də
Lənkəranda Gənclər mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı yeni mərkəzdə cənub bölgəsinin ali məktəblərə builki qəbul imtahanlarında
yüksək bal toplamış gəncləri ilə görüşmüşdür.
Azərbaycan Prezidenti görüşdə çıxış etmişdir.
Prezident İlham Əliyevin
çıxışı
- Bu gün biz Lənkəranda yeni Gənclər mərkəzində toplaşmışıq. İlk növbədə, Lənkəran gənclərini
və bütün Azərbaycan gənclərini bu mərkəzin açılışı münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Gözəl mərkəzdir
və ümumiyyətlə, gözəl təşəbbüsdür ki, artıq ölkəmizin müxtəlif yerlərində, demək olar, hər bir şəhərdə
gözəl gənclər mərkəzləri tikilir, gənclərin sərəncamına verilir. Bu mərkəzlər həm memarlıq baxımından
göz oxşayır, eyni zamanda, onların funksional mahiyyəti də çox önəmlidir. Burada müxtəlif tədbirlər
keçirilə bilər, gənclər öz problemlərini müzakirə edə bilərlər. Əyləncə üçün burada imkanlar vardır kinozal, tir. Əminəm ki, Lənkəran gəncləri bu mərkəzdən səmərəli şəkildə istifadə edəcəklər. Qeyd etdiyim
kimi, hər bir şəhərdə müasir gənclər evi, yaxud gənclər mərkəzi tikilir. Bir çox yerlərdə artıq tikilmişdir.
Azərbaycanda, ümumiyyətlə, çox düşünülmüş və məqsədyönlü gənclər siyasəti aparılır. Bu
siyasətin təməlində ulu öndər Heydər Əliyevin tövsiyələri dayanır. 1993-cü ildən başlayaraq bütün
sahələrdə olduğu kimi, gənclər siyasəti istiqamətində də çox vacib addımlar atılmışdır. Görülən işlərin
nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan gəncləri çox böyük işlərə imza atırlar, cəmiyyətdə çox mühüm rol
oynayırlar. Gənclərin fəallığı, onların bilikləri bu gün ölkəmizi gücləndirir.
Bu gün Azərbaycanda gənclər siyasəti uğurla aparılır. Müxtəlif layihələr, proqramlar icra edilir.
Mən xüsusilə Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramını qeyd etmək istərdim. Bu proqram qəbul olunarkən
cəmiyyətdə, xüsusilə gənclər arasında geniş müzakirələr aparılmışdı. Gənclər tərəfindən irəli sürülmüş
təkliflərin bir çoxu bu proqrama daxil edilmişdir. Proqram konkretdir, orada konkret məsələlər öz əksini
tapmışdır və uğurla icra edilir.
Ondan sonra yenə də gənclərin təklifini nəzərə alaraq mənim Sərəncamımla Azərbaycan Gənclər
Fondu yaradılmışdır. Fondun əsas vəsaiti Prezidentin ehtiyat fondundan təmin edilir. Bu da gənclər
siyasətinə olan münasibətin təzahürüdür. Çünki ehtiyat fondundan ancaq ölkə üçün ən əhəmiyyətli
layihələrə vəsait ayrılır. Gənclər Fondu artıq uğurla fəaliyyət göstərir, müxtəlif layihələr icra edilir. Gənclər
bu işlərə cəlb olunur və ölkəmizin gələcəyi, ölkədə gedən proseslərlə bağlı müxtəlif layihələrin icra
edilməsi üçün Gənclər Fondu öz vəsaitindən istifadə edir.
Gənclərin məişət problemləri həll edilir. Hesab edirəm ki, gələcəkdə bu işlərə daha da böyük diqqət
göstərilməlidir. Bilirəm ki, gəncləri maraqlandıran, narahat edən məsələlər mənzil problemidir.
Azərbaycanda artıq ipoteka kreditləşməsi tətbiq olunur. Hesab edirəm ki, gənclər bu işlərə daha da fəal cəlb
edilməlidir. Müvafiq göstərişlər verilmişdir. Gənclər və İdman Nazirliyi təkliflər hazırlayır ki, biz gəncləri
ipoteka layihəsi ilə əhatə edə bilək.
Bir sözlə, Azərbaycan dövləti bu istiqamətdəki siyasətini daim gücləndirir. Bunun nəticəsidir ki,
bu gün Azərbaycan gəncləri yenə də demək istəyirəm ki, cəmiyyətin fəal üzvləridir və cəmiyyətdə çox
müsbət rol oynayırlar.
Siz bu bölgəni təmsil edən gənclərsiniz. Siz qəbul imtahanlarında ən yüksək bal toplamış
gənclərsiniz. Mən bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Prezident kimi sizə öz minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm ki, siz məktəbdə yaxşı oxumusunuz.
Bunun nəticəsidir ki, siz bu gün ən yüksək bal toplaya bilmisiniz. Yəni, bu, onu göstərir ki, oxumaq
istəyən, öz gələcəyi haqqında düşünən, istedadlı, bilikli gənclər təhsil sahəsində öz yolunu seçə bilərlər.
Əminəm ki, siz ali məktəblərdə də yaxşı oxuyacaqsınız, əlaçı olacaqsınız. Çünki məktəb illərində
göstərdiyiniz nəticələr bunu deməyə əsas verir. Nəticədə bir neçə ildən sonra artıq cəmiyyətdə peşəkar
kadrlar kimi öz sözünüzü deyəcəksiniz.
Sizin fəaliyyətiniz əlbəttə ki, ilk növbədə, gələcəyinizi müəyyən edəcəkdir. Çünki bu gün
Azərbaycanda yüksək biliklərə malik olan insanlar özləri üçün yaxşı yer tapa bilərlər. Bu gün cəmiyyətdə
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artıq bir fikir formalaşıb ki, yaxşı oxuyan, böyük biliklərə malik olan insanlar həyatda özləri üçün yaxşı
şərait də yarada biləcəklər. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti açıq cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyəti
demokratik cəmiyyətdir. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri tam şəkildə tətbiq olunur. Ona görə
gözəl mütəxəssislər, peşə sahibləri cəmiyyətdə öz yerlərini mütləq tapacaqlar və xoşbəxt gələcəklərini
təmin edəcəklər. Eyni zamanda, sizin bilikləriniz ölkəmizin inkişafına töhfə olmalıdır, əminəm ki,
olacaqdır. Çünki bu gün Azərbaycan çox sürətlə, dinamik şəkildə inkişaf edir. Hər bir ölkənin inkişafını
vətəndaşların bilikləri müəyyən edir. İndi siz istedadlı gənclərsiniz, dünyada gedən prosesləri izləyirsiniz,
təhlil etmək imkanlarınız vardır. Görürsünüz ki, qabaqcıl ölkələr ona görə inkişaf edir ki, orada biliyin,
təhsilin, elmin səviyyəsi yüksəkdir. Hər bir ölkənin inkişafını bilik müəyyən edir. Əvvəllər də belə olub.
Tarixdə də belə olub. Ən önəmli ixtiralar ölkələri inkişaf etdirib. Hərbi sahədə ixtiralar ölkələrin hərbi
gücünü formalaşdırıb. Elm sahəsində ixtiralar ölkələrə əlavə gəlir gətirmişdir. Bu gün inkişaf daha çox
bilikdən asılıdır. Çünki bu gün biz informasiya-kommunikasiya texnologiyaları dövründə yaşayırıq.
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları çox sürətlə inkişaf edir. Bu gün hər bir ölkənin gələcəyini
cəmiyyətdə olan biliyin səviyyəsi müəyyən edir. Bu, aksiomadır. Biz hamımız əlbəttə ki, dövlət və
vətəndaşlar çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda ümumi səviyyə yüksək olsun və eyni zamanda, istedadlı gənclər,
insanlar ön plana çıxsınlar.
Əminəm ki, sizin gələcək fəaliyyətiniz də sizin üçün, ölkəmiz üçün uğurlu olacaqdır. Beləliklə,
gələcəkdə siz hərəniz öz yerinizdə ölkəmizin inkişafına töhfənizi verəcəksiniz.
Ölkəmizin inkişafı isə çox dinamikdir, uğurludur. Son illərdə Azərbaycan dünya miqyasında ən
sürətlə inkişaf edən ölkədir. Gələcək planlarımız da çox böyükdür. Görüləcək işlər Azərbaycanı inkişaf
etmiş ölkələrin sırasına daxil etməlidir. Hər halda, qarşıya belə vəzifə qoyulubdur. Hesab edirəm ki, buna
nail olmaq üçün imkanlarımız vardır. Müstəqilliyimizin son 20 ili bunu təsdiqləyib. Son 20 il ərzində
Azərbaycan yalnız inkişaf yolu ilə getmişdir.
Siz, əlbəttə ki, gəncsiniz. Müstəqilliyimizin ilk illərini əlbəttə ki, xatırlaya bilmirsiniz. Ancaq yəqin
ki, tarixdən oxumusunuz, görmüsünüz, eşitmisiniz. Müstəqilliyimizin ilk illəri ölkəmiz üçün çox ağır keçib.
Ölkə idarəolunmaz vəziyyətdə idi, böhran içində idi. Hərbi, iqtisadi, siyasi böhran ölkəmizi uçuruma
aparırdı. 1991-1993-cü illər bizim qara səhifəmizdir. Əfsuslar olsun ki, o vaxtkı rəhbərlik müstəqillik
şansından istifadə edə bilmədi və biz iki il itirdik. Bu itkilər çox ağır itkilər olmuşdur. Torpaqlarımızın bir
hissəsi işğal altına düşdü. Ölkədə xoşagəlməz proseslər baş vermişdir. İqtisadiyyat tamamilə iflic
vəziyyətdə idi. Ancaq 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyə qayıdışından sonra bütün
xoşagəlməz halların qarşısı alındı və Azərbaycan sürətlə inkişaf etməyə başladı. Bu gün bu siyasi xətt
davam etdirilir. Əminəm ki, bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Çünki son 20 ilin təcrübəsi onu göstərir
ki, bu xətdən başqa Azərbaycana xeyir gətirə biləcək heç bir siyasət ola bilməz. Ölkəmizin dinamik və
dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün gələcəkdə sizin kimi gənclər öz sözünü deyəcəklər.
Əlbəttə, siz gənc mütəxəssislər kimi artıq 5-6 ildən sonra cəmiyyətin işinə, ölkədə gedən proseslərə
fəal qatılacaqsınız. Gələcəkdə ancaq sizin kimi gənclər ölkəmizi idarə edəcəklər. Azərbaycanda idarəçilik
təcrübəsi nəsildən-nəslə ötürülməlidir. Azərbaycanda bütün ənənələr yaşamalıdır. Biz öz milli mənəvi
dəyərlərimizə çox bağlıyıq. Xüsusilə indiki dövrdə, qloballaşan dünyada milli ruhda tərbiyə almaq xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Qloballaşmanın müsbət tərəfləri də, mənfi tərəfləri də vardır. Biz o mənfi təsirdən
özümüzü sığortalamalıyıq. Bunun yeganə yolu ondan ibarətdir ki, gənclər vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
alsınlar, öz Vətəninə bağlı olsunlar, öz Vətənini sevsinlər və dövlət müstəqilliyini hər şeydən üstün
tutsunlar. Bu gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında, müstəqil dövlətdir, müstəqil siyasət aparır, öz hesabına
yaşayır, iqtisadi cəhətdən müstəqildir, siyasi cəhətdən müstəqildir. Məhz müstəqil siyasət apardığı üçün
dünyada daha çox böyük nüfuza malik olan bir ölkədir. Bu meyillər gələcəkdə davam etməlidir və
möhkəmlənməlidir.
Bugünkü hakimiyyət, bugünkü iqtidar bu müsbət dinamikanı təmin edəcəkdir. Ancaq bizdən sonra
gələn nəsil bizim kimi vətənpərvər və Vətənə bağlı olmalıdır ki, gələcəkdə Azərbaycan daha da qüdrətli
dövlətə çevrilsin. Bunu etmək üçün bu gün biz möhkəm təməl qoyuruq. Bu gün başlanan, icra edilən
layihələrin bir çoxu gələcəyə hesablanıb. Bu gün Azərbaycanın gələcək inkişafı müəyyən edilir. İqtisadi
islahatlar, ondan sonra siyasi proseslərin müsbət məcrada getməsi, sosial sahədə aparılan işlər, hərbi
gücümüzün artırılması, energetika, xüsusilə neft-qaz sahəsində atılan addımlar ən azı 50, 60 il bundan sonra
ölkəmizin gücünü təmin edəcəkdir. Belə olan halda Azərbaycana mümkün ola biləcək təzyiq, təsir cəhdləri
artacaqdır. Biz nə qədər inkişaf edirik, bir o qədər də diqqəti özümüzə cəlb edirik.
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Biz - bu gün Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər artıq hesab edirəm, sübut etmişik ki, heç bir kənar
təsir bizi yolumuzdan döndərə bilməz. Mən çox istəyirəm ki, gənc nəsil də bax bu ruhda - müstəqillik
ruhunda böyüsün, tərbiyə alsın. Çünki Azərbaycan bu gün müstəqildir. Azərbaycan xalqı bu gün azaddır.
Bizim taleyimiz öz əlimizdədir və bu, tarixi şansdır. Tarixdə heç vaxt, - siz də yaxşı oxuyan gənclər kimi
Azərbaycan tarixini yaxşı bilirsiniz, - heç bir dövrdə Azərbaycan bu qədər güclü olmamışdır. Heç vaxt
müstəqilliyimiz bu qədər möhkəm olmamışdır.
Müxtəlif dövrlərdə dövlətçilik ənənələri olmuşdur. Azərbaycan xalqı müxtəlif dairələr çərçivəsində
yaşamışdır. Amma Azərbaycan heç vaxt bu qədər azad, müstəqil və güclü olmamışdır. Bu, böyük dəyərdir,
böyük sərvətdir. Biz bunu qoruyuruq. Siz də gələcəkdə bunu qorumalısınız ki, ondan sonra heç vaxt
Azərbaycan heç bir kənar təsirin altına düşməsin. Bunu etmək üçün əlbəttə ki, iqtisadi əsaslar olmalıdır.
Təbii, əgər bu gün Azərbaycanın güclü iqtisadiyyatı olmasaydı, istər-istəməz bu, bizim siyasi kursumuza
da təsir edə bilərdi. Ancaq iqtisadi amillərdən daha önəmli məhz milli mənəvi dəyərlərdir, milli ruhdur,
müstəqillik amilidir. Əminəm ki, bugünkü Azərbaycanın reallıqları, ölkəmizin dinamik inkişafı hər bir
gənci ruhlandırır, sevindirir və hər bir Azərbaycan vətəndaşı fəxr edir ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Bu gün
doğrudan da müxtəlif sahələrdə ölkəmizin uğurları dünyada artıq təqdir edilir, qiymətləndirilir. İqtisadi,
beynəlxalq, bütün başqa sahələrdə Azərbaycan kimi inkişaf edən ölkə yoxdur. Bunun təməlində bir daha
demək istəyirəm ki, öz Vətəninə, xalqına olan bağlılıqdır, məhəbbətdir. Budur əsas və biz bunu mütləq
qorumalıyıq, gələcək nəsil də qorumalıdır.
Bizim nəslimiz sovet dövründə doğulmuşdur, dünyaya gəlmişdir. Sovet İttifaqı dağılanda mənim
30 yaşım var idi. Əlbəttə ki, mən bu dövrü yaxşı xatırlayıram. Mənim həyatımın böyük hissəsi o dövrdə
keçmişdir. Ona görə bəlkə də bizim nəsil müstəqil həyatı daha da çox dəyərləndirir. Çünki siz artıq
müstəqillik dövründə dünyaya gəlmisiniz. İndi gənclərlə söhbət əsnasında keçmişdən bəzi hadisələri
diqqətə gətirəndə bəzən inanmırlar ki, bu necə olar bilər? Misal üçün, orada məhdudiyyət, burada
məhdudiyyət, oraya girmək olmaz, buraya girmək olmaz, ideoloji çərçivələr. Gənclər üçün qəribə gəlir,
sanki başqa bir reallıqdır. Amma bizim nəsil o dövrdə böyüyüb, ona görə təbii ki, müstəqillik duyğuları və
müstəqilliyin üstünlükləri bizim üçün daha da yaxındır. Ona görə ki, biz daha da yaşlıyıq, təcrübəliyik.
Amma siz də - müstəqillik dövründə dünyaya göz açan uşaqlar, gənclər bunu bilməlisiniz ki, bu müstəqillik
elə-belə göydən düşməyib. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu müstəqilliyə doğru getmişdir. Bizdən əvvəlki
nəsillər müstəqillik arzuları ilə yaşamışlar. Ancaq onların arzuları reallaşmadı. Bizdən əvvəlki nəslin
nümayəndələri həsrətlə, nisgillə yaşamışlar, öz dövlətini, xalqını azad görmək istəmişlər, buna nail ola
bilməmişlər.
Biz xoşbəxtik ki, müstəqil, güclü, özünü təmin edə bilən və inkişafda olan dövlətdə yaşayırıq. Biz
azad, rahat, təhlükəsizlik şəraitində yaşayırıq. Bu da böyük nailiyyətdir. Bu da siyasətimizin nəticəsidir ki,
bu gün Azərbaycan bu bölgədə sabitlik, təhlükəsizlik məkanıdır, nəinki ölkə daxilində, eyni zamanda,
regionda sabitləşdirici rol oynayır. Bunu beynəlxalq müşahidəçilər də qeyd edir ki, Azərbaycan
sabitləşdirici rol oynayır.
Bu gün Azərbaycanın inkişafı və müxtəlif istiqamətlər üzrə aparılan dövlət siyasəti çox
düşünülmüşdür, ardıcıldır və milli maraqlara söykənir. Azərbaycan dövlətinin və xalqının milli maraqları
hər şeydən üstün olmalıdır. Siz bunu bilin və yadda saxlayın. Bu, aksiomadır. Heç bir başqa amil milli
maraqlardan üstün ola bilməz. Milli maraqları müdafiə etmək üçün biz hər bir yola getməliyik, hazır
olmalıyıq. Hesab edirəm yaxın tarix bunu göstərir ki, bəzən bizim milli maraqlarımız bəzi ölkələr tərəfindən
nəzərə alınmadığı halda Azərbaycan öz sözünü demişdir, milli maraqlarını müdafiə edə bilmişdir və öz
gücünü göstərmişdir. Ona görə bir daha demək istəyirəm mənim sizə tövsiyəm ondan ibarətdir ki, orta
məktəbdə necə oxumusunuz elə də davam edin. Növbəti beş il ərzində gözəl mütəxəssis olun, cəmiyyətdə
öz yerinizi tapın, öz gələcəyinizi müəyyən edin və ölkəmizin inkişafına töhfə verin. Dövlət isə hər bir
istedadlı gəncə öz dəstəyini, diqqətini əsirgəməyəcəkdir. Gələcəkdə - 10 ildən, 20 ildən sonra daim xalq,
Vətən, dövlət haqqında düşünün, fikirləşin. Çalışın ki, siz öz əməyinizlə dövlətin gücünü artırasınız.
Azərbaycan dövləti bu gün, ölkə daxilində və xaricdə öz vətəndaşlarını müdafiə etməyə qadirdir. Yenə də
deyirəm, yaxın tarix bunu göstərmişdir. Biz heç vaxt öz soydaşlarımızı darda qoymarıq. Bütün imkanlardan
istifadə edib onları çətin vəziyyətdən xilas edə bilərik və bunu sübut etmişik. Ona görə hər bir Azərbaycan
vətəndaşının arxasında güclü dövlət dayanır. Ancaq, eyni zamanda, hər bir vətəndaş öz işi ilə bu dövləti
gücləndirib və gücləndirməlidir. Yəni, bu proseslər bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. Əminəm ki, siz bütün
bu məsələləri yaxşı dərk edirsiniz, orta məktəbdə yaxşı oxumağınız sizin məsuliyyətinizi göstərir. Əminəm
ki, gələcəkdə siz ölkəmizin dəyərli vətəndaşlarına çevriləcəksiniz, artıq siz dəyərli vətəndaşlarsınız. Ancaq
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peşəkar kimi, gənc kadr kimi, siz öz sözünüzü deyəcəksiniz. Mən sizi bir daha salamlayıram, təbrik edirəm.
Arzu edirəm ki, sizin həyatınızda hər şey yaxşı olsun.
XXX
Tələbə Səmidzadə MİRHADI dedi:
- Cənab Prezident, bu il qəbul imtahanında 659 bal yığaraq Bakı Dövlət Universitetinin hüquq
fakültəsinə qəbul olmuşam. Burada olan gənclərin adından, ümumiyyətlə regionumuzun bütün gəncləri
adından Sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim bölgəyə səfər etmisiniz.
Dünən Dünya İqtisadi Forumu belə bir məlumat yayıb ki, Azərbaycan rəqabət gücünə görə dünyada
bir sıra ölkələri qabaqlayaraq 39-cu yerə çıxmışdır. Bu, böyük bir nailiyyətdir. Nailiyyətin qazanılmasında
Sizin apardığınız iqtisadi islahatların rolu böyükdür. Ölkəmizi inkişaf etdirmək üçün həyata keçirilən
islahatlardan biri də tələbələrə verilən tələbə kartlarıdır ki, bunun da sayəsində artıq 100 mindən artıq tələbə
kart almışdır. Orada da tələbələr üçün bir sıra güzəştlər öz əksini tapmışdır. Bizim xahişimiz ondan ibarətdir
ki, bu güzəştlərə ictimai nəqliyyatda olan güzəştlər və tibbi müayinə zamanı olan güzəştlər də daxil edilsin.
Diqqətinizə görə minnətdaram.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Yaxşı, biz bunu nəzərə alarıq. Tələbə kartları necə deyərlər, nisbətən
yeni bir təşəbbüsdür. Biz çalışmalıyıq ki, tələbələrin bütün problemlərini, məişət problemlərini həll edək.
Yataqxanalarla bağlı olan problemlər öz həllini tapır. Bilirsiniz ki, erməni işğalından əziyyət çəkən
vətəndaşlarımızın bir çoxu yataqxanalarda, çadır şəhərciklərində yerləşmişdir. Çadır şəhərcikləri artıq ləğv
edilib. Artıq 6 ildir ki, yoxdur. Yataqxanalarda da indi bu proses gedir. Yeni yataqxanalar tikiləcəkdir.
Tələbələrin təqaüdləri artırılır. Hesab edirəm ki, bu da çox müsbət haldır. Ona görə əlbəttə, bu məsələ də
öz həllini tapacaqdır.
Qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatı güclü iqtisadiyyatdır. Bunu təsdiqləyən beynəlxalq
qurumların hesablamalarıdır. Dünya İqtisadi Forumu dünya miqyasında bir nömrəli İqtisadi Forumdur. Hər
il Davosda Forum keçirilir. Artıq son yeddi il ərzində mən də Azərbaycan Prezidenti kimi Foruma dəvət
alıram və iştirak edirəm. Bu il ilk dəfə olaraq Davos Forumu Bakıda keçirildi. Bu, doğrudan da böyük
nailiyyətdir. Çünki Davos Forumu bütün başqa iqtisadi qurumlardan, iqtisadi forumlardan qat-qat üstün
olan bir formatdır. Onun adı iqtisadi forumdur, amma əslində bu, siyasi forumdur. Çünki dünyanın aparıcı
ölkələrinin dövlət və hökumət başçıları forumda iştirak edirlər. Forumun iştirakçıları çox məhduddur. Yəni,
oraya ancaq dünyanın siyasi və iqtisadi elitasının nümayəndələri dəvət olunur. Əlbəttə, bu qiymətləndirmə
böyük diqqətə malikdir və bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan son illər ərzində rəqabət qabiliyyətliliyinə
görə də ön plana çıxıb.
Mən xatırlayıram, 10 il bundan əvvəl Prezident kimi təzə işə başlayanda xaricdən gələn qonaqların
bəziləri deyirdilər ki, Azərbaycanın gələcək inkişafı birtərəfli olacaq, Azərbaycan neft-qaz amilinə bağlıdır,
iqtisadiyyat çoxşaxəli olmayacaqdır. Azərbaycan üçün belə bir gələcək proqnozlaşdırılırdı. Ancaq həyat
onu göstərdi ki, bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı neft-qaz amilindən o qədər də asılı deyildir. Əgər ümumi
daxili məhsulun strukturuna baxsaq görərik ki, əsas hissə qeyri-neft sektorunda formalaşıb. Bu ilin yeddi
ayında qeyri-neft sektorumuz 10 faizdən çox artmışdır. Bölgələrin inkişafı da qeyri-neft sektorunun
inkişafıdır.
Mən bu zonaya dəfələrlə səfərlər etmişəm. Son on il ərzində bu, mənim Lənkərana doqquzuncu
səfərimdir. Masallıda səkkiz dəfə, Astarada altı dəfə olmuşam. Yəni, bütün bu zonada mən dəfələrlə
olmuşam. Dünən və bu gün yeddi rayonda olmuşam. Əlbəttə ki, mənim səfərlərimin məqsədi vəziyyətlə
tanış olmaqdır. Verilən tapşırıqların necə yerinə yetirildiyinə nəzarət etməkdir. Ancaq, eyni zamanda, indi
o qədər açılışlar vardır ki, bu açılışlarda iştirak etmək üçün adam vaxt tapa bilmir. Bu gün Lənkəranda
içməli su layihəsi açılmışdır. Bir azdan sonra mən rayon mərkəzi xəstəxanasının, kənd yolunun açılışında
iştirak edəcəyəm. Dünən Cəlilabadda böyük xəstəxana, Biləsuvarda, Yardımlıda su xətləri, Astarada
xəstəxana açıldı. Nəinki bu zonada, ölkəmizin hər bir yerində quruculuq, inkişaf, abadlıq gedir.
Bir də mən tövsiyə etmək istərdim ki, bizim vətəndaşlar, yəni, müxtəlif bölgələrdə yaşayan
vətəndaşlar vaxt tapıb digər bölgələrə də getsinlər. Turist kimi gedib şənbə, bazar günlərini orada
keçirsinlər. İndi müxtəlif yerlərdə gözəl imkanlar - kempinqlər, motellər vardır. Əlbəttə, gənclər üçün
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bahalı otellərdə qalmaq yəqin ki, o qədər də məqbul olmaz. Amma indi qalmaq üçün yerlər vardır. Təyyarə
uçuşları vardır. Yəni, cənub zonasının uşaqları getsinlər şimal zonasına, şimaldan gəlsinlər cənuba. Yəni,
bu olarsa, onda hər bir yerdə yaşayan vətəndaş ölkənin ümumi inkişafını daha da əyani şəkildə görər. Mən
bunu görürəm, çünki son 10 il ərzində bölgələrdə bəlkə min dəfə olmuşam. Yəqin ki, mindən çox tədbir
olubdur. Ancaq bölgələrdə yaşayan əhalinin böyük əksəriyyəti öz bölgəsinin inkişafını görür. Ona görə,
arzu edirəm ki, tələbəlik illərində çalışın Azərbaycanın hər bir yerində olun və görün ki, doğrudan da
Azərbaycan gözəl ölkədir. Həm təbiət müxtəlifliyi, eyni zamanda, mədəniyyət müxtəlifliyi vardır. Bu,
bizim böyük üstünlüyümüzdür, böyük sərvətimizdir.
Tələbə Gülay SEYFULLAYEVA dedi:
- Hörmətli cənab Prezident, bu il qəbul imtahanında 683 bal toplayaraq Azərbaycan Tibb
Universitetinin müalicə işi fakültəsinə qəbul olunmuşam. Sizi salamlayıram və bizimlə bu görüşü
keçirdiyiniz üçün Sizə təşəkkür edirəm. Bu gün ölkə gənclərinin xarici universitetlərdə təhsil almaları Sizin
imzaladığınız 2007-2015-ci illərdə xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramının icrası nəticəsində mümkün
olmuşdur. Mənim bununla bağlı bir xahişim vardır. Qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayan
abituriyentlərə ali məktəblərə ixtisas seçimi məsələsində yerli universitetlərlə yanaşı, xarici ölkələrin
universitetlərinin də adının qeyd olunmasına imkan verilməsini istərdim. Bir də bunu qeyd etmək istərdim
ki, bildiyiniz kimi, 2015-ci ildə xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramının müddəti bitir. Mən çox istərdim ki,
bu proqramın müddəti artırılsın. Diqqətinizə görə sağ olun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ ol. Əlbəttə, sənin bu təkliflərin nəzərə alınacaqdır. Biz buna
baxacağıq. Əlbəttə, 2015-ci ildən sonra bu proqram davam etdiriləcəkdir. Burada heç bir məhdudiyyət ola
bilməz. Yüksək bal toplamış tələbələr əlbəttə ki, xaricə getmək istəyirlərsə, Təhsil Nazirliyi onların
istəklərini nəzərə almalıdır.
Bu sahədə müəyyən işlər görülmüşdür. Xaricdə tələbələrin təhsil almaları məsələsi öz həllini tapır.
Bu məsələ vacib olduğu üçün burada maliyyələşmə Dövlət Neft Fondundan təşkil edilir. Bilirsiniz ki,
Dövlət Neft Fondunun xətti ilə ancaq ölkəmiz üçün ən strateji layihələr maliyyələşdirilir. Məsələn,
köçkünlər üçün şəhərciklər Fondun hesabına tikilir, sonra böyük su anbarları, məsələn, Taxtakörpü su
anbarı bu yaxınlarda açılacaqdır. O da Neft Fondunun xətti ilə həll edilir. O cümlədən xaricdə gənclərin
oxumaları da Neft Fondunun xətti ilə təşkil edilir. Hər il 10 milyonlarla manat vəsait ayrılır. Minlərlə
gəncimiz xarici ali məktəblərdə oxuyur. Bu proqram əlbəttə ki, davam etdiriləcəkdir. Yəqin bilirsiniz ki,
dövlət hesabına xaricdə oxuyan gənclər qarşısında heç bir şərt qoyulmur. Biz bu proqrama başlayanda
müxtəlif fikirlər var idi ki, gəlin şərt qoyaq, onlar mütləq Azərbaycana qayıtsınlar. Yaxud, onlar girov
qoysunlar, sabah gedib dövlət hesabına oxuyacaqlar, sonra o ölkələrdə qalacaqlar. Yəni, pulumuz
batacaqdır. Mən qətiyyən buna imkan vermədim. Çünki biz gənclər qarşısında heç bir şərt qoya bilmərik.
Biz o proqramı ona görə başlamışıq ki, gənclərimizin dünyanın aparıcı ali məktəblərində oxumağa
imkanları olsun. Eyni zamanda, o vaxt demişəm ki, biz Azərbaycanda elə bir şərait yaratmalıyıq ki,
gənclərimiz qayıtsınlar. Çünki bizim gənclərimiz öz doğma elinə, obasına bağlı olan gənclərdir. Əgər
burada şərait yaxşı olsa, iş yerləri olsa, gözəl imkanlar olsa, niyə də onlar qayıtmasınlar?! Onların heç biri
başqa ölkələrdə qalmayacaqdır.
Çox şadam ki, mənim bu proqnozlarım reallaşır. Xaricdə təhsil alan gənclərin böyük əksəriyyəti
Vətənə qayıdır. Müxtəlif dövlət qurumlarında, dövlət şirkətlərində xüsusi proqramlar vardır. Gənc
mütəxəssislərin işə qəbul edilməsi proqramları vardır. Ümumiyyətlə, dövlət strukturlarında çalışanların
arasında gənclərin sayını artırmaq üçün mütəmadi qaydada işlər görülür. Yəqin bilirsiniz ki, bu məsələ ilə
bilavasitə bağlı olan pensiyaya getmək məsələsidir. Çünki bir çox hallarda pensiya yaşına çatmış
vətəndaşlar pensiyaya getmək istəmirlər və getməməklə demək olar ki, onlardan sonra gələn nəslin qarşısını
alırlar. Ona görə pensiya təminatı elə olmalıdır ki, pensiyaya getmək faciəyə çevrilməsin.
İnkişaf etmiş ölkələrdə insanlar gözləyirlər ki, nə vaxt pensiyaya çıxacaqlar. O günü gözləyirlər ki,
mən pensiyaya çıxacağam, çünki təminat yaxşıdır. Düzdür, indi böhrana görə orada da problemlər
yaranıbdır. İndi onlar pensiya yaşını da artırmaq istəyirlər. Pensiya xərclərini də ixtisar edirlər. Amma
bütövlükdə inkişaf etmiş ölkələrdə pensiyaya çıxmaq hər bir vətəndaşın böyük arzusudur. Ona görə bu
məsələlər bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. İnsanlar pensiyaya vaxtında getməlidir ki, onlardan sonrakı
nəslin nümayəndələri bu vəzifələrə gəlsinlər, işləsinlər. Beləliklə, gənclərə yol açılacaqdır.
Ancaq mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Hesab edirəm, biz Azərbaycanda təhsil sahəsində
elə bir vəziyyət yaratmalıyıq ki, heç xaricə getməyə ehtiyac olmasın. Ona görə, gənclərin xaricə
göndərilməsi təşəbbüsü bir zərurət nəticəsində mənim tərəfimdən irəli sürülmüşdür. Çünki buna böyük
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ehtiyac var idi. Ancaq bu gün təhsil sahəsində aparılan islahatlar güman edirəm ki, yaxın zamanlarda
Azərbaycanda da ali təhsilin səviyyəsini qaldıracaqdır. Belə olan halda xaricə getməyə böyük ehtiyac
olmayacaqdır. Ancaq əlbəttə bu, bu günün məsələsi deyildir. 2015-ci ildən sonra da əlbəttə ki, bu proqram
davam etdiriləcəkdir.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti üçün son illərdə iki gözəl tədris
korpusu tikilmişdir. Terapevtik korpus istifadəyə verilmişdir. Cərrahiyyə korpusu isə bu il istifadəyə
veriləcəkdir. Ona görə sən indi Bakıda gözəl şəraitdə oxuyacaqsan. Sən gələcək peşə haqqında fikirləşirsən
indidən? Hansı sahəni istəyirsən?
Gülay SEYFULLAYEVA: Cərrah olmaq istəyirəm.
Tələbə Fərhad HƏSƏNLİ dedi:
- Hörmətli cənab Prezident, mən 15 yaşımda bu il ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanında 650
bal toplayaraq Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsinə daxil olmuşam.
Cənab Prezident, müxtəlif bölgələri təmsil edən biz gənclər ölkəmizdə yaradılan mövcud şəraitdən
yararlanaraq yüksək təhsil hüququ qazanmışıq. Gələcəkdə ali təhsil ocaqlarını bitirdikdən sonra yenidən
bölgələrimizə qayıdıb işlə təmin olunmağımız da vacib məsələlərdəndir. Bu sahədə işlərin
sistemləşdirilməsi üçün müəyyən tədbirlərin görülməsini çox istərdim.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sən hansı rayondansan?
Fərhad HƏSƏNLİ: Astara rayonundan.
Prezident İlham ƏLİYEV: Astara rayonundan. Dünən biz Astarada gözəl xəstəxananın açılışını
etdik. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, keçən il xəstəxananın əsas korpusunun açılışında olarkən mən
gördüm ki, orada bir bina da var, o bina yararsız vəziyyətdədir. Getdim tanış oldum, gördüm ki, əsas korpus
təmir olunubdur. Amma poliklinika, diaqnostika korpusu bərbad vəziyyətdədir. Ona görə keçən il Bakıya
qayıdan kimi Sərəncam imzaladım və Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait ayırdım ki, Astara Rayon
Xəstəxanası tam şəkildə əsaslı təmir edilsin. Dünən axşam Astara xəstəxanasının ikinci korpusunun
açılışını da qeyd etdik. Ona görə Astarada həkim işləmək üçün bütün imkanlar vardır. İndi sən təxminən 56 il oxuyacaqsan. O vaxta qədər Astarada yeni tibb ocaqları tikiləcəkdir. Yerlərdə əlbəttə ki, iş yerlərinin
açılması prosesi gedir. Son 10 ildə təxminən 1 milyon 200 min iş yeri açılmışdır. Onların böyük əksəriyyəti
bölgələrdə açılıb. Bölgələrdə işsizliyin aradan qaldırılması üçün bu proqramın çox böyük əhəmiyyəti
olmuşdur.
Ona görə sən gərək yaxşı oxuyasan, yaxşı mütəxəssis olasan. Əlbəttə, əgər sən hesab edirsənsə ki,
Astaraya qayıtmalısan, mən buna çox şadam. Çünki bu gün bölgələrdə tikilən xəstəxanalar inkişaf etmiş
ölkələrdə olan xəstəxanalardan geri qalmır.
Cəlilabadda əvvəllər diaqnostika mərkəzi, indi isə böyük xəstəxana açıldı. Xəstəxana bir memarlıq
əsəridir. Orada işləmək hər bir həkim üçün, necə deyərlər, çox böyük xoşbəxtlik olar. Keçən həftə
Ağcabədidə böyük xəstəxananın açılışını etdik. Yəni, belə xəstəxanalar adətən inkişaf etmiş ölkələrin əsas
şəhərlərində tikilibdir. Bizdə isə rayonlarımızda tikilibdir. Yalnız hələ ki, Biləsuvar Rayon Xəstəxanası
yaxşı vəziyyətdə deyildir. İndi mən Bakıya qayıdan kimi göstəriş verəcəyəm ki, Biləsuvar Rayon
Xəstəxanası da əsaslı şəkildə təmir edilsin. Belə olan halda Salyandan Astaraya qədər bütün bu zonada bir
dənə də təmirsiz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası qalmayacaqdır.
Tələbə Sona ƏSGƏROVA dedi:
- Hörmətli Prezident, builki imtahanda 652 bal toplayaraq Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə
işi fakültəsinə daxil olmuşam.
Sizi bölgəmizdə görmək çox xoşdur. Buradakı hər bir gənc kimi, mən də çox qürur hissi keçirirəm
ki, bu görüşdə varam. Biz bölgəmizin gənclərini təmsil edirik və Sizinlə fikirlərimizi bölüşmək istəyirik.
Bilirik ki, ölkəmizdə şagirdlər və tələbələr arasında bir çox olimpiadalar keçirilir. Hazırda belə bir qanun
vardır ki, beynəlxalq olimpiadaların qalibləri imtahansız ali təhsil almaq hüququna malikdirlər. Biz çox
istəyərdik ki, gələcəkdə bu hüquq ölkə olimpiadasının qaliblərinə də şamil olunsun. Bilirsiniz ki, tələbələrin
ortaq bir arzusu vardır - yataqxana. Biz çox istərdik ki, gələcəkdə ölkəmizdəki ali təhsil müəssisələrinin
şəhərcikləri, yataqxanaları daha da müasirləşdirilsin və artırılsın.
Diqqətinizə görə çox sağ olun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ ol. Bu məsələyə baxmaq olar. Əlbəttə, bizdə imtahanlar test üsulu
ilə keçirilir. Hesab edirəm ki, bu, düzgün yoldur. İmtahanlar ədalətli keçirilir. Test üsulu dünyada qəbul
edilmiş praktikadır. Amma əlbəttə ki, beynəlxalq olimpiadalarda yüksək nailiyyət göstərmiş gənclər üçün
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bu, yəqin ki, xüsusi bir imtiyaz olmalıdır. Buna baxmaq olar. O ki qaldı yataqxanalara, əlbəttə ki, mən artıq
bu məsələyə toxundum. Buna böyük ehtiyac vardır. Tələbə şəhərciklərinin tikilməsi ideyası vardır,
müzakirə edilir. Yəqin ki, reallaşacaqdır.
İndi Azərbaycanda yeni ali təhsil ocaqları yaradılır. İnformasiya Texnologiyaları Universiteti
yaradılmalıdır. Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının binası tikilibdir. Moskva Dövlət Universitetinin
filialı üçün bina tikilibdir. Tibb Universiteti üçün iki böyük xəstəxana tikilmişdir. Görəcəksiniz, ən yüksək
səviyyədə tikilmiş binalardır. Digər ali məktəblərin binaları təmir edilir. Texniki Universitetin binası təmir
edilir. Əlbəttə ki, yataqxanaların tikilməsi olacaqdır.
Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarında məcburi köçkünlər məskunlaşmışdılar. Onları biz
artıq köçürdük. Bu yataqxanalarda artıq qalmaq mümkün deyildir. Təmir etmək də mümkün deyildir, onlar
sökülür. Yeni yataqxanalar tikiləcəkdir. Bu məsələ diqqət mərkəzindədir. Ancaq yəqin bilirsiniz ki, erməni
işğalından əziyyət çəkən soydaşlarımızın bir çoxu məhz yataqxanalarda, uşaq bağçalarında, məktəblərdə
yerləşmişdir. Bakı şəhərinin bir neçə uşaq bağçasında hələ də məcburi köçkünlər yaşayırlar. Məktəblərin
bir hissəsində məcburi köçkünlər yaşayırlar. Bağçanın bir hissəsi bağçadır, bir hissəsi isə köçkünlər üçün
evdir.
Biz hər il 20 min köçkünü yeni mənzillərlə, evlərlə təmin edirik. Demək olar ki, hər il bir kiçik
şəhər tikilir. Ancaq hələ ki, biz təxminən 200 minə qədər köçkünü yerləşdirə bilmişik. Ona görə təbii ki,
bu yataqxanalarda, məktəblərdə, uşaq bağçalarında, bəzi hallarda hərbi hissələrin ərazilərində məskunlaşan
köçkünlərimiz köçürüldükcə əlbəttə, yataqxanalarımızın tikintisi daha da sürətlə gedəcəkdir. Ancaq bu,
əlbəttə ki, nəzərdə tutulur. Bu gün təhsillə bağlı olan məsələlər bilirəm ki, uğurla həll edilir, uğurla həll
edilməlidir. Çünki bu, yəqin ki, tez-tez təkrarlanan bir fikirdir. Ancaq həqiqətdir ki, təhsil hər bir ölkənin
gələcəyidir. Hər bir cəmiyyətin inkişafı, ilk növbədə, təhsildən, ondan sonra elmi-texniki tərəqqidən
asılıdır.
Biz çalışmalıyıq ki, gənclərimiz hazırlıqlı, peşəkar olsunlar. Biz dünyada gedən bütün yenilikləri
Azərbaycanda tətbiq etməliyik. Biz dünyada mövcud olan bütün müsbət meylləri Azərbaycanda tətbiq
etməliyik ki, ölkəmiz daim inkişafda olsun, sürətlə inkişaf etsin, vətəndaşlar rahat yaşasınlar, Azərbaycan
öz müstəqil yolu ilə getsin, böyük uğurlara imza atsın.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Sizin üçün yeni dövr, yeni həyat başlayır. Ali məktəblərdə
oxumağa başlayırsınız. Çox maraqlı dövrdür. Arzu edirəm ki, həyatınızda hər şey yaxşı olun, gələcəkdə
ölkəmizin inkişafına öz töhfənizi verəsiniz. Sağ olun!
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
5 sentyabr 2013-cü il
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Masallı
2011, 14 aprel
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri: Masallı şəhərində ümummilli lider
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Prezident İlham Əliyev Masallıda yenidən qurulmuş Nizami Gəncəvi parkı ilə tanış olmuşdur
➢ Prezident İlham Əliyev Ələt-Astara-İran dövlət sərhədi avtomobil yolunun Masallı-Astara hissəsinin
Sərçuvar kəndi ərazisində aparılan tikinti işləri ilə tanış olmuşdur
➢ Masallı rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
2012, 13 mart
➢ Masallı şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Masallı şəhərində su-kanalizasiya sisteminin təməli qoyulmuşdur
➢ Prezident İlham Əliyev Masallı Mədəniyyət Evində aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə
tanış olmuşdur
➢ Masallıda “Masera” MMC-nin soyuducu anbar və istixana kompleksləri istifadəyə verilmişdir
➢ Masallıda Gənclər Mərkəzi açılmışdır: Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmiş, bölgə
gənclərinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür: Prezident İlham Əliyevin çıxışı
➢
➢
➢
➢
➢

2013, 4 sentyabr
Masallıda Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
Masallıda Heydər Əliyev Mərkəzinin yenidənqurmadan sonra açılışı olmuşdur
Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir
Prezident İlham Əliyev Masallıda Taekvondo və Boks mərkəzlərinin açılışlarında iştirak etmişdir
Masallıda Mədəniyyət Mərkəzi əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilmişdir
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri
Masallı şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(14 aprel 2011-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 14-də respublikamızın cənub
bölgəsinə səfəri çərçivəsində Masallı rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon mərkəzindəki Heydər Əliyev parkında ulu öndərin abidəsini
ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə abidənin ətrafında, şəhərdə və rayonda görülmüş abadlıq-quruculuq işləri
barədə ətraflı məlumat verildi.
Bildirildi ki, Masallı şəhərinin mərkəzində ulu öndərin adını daşıyan mədəniyyət və istirahət parkı
yenidən qurulmuşdur. Ümumi sahəsi 4 hektar olan parkın ərazisində Heydər Əliyev muzeyi inşa edilmiş,
burada ümummilli liderin möhtəşəm abidəsi ucaldılmış, sakinlərin istirahəti üçün gözəl şərait yaradılmış,
yeni yaşıllıqlar salınmış, iki böyük fəvvarə tikilmiş, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 14 aprel
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Prezident İlham Əliyev Masallıda yenidən qurulmuş Nizami Gəncəvi parkı ilə tanış olmuşdur
(14 aprel 2011-ci il)
Aprelin 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Masallı şəhərinin Talışxanov
küçəsində yenidən qurulmuş Nizami Gəncəvi parkı ilə tanış olmuşdur.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
İstirahət mərkəzi ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Nizami Gəncəvi parkı
1967-ci ildə salınmışdır. Ümumi sahəsi 4500 kvatratmetr olan park uzun illər baxımsız vəziyyətdə
olduğundan yararsız hala düşmüşdur. 2011-ci ilin əvvəlindən parkda yenidənqurma və genişləndirmə
işlərinə başlanılmışdır. Parkda müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış və yeni fəvvarə inşa olunmuşdur.
Park tamamilə abadlaşdırılmış və 500 kvadratmetr sahədə yeni yaşıllıq zolaqları salınmışdır.
Bildirildi ki, parkın ətrafında milli memarlıq üslubunda 280 metr uzunluğunda hasar tikilmişdir.
İstirahət mərkəzində mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün səhnə qurulmuş və digər müvafiq işlər
görülmüşdür. Parkın ərazisində yerləşən rayon Mədəniyyət evinin fasadı da yenilənmişdir. İdeoloji
Mərkəzdə də yenidənqurma işləri aparılmışdır. Parkın yaxınlığındakı binaların fasadlarında aparılan təmir
işləri tamamlanmaq üzrədir. Yenidənqurma tədbirləri zamanı bu istirahət ocağı ilə ətrafın ümumi ansambl
təşkil etməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Prezident İlham Əliyev burada Masallı şəhərinin və rayonun qaz təchizatı sxemlərinə baxdı.
Məlumat verildi ki, Dövlət Proqramına əsasən rayon mərkəzində əvvəllər qaz almayan kommunal
binalar da daxil olmaqla, şəhərin bütün yaşayış massivlərində birpilləli sistem üzrə qaz təsərrüfatının
yenidən qurulması işləri aparılır. İndi Masallı şəhərində qazdan istifadə edən abonentlərin sayı 3300-ə çatır.
Cari ilin sonunadək aparılan təmir-bərpa işlərinin tam başa çatdırılması və bununla da Masallı şəhərində 6
minədək abonentin qazla təmin olunması nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət Proqramı əsasında rayonun Muğan
zonasında yerləşən 22 yaşayış məntəqəsində 6176 abonentin qazla təmin olunması məqsədilə birpilləli
sistem üzrə həmin yaşayış məntəqələrinin layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır. Həmin kəndləri təbii qazla
təmin edəcək 55 kilometr uzunluğunda daşıyıcı qaz kəmərinin çəkilişinə başlanılmışdır. Hazırda daşıyıcı
kəmərin 3,5 kilometrlik hissəsi çəkilmişdir. İşlər tam başa çatdırıldıqdan sonra rayon üzrə abonentlərin sayı
daha 9 minədək artacaqdır.
Prezident İlham Əliyev Masallı şəhərinin planı, su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələrinin, şəhərin
içməli və çirkab sutəmizləyici qurğularının planları, eləcə də şəhərdə aparılacaq tikinti–abadlıq işləri
zamanı istifadə olunacaq materiallar və avadanlıqların nümunələri ilə tanış oldu.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, illərdən bəri Masallı şəhərində mövcud olan içməli
su və kanalizasiya problemlərinin həlli bu layihənin həyata keçirilməsi ilə aradan qalxacaqdır. Masallı
şəhərinə içməli su nəqli 10 kilometrə yaxın məsafədən diametri 630 millimetr olan daşıyıcı xətt vasitəsilə
həyata keçiriləcək və şəhər daxilində müxtəlif diametrli borularla paylanacaqdır. Su xətlərinin ümumi
uzunluğu 125 kilometr, kanalizasiya xətlərinin ümumi uzunluğu isə120 kilometr olacaqdır.
Prezident İlham Əliyev Masallı şəhərinin abadlaşdırılması planına da baxdı.
Məlumat verildi ki, şəhərdə 19 min 200 kvadratmetr sahənin abadlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur.
O cümlədən Heydər Əliyev prospektinin yenidən qurulması planlaşdırılmışdır. Prospektin hər iki
tərəfindəki tikililər sökülərək yol genişləndiriləcək, yaşıllıq zolaqları salınacaqdır. 8 min 400 kvadratmetr
sahədə çəmənlik salınacaqdır. Dörd fontan qurulacaqdır. Prospekt müasir işıqlandırma sistemi ilə təchiz
olunacaqdır. Bundan əlavə, prospekt boyu kommunal binaların fasadları müasir səviyyədə təmir
olunacaqdır.
Prezident İlham Əliyev parkda Nizami Gəncəvinin yeni abidəsinin açılışında iştirak etdi.
Nizami Gəncəvinin parkdakı heykəli yenisi ilə əvəzlənmişdir. Tuncdan hazırlanan heykəlin
hündürlüyü 3,6 metrdir. Abidə kompleksinin arxa tərəfində dahi mütəfəkkirin əsərlərinin motivlərindən
ibarət kompozisiya yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2011, 14 aprel
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Prezident İlham Əliyev Ələt-Astara-İran dövlət sərhədi avtomobil yolunun Masallı-Astara
hissəsinin Sərçuvar kəndi ərazisində aparılan tikinti işləri ilə tanış olmuşdur
(14 aprel 2011-ci il)
Aprelin 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ələt-Astara-İran İslam
Respublikası dövlət sərhədi avtomobil yolunun Masallı-Astara hissəsinin Sərçuvar kəndi ərazisində
aparılan tikinti işləri ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı Ələt-Astara avtomobil yolunun sxemini əks etdirən stendlərə baxdı.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, Masallı və Astara
rayonlarının ərazisindən keçəcək birinci dərəcəli yolun bu hissəsinin ümumi uzunluğu 22 kilometr, eni 27,5
metrdir. Yolun dördtərəfli aparıcı zolağının eni 5 metr olacaqdır. Yolun bu hissəsində 6 körpünün, 4
yolötürücünün və 133 suötürücünün inşası nəzərdə tutulmuşdur. Beynəlxalq standartlara tam cavab verəcək
yolda müasir işıqlandırma sistemi, nəqliyyatın və piyadaların maneəsiz hərəkəti üçün lazımi şərait
yaradılacaqdır.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, yeni yolun istifadəyə verilməsindən sonra Masallı
və Astara rayonlarını birləşdirən köhnə yolun istismarı da davam etdiriləcəkdir. Köhnə və yeni yolun
qovşağında isə ötürücü yol keçidi inşa olunacaqdır. Bu yolun istifadəyə verilməsi Masallı və Astara ilə
yanaşı, Yardımlı, Lənkəran, Biləsuvar və digər rayonların əhalisi üçün rahatlıq yaradacaqdır.
Bildirildi ki, magistral avtomobil yolu rayon mərkəzlərinin kənarından keçəcəkdir. Bu isə
avtomobillərin sərbəst və maneəsiz hərəkətinə imkan verəcəkdir.
Sonra Prezident İlham Əliyev Ələt-Astara avtomobil yolunun Kür çayı üzərindən keçən hissəsində
inşası davam etdirilən yeni körpü kompleksini əks etdirən stendlərə baxdı.
Məlumat verildi ki, körpünün ümumi uzunluğu 370 metr, eni isə 30 metr olacaqdır. Körpüdə
yanaşma yolunun ümumi uzunluğu isə 1 kilometrdən çoxdur.
Dövlətimizin başçısı yolun tikintisində istifadə olunan texnikaya baxdı.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2011, 14 aprel
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Masallı rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(14 aprel 2011-ci il)
Aprelin 14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yenidən qurulmuş Nizamı Gəncəvi parkı ilə
tanışlıqdan sonra Masallı rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
-Sizi ürəkdən salamlayıram, Nizami parkının yenidən qurulması münasibətilə təbrik edirəm. Çox
gözəl park yarandı, yenidən quruldu. Dahi Nizaminin abidəsi qoyulubdur. Bütün bu işlər məni çox
sevindirir. Çox şadam ki, yenidən Masallıdayam, sizinlə görüşürəm.
Biz Masallının inkişafının yeni dövrünü yaşayırıq. Çünki Masallıda gedən işlər, bu gün mənə
göstərilən layihələr, təqdimat yaxın zamanlarda rayonda demək olar ki, əsas sosial məsələlərin həllinə
gətirib çıxaracaqdır. Bu günə qədər müəyyən işlər görülmüşdür. Rayonun inkişafına daim diqqət göstərilir.
Bildiyiniz kimi, əvvəlki illərdə Olimpiya İdman Kompleksi tikilmişdir, göz xəstəxanasının filialı
açılmışdır, digər layihələr icra edilmişdir. Şəhərdə abadlaşdırma, abadlıq-quruculuq işləri gedir. Ancaq
indiki mərhələdə uzun illər həllini gözləyən məsələlər də artıq həll olunur. İlk növbədə qazlaşdırma layihəsi.
Gələn ilin sonuna qədər Masallının bütün yaşayış məntəqələri qazlaşdırılacaqdır. Bu, tarixi bir nailiyyət
olacaqdır. Çünki heç vaxt Masallı kəndlərində qaz olmamışdır. Masallıya qazın verilməsinin bərpası bir
neçə il bundan əvvəl başlamışdır. Şəhərin müəyyən hissəsini əhatə edirdi. İndi isə layihə hazırlanıb ki,
nəinki şəhər, - mənə indi deyirlər, şəhərdə məsələ artıq həll olunub,- bütün kəndlərdə qaz təchizatı təşkil
ediləcəkdir. Gələn ilin sonuna qədər bu layihə başa çatmalıdır. Beləliklə, hesab edirəm ki, biz böyük bir
məsələnin həllinə nail olacağıq.
Elektrik enerjisi ilə təchizatda heç bir problem, məhdudiyyət yoxdur. Ölkə üzrə bu məsələ öz həllini
tapıb. Ona görə bu barədə heç məsələ qaldırılmır. Qarşımızda qazlaşdırma məsələsi dayanır. Biz bunu həll
edirik. İçməli su, kanalizasiya problemlərinin həlli də çox vacib məsələlərdir. Bu məsələlər də demək olar
ki, ölkə miqyasında hazırda kompleks şəkildə öz həllini tapır. Hər bir şəhərdə, hər bir rayonda su,
kanalizasiya xətləri çəkilir, o cümlədən Masallının su, kanalizasiya layihələri də yəqin ki, bir neçə aydan
sonra icra olunmağa başlanacaqdır. Görüləcək işlər nəticəsində bu tarixi problem öz həllini tapacaqdır.
Biz bütün bu məsələlərə kompleks şəkildə yanaşırıq ki, sosial və iqtisadi inkişaf məsələləri öz həllini
tapsın, konkret layihələr icra olunsun. Bu, konkret işin nəticəsidir. Ümid edirəm ki, su, kanalizasiya
problemi nəinki Masallıda, bütövlükdə ölkədə bir neçə ildən sonra öz həllini tapacaqdır. Bununla bərabər,
hətta sosial infrastrukurun yaradılmasına diqqət göstərilir. Mənə verilən məlumata görə, son illərdə
Masallıda iyirmidən çox məktəb tikilib, məktəblər təmir edilir. Bu da çox vacibdir. Amma hələ yenə də
qəzalı vəziyyətdə məktəblər vardır. Biz onların da təmiri ilə məşğul olacağıq. Kənd yollarının tikintisi
layihələri gündəlikdə dayanır. Bu məsələ ilə də məşğul oluruq.
Son yeddi ildə Masallıda ümumi məhsulun buraxılışı iki dəfə artmışdır. Yəni, bu, onu göstərir ki,
iqtisadi sahədə də irəliləyiş vardır, iş yerləri açılır, yeni müəssisələr yaradılır və kənd təsərrüfatının inkişafı
üçün kreditlər verilir, soyuducu anbarlar, taxıl anbarları tikilir. Yəni, istənilən sahədə konkret proqramlar
icra olunur və Masallının inkişaf proqramı əlbəttə ki, xüsusi diqqət altındadır.
Ölkəmizdə bütövlükdə bütün bölgələrdə regional inkişaf proqramı icra edilir, o cümlədən Masallı
rayonunda. Bütün ölkə əhəmiyyətli layihələr Masallı üçün də əhəmiyyətlidir. Onların arasında mən üç il
bundan əvvəl Lənkəran aeroportunun açılışını qeyd etmək istəyirəm. Çünki Masallı rayonunun əhalisi də
bu imkanlardan istifadə edir. İndi beynəlxalq uçuşlar da təşkil edilir. Bakı-Astara avtomobil yolunun
tikintisi gedir. Bu da Masallıya yeni imkanlar yaradacaqdır. Yəni, ölkə əhəmiyyətli layihələr, o cümlədən
bu rayonlara da öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Nəticə etibarilə 2013-cü ilə qədər ikinci regional
proqramın icrası sayəsində ölkə qarşısında duran əsas iqtisadi və sosial məsələlər öz həllini tapacaqdır.
Mən bu gün Masallıda olarkən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, cənub bölgəsinin inkişafına xüsusi
diqqət göstərilir. Bu bölgənin böyük potensialı vardır. Həm kənd təsərrüfatının, sənayenin, həm də turizmin
inkişafı üçün şərait yaradılmalıdır və yaradılır. Bütün sosial, iqtisadi məsələlər öz həllini tapır və tapacaqdır.
Sizə yeni uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, Masallı rayonu öz inkişafını sürətlə davam etdirsin və burada
işlər həmişə olduğu kimi yaxşı getsin.
XXX
Rayon sakini masallılılar adından minnətdarlıq edərək dedi:
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-Möhtərəm cənab Prezident! İcazə verin, Sizi Masallı
ictimaiyyəti adından salamlayım və rayonumuza “Xoş gəlmisiniz!” deyim. Bu gün ölkəmiz Sizin
rəhbərliyiniz altında hər bir azərbaycanlının fəxr edəcəyi və qürur duya biləcəyi bir məkana çevrilmişdir.
Şəhərlərimiz, rayonlarımız, kəndlərimiz abadlaşır. Eyni zamanda, bizim doğma Masallımız da gündəngünə gözəlləşir, abadlaşır. Təbii ki, bu inkişaf, bu yüksəliş Sizin tapşırığınızla, adınızla bağlıdır. Hər bir
azərbaycanlı Sizin bu xalqa etdiyiniz və bu xalqın qarşısında çəkdiyiniz zəhmətləri yüksək qiymətləndirir.
Xalq həmişə Sizi dəstəkləyir, həmişə Sizin arxanızda olub və bundan sonra da həmişə arxanızda olacağıq.
Çünki Siz xalqın seçilmiş sevimli Prezidentisiniz. Xalqına arxalanan, dağa söykənər deyiblər. Bu deyim
elə-belə deyilməmişdir.
Hörmətli Prezidentimiz, təbii ki, Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, görülən bu işlər heç kimi
arxayınlaşdırmır. Hamımız gözləyirik və sevinirik ki, Azərbaycanımız gündən-günə bir daha gözəlləşsin,
bir daha inkişaf etsin, dünyaya səs salsın. Azərbaycan bu gün dünya meydanlarında beynəlxalq forumların,
konfransların, beynəlxalq yarışların məkanına çevrilmişdir.
Elə bu yaxınlarda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun Bakıda keçirilməsi və bu
Forumda birinci xanım Mehriban Əliyevanın çıxışı əlbəttə ki, diqqətəlayiqdir. Mehriban xanımın oradakı
gözəl çıxışında bir məqam - bütün xalqları bir-birilərinin dinlərinə hörmət etmək çağırışı heç birimizin
yadından çıxmır. Orada Azərbaycan xalqının böyük qızının belə bir cümləsini burada qeyd etmək istəyirəm:
Dinlərimiz müxtəlif olsa da, dualarımız hamısı birdir.
Biz əminik ki, Siz və Mehriban xanım Azərbaycanın xalqının elminin, mədəniyyətinin, Azərbaycan
dünyasının inkişafına həmişə böyük töhfələr vermisiniz və bundan sonra da böyük töhfələr verəcəksiniz.
Amma düşmənlərimizin, adını müxalifət qoyan bəzi insanların gözü ölkəmizin uğurunu götürmür. Biz
həmişə belə insanları lənətləmişik və bundan sonra da lənətləyəcəyik. Çünki Azərbaycan inkişaf edir. Bax
budur inkişaf, bax budur tərəqqi. Biz bunu necə danaq?
Hörmətli Prezident, mən Masallı ictimaiyyəti adından Sizə “çox sağ olun!” deyirəm.
Sizin hər gəlişiniz bizim üçün böyük bayramdır. Sizə və ailənizə cansağlığı, uğurlar və doğma
Azərbaycanımıza müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Prezident İlham ƏLİYEV:
- Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Doğrudan da ölkəmiz bütün sahələrdə inkişaf edir. Həm ölkə
daxilində gedən proseslər müsbət istiqamətdə inkişaf edir, həm də bütün sosial-iqtisadi məsələlər həll
olunur. İndi biz bunu Masallı rayonunun timsalında da görürük. Qazlaşdırma, su, kanalizasiya, yollar,
elektrik enerjisi təchizatı, infrastruktur, məktəblər, tibb məntəqələri. Yəni bütün bu məsələlər onu göstərir
ki, ölkə sürətlə inkişaf edir. Əlbəttə, beynəlxalq aləmdə mövqelərimiz daha da möhkəmlənir. Azərbaycan
nadir imkanlara malikdir və biz bu imkanlardan istifadə edirik.
Burada qeyd etdiyiniz Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun Bakıda yüksək səviyyədə keçirilməsi
bütün dünyaya Azərbaycanı olduğu kimi təqdim etdi. Biz ilk növbədə, öz milli dəyərlərimizə sadiqik.
Bugünkü müstəqil dövlətimiz məhz milli dəyərlər üzərində qurulmuşdur. Biz öz dini ənənələrimizə sadiqik.
Müqəddəs İslam dininin dünyada təbliği üçün Azərbaycan çox böyük işlər görür. Azərbaycanda din-dövlət
münasibətləri elə qurulub ki, bu, bütün ölkələr üçün nümunə, örnək olmalıdır. Eyni zamanda, bütün başqa
dinlərin nümayəndələrinə də həmişə Azərbaycanda xoş münasibət olub və bu münasibət bu gün də vardır.
Milli, dini dözümlülük, tolerantlıq Azərbaycan xalqına və bütün Azərbaycan vətəndaşlarına xas olan
məsələlərdir.
Bu forumun yüksək səviyyədə keçirilməsi, Forum çərçivəsində çox mühüm və dəyərli fikirlərin səslənməsi,
əlbəttə ki, müasir Azərbaycanın gücünü göstərir. Yenə də deyirəm, istənilən sahədə ölkəmiz böyük fərəh
hissi ilə özünü dünyaya təqdim edir. Həm iqtisadi inkişaf, həm siyasi sabitlik, həm dünyaya baxışlarımız,
Azərbaycanda sözün əsl mənasında vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, dini dəyərlərə münasibətimiz,
bütün bunlar bizi gücləndirir.
Bu gün biz dünyanın müxtəlif yerlərində münaqişələri, qarşıdurmaları, o cümlədən dini zəmində baş
verən münaqişələri görürük. Əlbəttə, bütün bunlar onu göstərir ki, hər bir ölkə ancaq düzgün siyasət
nəticəsində inkişaf edə bilər. Ölkəmizin inkişafı müxtəlif istiqamətlərdə gedə bilər. Bizim seçdiyimiz yol,
ən düzgün yoldur. Həm sabitlik qorunur, həm insanların təhlükəsizliyi təmin edilir, həm də sosial və iqtisadi
məsələlər həll olunur. Dünyada mövqeyimiz güclənir. Biz ölkəmiz üçün, dünya üçün çox vacib nəhəng
enerji layihələrini icra edirik. Bu gün Azərbaycan dövləti müstəqil dövlət kimi tam formalaşıb.
Dövlətçiliyimizin əsasları tam şəkildə qurulub və biz bu gün daxili imkanlar hesabına yaşayırıq.
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Əgər bizdə güclü iqtisadi əsaslar olmasaydı və neft siyasətimiz düzgün aparılmasaydı, bu gün biz də
o vəziyyətə düşə bilərdik. Amma kim bizə kömək edəcəkdir? Biz indi bölgədə gedən proseslərə müəyyən
mənada ikili standartlarla yanaşmanı görürük. Bu barədə mən öz fikirlərimi bildirmişəm. Biz uzun illərdir
ki, ikili standartlarla üzləşirik. Bizə əgər kimsə kömək etsəydi belə, yəqin ki, bu köməyi təmənnasız
göstərməzdi. Amma bu gün bizim ehtiyacımız yoxdur. Çünki biz özümüz özümüzü təmin edirik. Biz artıq
böyük maliyyə resursları yığmışıq, iqtisadi inkişaf gedir. Böhranlı illərdə manatın məzənnəsini sabit
saxlamışıq, imkan verməmişik ki, sosial cəhətdən aztəminatlı insanlar əziyyət çəksinlər.
Böhranlı 2009-2010-cu və 2011-ci illərdə sosial proqramlar icra edilib. Bir neçə aydan sonra maaşlar,
pensiyalar qaldırılacaqdır. Suya olan borclar silinir. Budur, bizim siyasətimiz. Bizim siyasətimiz
sosialyönümlüdür. Eyni zamanda, biz müstəqilliyin gücləndirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə edirik
və edəcəyik. Biz müstəqil yolumuzdan dönməyəcəyik və Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyini təmin
edəcəyik. Bunu etmək üçün, əlbəttə, hər bir rayonda və hər bir kənddə bütün problemlər həll olunmalıdır.
Buna görə mənim bölgələrə səfərlərim, bilirsiniz, mütəmadi xarakter daşıyır. Çalışıram, hətta hər bir kəndə
gedim, soruşum ki, əlavə nə etməliyik, harada çatışmayan nəsə varsa, biz onu da düzəldək.
İndi mənə verilən məlumata görə Masallıda əsas məsələlər həll olunub. Əgər hansısa əlavə bir
məsələ, yəni öz həllini gözləyən məsələ varsa mənə deyin, biz onu da həll edək. Mənim işim bundan
ibarətdir. Çox sevinirəm ki, Masallıda abadlıq-quruculuq işləri aparılır. Burada dediyim layihələr icra
ediləndən sonra işlər daha da yaxşı olacaqdır.
XXX
Sakinlər dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər.
XXX
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Prezident İlham Əliyev ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
XXX
Sonra Milli Məclisin deputatı Elmira Axundova və rayonun sakinləri Masallıda məişət tullantılarının
təmizlənməsi üçün yeni poliqonların ayrılması, kəndlərarası yolların inşası, texniki peşə məktəbinin
yenidən qurulması, turizm sektoru üçün ixtisaslı kadrların hazırlanması, taxılçılığın, o cümlədən
toxumçuluğun daha da inkişafı ilə bağlı məsələlərdən danışdılar və bu sahələrdə mövcud problemlərin
aradan qaldırılması üçün dövlətimizin başçısından kömək göstərilməsini xahiş etdilər.
Prezident İlham Əliyev qaldırılan bütün məsələlərin həlli üçün müvafiq tapşırıqlarını verdi.
XXX
SAKİN: Mən bir ruhani, həm də seyid övladı kimi, Sizə bu işdə uğurlar arzulayıram. Həmişə Sizin
atdığınız addımları bəyənirik, dəstəkləyirik. Hər vaxt məclislərimizdə biz Sizə dua edirik. Həzrəti
Peyğəmbərin sözü vardır, deyir ki, müharibəyə gedəndə arxada qalan qocalar, yaşlılar, möminlər dua
etsinlər. Biz də Sizin hər atdığınız addım üçün həmişə dua edirik, Allaha üz tuturuq. Allah özü Sizə yar
olsun. Atdığınız hər bir addımı, apardığınız siyasəti biz ürəkdən bəyənirik. Sağ olun!
AzərTAc
14 aprel 2011-ci il
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Masallı şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(13 mart 2012-ci il)

Martın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Masallı rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı Masallı şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev Parkında ulu öndərin abidəsini
ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ümummilli liderin adını daşıyan park yenidən
qurulmuşdur. Burada 2011-ci ildə Heydər Əliyev Muzeyinin bazasında Heydər Əliyev Mərkəzi
yaradılmışdır. Parkda rayon sakinlərinin və qonaqların istirahəti üçün hər cür şərait vardır.
AZƏRTAC
2012, 13 mart
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Masallı şəhərində su-kanalizasiya sisteminin təməli qoyulmuşdur
(13 mart 2012-ci il)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 13-də “Milli su təchizatı və
kanalizasiya xidmətləri” üzrə ikinci layihə çərçivəsində yenidən qurulacaq Masallı şəhər su-kanalizasiya
sisteminin təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı ikinci layihə çərçivəsində görülən işləri əks etdirən stendlərə baxdı.
“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (ASC) sədrinin birinci müavini
Məmmədsadıq Quliyev Azərbaycan Prezidentinə məlumat verdi ki, Masallıda su təchizatı sisteminin
təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac vardır. Tikintisi 1990-cı ildə dayandırılan təmizləyici kanalizasiya
qurğusu da yararsız vəziyyətdədir.
Qeyd olundu ki, yeni layihə əsasında Masallı şəhərində adambaşına düşən suyun həcmi gün ərzində
180 litr hesablanmışdır. Bu isə 2030-cu il üçün supaylayıcı şəbəkəyə 24 saat ərzində su verməklə ildə 2
milyon 400 min kubmetr su tələbatı deməkdir. Masallı şəhərinin su təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün
Viləşçay su anbarı əsas mənbə kimi qəbul olunmuşdur. Yeni layihə çərçivəsində həcmi 5 min kubmetr olan
su anbarının inşası da təklif edilmişdir. İçməli su Viləşçay anbarının çıxışından təxminən 400 metr
məsafədə yerləşən təmizləyici stansiyaya öz axını ilə daxil olacaqdır. Həmin stansiyanın maksimal gücü
gündəlik 22 min kubmetr təşkil edəcəkdir. Bu da Masallı və Cəlilabad rayonlarının içməli su ilə təchizatını
təmin etmək üçün kifayətdir. Həmin qurğudan gündəlik 6 min 566 kubmetr su eyni ərazidə yerləşəcək yeni
anbara veriləcəkdir və buradan su öz axını ilə boru xətti vasitəsilə supaylayıcı şəbəkəyə ötürüləcəkdir.
Bildirildi ki, içməli su şəbəkəsi 5 min kubmetrlik anbarı, uzunluğu 6,8 kilometr, diametri 630
millimetr olan magistral kəmərdən və 121,5 kilometr uzunluğunda, diametri 110-400 millimetrlik paylayıcı
su xətlərindən ibarət olacaqdır. Masallı şəhərindəki bütün evlərin bu şəbəkəyə qoşulması təmin ediləcəkdir.
Yeni layihəyə əsasən, çirkab su şəbəkəsi və daşıyıcı kollektorların ümumi uzunluğu 111,1 kilometr,
boruların diametr isə 200 millimetrdən 800 millimetrə qədər olacaqdır. Toplanan çirkab suları ümumi gücü
37 min əhali ekvivalentinə hesablanmış, saniyədə 242 litr suyu təmizləmək qabiliyyətinə malik,
genişləndirilmiş, aerasiya tipli təmizləyici qurğu vasitəsilə emal ediləcəkdir. Bu qurğunun istənilən
məsafədən idarə olunması üçün müvafiq SKADA sistemi quraşdırılacaqdır. Hazırda “Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı” ASC Masallıdan başqa, “Milli su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri” üzrə ikinci layihə
çərçivəsində Siyəzən, Şabran, Ağsu, İsmayıllı, Cəlilabad, Yardımlı və Lerikdə də müvafiq layihələr həyata
keçirir.
Layihə ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Masallı şəhərinin yeni su-kanalizasiya
sisteminin təməlini qoydu.
Dövlətimizin başçısı gilizi təmələ buraxdı və beton qarışığı tökdü.
Azərbaycan Prezidenti müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 13 mart
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Prezident İlham Əliyev Masallı Mədəniyyət Evində aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə
tanış olmuşdur
(13 mart 2012-ci il)

Martın 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Masallı Mədəniyyət Evində aparılan əsaslı təmir
və yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı mədəniyyət evinin təmirdən əvvəlki vəziyyətini və təmir işlərinin gedişini əks
etdirən stendə baxdı.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, 1956-cı ildə inşa olunmuş mədəniyyət evi əsaslı
şəkildə təmir edilməmişdir. Rayonun bu əsas mədəniyyət ocağının təmirinə ötən ilin avqustunda
başlanmışdır.
Qeyd edildi ki, 358 yerlik tamaşaçı salonundan və digər yardımçı otaqlardan ibarət üçmərtəbəli
mədəniyyət evinin bütün infrastrukturu hazırda tamamilə yenidən qurulur. Mədəniyyət evi təmirdən sonra
yenidən rayonun əsas mədəni-kütləvi tədbirlər mərkəzinə çevriləcəkdir.
Mədəniyyət evində aparılan əsaslı təmir işlərinin gedişi ilə yaxından tanış olan Prezident İlham
Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 13 mart
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Masallıda “Masera” MMC-nin soyuducu anbar və istixana kompleksləri istifadəyə verilmişdir
(13 mart 2012-ci il)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 13-də Masallıda “Masera” MMC-nin
soyuducu anbar və istixana komplekslərinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, regionların sosial–iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı
çərçivəsində Masallıda 1,2 min tonluq soyuducu anbar kompleksi və 2 hektar ərazidə illik 0,7 min ton
tərəvəz məhsulları istehsal etmək gücünə malik olan istixana kompleksi tikilmişdir. Layihəyə 5 milyon
manat investisiya qoyulmuşdur ki, bunun da 1 milyon manatını Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
güzəştli krediti təşkil edir.
Qeyd edildi ki, soyuducu anbar və istixana komplekslərinin inşası zamanı “Aqrolizinq” ASC-dən
də ümumi dəyəri 2,4 milyon manat olan avadanlıq və köməkçi vasitələr lizinq yolu ilə alınmışdır.
Komplekslərin tikintisinə 2011-ci ildə başlanmışdır. Layihənin icrası nəticəsində 60 nəfər daimi, 20 nəfər
isə mövsümi işlə təmin olunmuşdur.
Bildirildi ki, İtaliya avadanlığı ilə təchiz edilmiş soyuducu anbar kompleksi Masallı və ətraf
rayonlarda fəaliyyət göstərən sahibkarların yetişdirdiyi meyvə-tərəvəz məhsullarının uzun müddət itkisiz
saxlanmasına və digər mövsümlərdə daxili bazarın tələbatının təmin olunmasına imkan yaradacaqdır.
Türkiyə və Niderland texnologiyası əsasında qurulmuş istixana kompleksində istehsal olunacaq tərəvəz
məhsulları xarici ölkələrə də ixrac ediləcəkdir. Daxili və xarici bazarların tərəvəz məhsulları ilə davamlı
təmin edilməsi üçün Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun güzəştli kreditindən də istifadə etməklə istixana
kompleksinin ərazisinin daha 2 hektar genişləndirilərək 4 hektara çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlətimizin başçısına istixana kompleksində məhsulun yetişdirilməsi texnologiyası barədə
məlumat verildi. İstixanada müasir standartlara cavab verən pomidor sortları yetişdirilir. Mövsüm ərzində
hər hektardan 350-400 ton məhsul götürülə bilər. Burada pomidorla yanaşı, digər məhsulların da
yetişdirilməsi mümkündür.
“Masera” MMC-nin soyuducu anbar və istixana kompleksləri ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev
kənd təsərrüfatının daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2012, 13 mart
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Masallıda Gənclər Mərkəzi açılmışdır
Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmiş, bölgə gənclərinin nümayəndələri ilə
görüşmüşdür
(13 mart 2012-ci il)

Prezident İlham Əliyev martın 13-də Masallıya səfəri çərçivəsində Gənclər Mərkəzinin açılışında
iştirak etmişdir.
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, mərkəzin
tikintisinə 2011-ci ildə başlanmışdır.
Mərkəzin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ictimai-siyasi
fəaliyyətlərinin müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır.
Bildirildi ki, mərkəzin oyun zalı müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir. Mərkəzdə rəsm qalereyası
da gənclərin ixtiyarına verilmişdir. Burada gənc rəssamların sərgiləri təşkil olunacaq və digər tədbirlər
keçiriləcəkdir.
Qeyd edildi ki, tir otağı iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə 10 metrlik məsafədən atəş açmaq
üçün pnevmatik tir otağı yaradılmışdır. Almaniya avadanlığının quraşdırıldığı bu otaqda pnevmatik tüfəng
və tapançadan atəş açmaq mümkündür. Bunların hər ikisi idmanın olimpiya oyunları növüdür.
Diqqətə çatdırıldı ki, otağın ikinci hissəsi interaktiv atıcılıq tiridir. Burada 30-a qədər müxtəlif
proqramlardan istifadə etmək imkanı yaradılmışdır. Onlardan ikisi olimpiya idman növüdür.
Prezident İlham Əliyev pnevmatik tapançadan hədəfə atəş açdı.
Dövlətimizin başçısı kinozalda 3D formatlı filmə baxdı.
Bildirildi ki, Gənclər Mərkəzində multimedia kitabxanası da fəaliyyət göstərəcəkdir. Prezident
İlham Əliyevin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında kitabxanainformasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq kitabxanada
böyük işlər görülmüşdür. Kitabxananın fondunda 5 min nüsxə bədii ədəbiyyat, eləcə də ulu öndər Heydər
Əliyevin və
Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinə həsr olunmuş qiymətli kitablar vardır.
Məlumat verildi ki, kompyuter otağında yüksək sürətli internetə qoşulmuş12 kompyuter vardır.
Burada kompyuter bilikləri üzrə xüsusi kurslar da təşkil olunacaqdır.
Qeyd edildi ki, açıq tipli kafedə gənclərin mənalı istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Otuz
nəfərlik konfrans zalında gənclərlə bağlı istənilən tədbirin keçirilməsi mümkündür. Burada ən son
texnologiyaya əsaslanan səs avadanlığı quraşdırılmışdır. Mərkəzdə gənclər üçün xarici dil kursları da təşkil
olunmuşdur. Bütövlükdə yeni mərkəz gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində və onların intellektual
səviyyələrinin artırılmasında mühüm rol oynayır.
Prezident İlham Əliyev Gənclər Mərkəzinin konfrans zalında Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı,
Lənkəran, Astara, Lerik və Yardımlı rayonlarından olan gənclərin nümayəndələri ilə görüşdü və çıxış etdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
çıxışı
- Bu gün biz Masallıda Gənclər Mərkəzinin açılışını qeyd edirik. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi
təbrik edirəm. Çox gözəl mərkəzdir. Ümumiyyətlə, son illər ərzində Azərbaycanda gənclər evlərinin,
gənclər mərkəzlərinin tikintisi geniş vüsət almışdır. Bir il bundan əvvəl mən yenə də cənub bölgəsində
idim. Biz Astarada Gənclər Evinin açılışını qeyd etdik, bu gün isə Masallıda.
Bütövlükdə hər bir bölgədə gənclər üçün gözəl evlər tikilir. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, gənclər
bu evlərdən səmərəli şəkildə istifadə etsinlər. Burada daim fəaliyyət olmalıdır və gənclər öz asudə vaxtlarını
burada keçirməlidirlər. Ümid edirəm ki, yaxın illərdə ölkəmizin hər bir şəhərində gənclər evləri olacaqdır.
Gənclər siyasəti Azərbaycanda uğurla aparılır. Müstəqilliyimizin ilk illərində ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən əsası qoyulmuş gənclər siyasəti bu gün uğurla davam etdirilir. Gənclər cəmiyyətimizin fəal
təbəqəsidir. Mən çox şadam ki, Azərbaycan gəncləri çox fəaldırlar, vətənpərvərdirlər. Gənclər bu gün və
xüsusilə gələcəkdə ölkəmizin inkişaf istiqamətlərini müəyyən edəcəklər.
Bu gün də gənclər siyasəti Azərbaycanda çox önəmli bir sahəni əhatə edir və bu istiqamətdə əlavə
konkret tədbirlər görülür. Keçən il “Azərbaycan Gəncliyi” Proqramı qəbul edilmişdir. Bu Proqramın qəbul
olunması həm zərurət idi və hesab edirəm ki, eyni zamanda, dövlətimizin bu sahəyə diqqətini göstərir.
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Müzakirə zamanı mənim gənclərlə görüşlərim əsnasında Proqrama əlavələr, dəyişikliklər edildi. Mən çox
istəyirdim ki, gənclər bu Proqramın qəbul edilməsində fəal iştirak etsinlər və belə də oldu. Çox geniş ictimai
müzakirələr aparıldı. Mənim gənclərlə görüşlərim mütəmadi xarakter daşıyır və xüsusilə Proqramın qəbul
edilməsi ərəfəsində bu görüşlərə böyük ehtiyac var idi.
Beləliklə, biz çox dəqiq, konkret və işlək Proqram qəbul etdik. Əsas məqsəd də məhz bundan ibarət
idi. Yəni, bu Proqram hansısa bir niyyətin ifadəsi, hansısa şüar naminə atılan addım deyildir. Bu, konkret
xarakter daşımalıdır, konkret xarakter də alıbdır.
Proqramın icrası artıq başlamışdır. Orada vacib məsələlərdən biri Gənclər Fondunun yaradılması
idi. Bu Fond təsis edildi və dərhal Prezidentin ehtiyat fondundan Fondun fəaliyyətinin genişləndirilməsi
üçün 5 milyon manat vəsait ayrıldı. Mənim tərəfimdən göstəriş verildi ki, bu vəsaitdən səmərəli istifadə
olunsun, müxtəlif proqramlar icra edilsin, layihələr, qrantlar verilsin ki, gənclərin fəaliyyətini biz belə
maliyyə resursları ilə də dəstəkləyək. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan gəncliyi çox fəaldır və bu,
doğrudan da çox vacibdir. Çünki siz gələcəkdə ölkəmizin inkişafını müəyyən edəcəksiniz.
Ölkəmizin müstəqillik həyatı cəmi 20 il təşkil edir. Bu, tarix üçün böyük bir dövr deyildir. Ancaq
bu 20 il ərzində ölkəmiz sürətlə inkişaf etdi. Ölkədə bütün təsisatlar quruldu, dövlətçilik əsasları yaradıldı.
Bizim əcdadlarımız əsrlər boyu müstəqillik eşqi ilə yaşamışlar. Biz əsrlər boyu başqa ölkələrin,
imperiyaların tərkibində yaşamışdıq. Ona görə, müstəqillik bərpa olunduqdan sonra ölkəmizin hansı
istiqamətlər üzrə inkişafı ən vacib məsələlərdən biri idi. Çünki məhz o illərdə bugünkü Azərbaycanın
reallıqları formalaşırdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin strateji baxışları və gələcəyə atılmış addımlar bugünkü
reallıqları da mümkün etmişdir.
İyirmi il ərzində ölkəmiz inkişaf etdi, müstəqillik möhkəmləndirildi, siyasi və iqtisadi islahatlar
aparıldı və bu gün Azərbaycan bölgədə söz sahibidir. Bölgədə bizim iştirakımız olmadan heç bir layihə,
heç bir təşəbbüs uğurla nəticələnə bilməz. Azərbaycan ilə hesablaşırlar. Azərbaycanın mövqeyi bir çox
hallarda həlledici rol oynayır. Bütün bunlara biz cəmi 20 il ərzində nail ola bilmişik. Gələcək 10 il, 20 il
üçün bizim konkret planlarımız, strategiyamız vardır. Əslində mən daha da qabağa baxmağa çalışıram. Əlli
ildən sonra ölkəmiz necə, nəyin və hansı resursların hesabına inkişaf edəcəkdir?! Prezident kimi mənim və
bu gün iqtidarda olan hər bir şəxsin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, dayanıqlı inkişafımızı təmin edək.
Bu gün iqtisadi uğurlarımız artıq reallıqdır. Azərbaycan siyasi cəhətdən də çox sabit bir ölkədir.
Bölgədə də mövqelərimiz gündən-günə möhkəmlənir. Təbii resurslarımız da, insan resurslarımız da var və
istedadlı insanlarımız da kifayət qədər çoxdur. Amma gələcəkdə biz necə inkişaf edəcəyik və siz gələcəkdə
ölkəmizi necə idarə edəcəksiniz - bu, məni düşündürən məsələlərdən biridir. Çünki Vətəni sevən hər bir
insan gələcəyi düşünməlidir.
İyirmi illik tariximiz çox uğurludur. İyirmi ildə biz sözün əsl mənasında, müstəqil ölkə kimi
özümüzü dünyaya təqdim etdik. Dünyada bizim nüfuzumuz artır. Dünya birliyi bizə hörmətlə yanaşır.
Keçən ilin oktyabr ayında BMT Təhlükəsizlik Şurasına bizim seçilməyimiz tarixi hadisədir, tarixi uğurdur.
Xarici siyasət sahəsində bu, 20 il ərzində bəlkə də ən böyük uğurumuzdur. Çünki çətin, gərgin mübarizədə
dünya ictimaiyyəti bizə öz dəstəyini verdi. Bizim güclü rəqiblərimiz var idi və 16 turdan sonra Azərbaycan
o səsi haqlı olaraq qazandı, çünki bəri başdan, ilk turdan biz öndə idik. 155 ölkə bizi dəstəklədi. Budur,
“beynəlxalq ictimaiyyət”, “beynəlxalq aləm”, “beynəlxalq ictimai rəy” deyəndə biz məhz bunu nəzərdə
tuturuq. Bu, doğrudan da tarixi bir nailiyyətdir. Növbəti iki il ərzində dünyanın ən mötəbər qurumu olan
Təhlükəsizlik Şurasında biz öz siyasətimizi aparacağıq, ədaləti, beynəlxalq hüququ müdafiə edəcəyik.
Yəni, bunlar 20 il ərzində görülən işlərdir. Bu barədə çox danışmaq olar. Həm iqtisadi sahədə,
sosial sahədə inkişaf, bölgələrin inkişafı – hər şey göz qabağındadır. Bundan sonrakı dövr üçün də bizim
kifayət qədər aydın fikirlərimiz və planlarımız vardır. Ancaq gələcəkdə Azərbaycan nəyin hesabına inkişaf
edəcək - bu gün biz bu barədə düşünməliyik, düşünürük və siz də düşünməlisiniz.
Çünki bu, sizdən, Azərbaycan gənclərindən asılı olacaqdır. Gələcəkdə ölkənin müqəddəratı sizin
əlinizdə olacaqdır və siz elə etməlisiniz ki, müstəqillik daim və daim güclənsin. Biz müstəqil siyasətimizdən
bir addım belə kənara ata bilmərik. Müstəqillik ən böyük nemətdir, ən böyük sərvətdir və biz müstəqilliyi
qorumalıyıq.
İyirmi il əlbəttə ki, həm qısa bir dövr, həm də böyük bir dövr kimi qəbul edilə bilər. İyirmi il ərzində
çox iş görmək olar və biz bu işləri görmüşük. Ancaq tarix qarşısında bu, 20 il bir andır. Biz elə etməliyik
ki, müstəqilliyimiz əbədi olsun. Biz elə etməliyik ki, bölgədə mövqelərimiz daim güclənsin. Biz elə
iqtisadiyyat qurmalıyıq ki, gələcəkdə neftdən, qazdan asılı olmasın. Bizim elə istedadlı insanlarımız
olmalıdır ki, gələcəkdə Azərbaycan da dünyada elmi-texniki sahədə gedən proseslərə öz töhfəsini verə
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bilsin. Hələ ki, biz buna nail ola bilmirik. Bu da təbiidir. Nə edə bilərik?! Biz dünyanın ən qabaqcıl
təcrübəsini Azərbaycana gətirə bilərik və gətiririk. Biz dünyada inkişaf istiqamətlərini bilirik. Dünya
iqtisadiyyatı hansı yolla inkişaf edəcək, biz bunu bilirik və bu sahələr bizim üçün də prioritetdir.
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları, müasir texnologiyalar, insan zəkasına əsaslanan yeniliklər!
Bu amillər dünyanın gələcəyini müəyyən edəcəkdir. Biz bu sahədə indi elə hazırlıq işləri görməliyik ki,
istedadlı insanlarımız gələcəkdə texnoloji tərəqqiyə öz töhfələrini verə bilsinlər. Çünki gələcək bununla
bağlıdır. Gələcək neftlə, qazla, təbii resurslarla bağlı deyil. Əgər inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər
salsaq görərik ki, bu ölkələr təbii resurslarla zəngin ölkələr deyildir. Əfsuslar olsun ki, təbii resurslarla
zəngin olan ölkələrin tam əksəriyyəti inkişaf etmiş ölkələr deyildir. Biz bu mənfi təcrübəni də dərindən
öyrənmişik. Bu gün Azərbaycanda neft-qaz sektorunda elə vəziyyət yaranıb ki, ölkəmizdə təbii sərvətlər
insanların rifah halının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Son 8 il ərzində yoxsulluq səviyyəsi aşağı düşərək
7,6 faiz təşkil etmişdir.
Azərbaycanda təbii resurslar və o resurslardan əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə bölünür. Ancaq
bu, bizim üçün bir mərhələdir. Bu, bir sınaq idi və biz bu sınaqdan şərəflə çıxdıq. Öz enerji resurslarımızı
Azərbaycan vətəndaşının sərəncamına verdik və öz enerji siyasətimizlə bu gün bölgədə və Avropada gedən
proseslərə də təsir edirik. Amma gələcək əlbəttə ki, ancaq biliklə bağlıdır. O ölkələr gələcəkdə üstünlük
əldə edəcək ki, orada elmi-texniki tərəqqi, texnoloji yeniliklər vardır.
Biz çalışmalıyıq ki, o ölkələrin sırasına düşək. Bu, mümkündür. Mümkün olmayan heç nə yoxdur.
Mən tam əminəm ki, Azərbaycanda ən yüksək həyat səviyyəsinə çatmaq, ölkəmizi inkişaf etmiş ölkəyə
çevirmək üçün imkan vardır. Bizim yaxın tariximiz göstərir ki, biz istənilən məqsədə çata bilirik.
Baxmayaraq ki, bu, bəzi hallarda çox çətin olur, bəzi hallarda o hədəf bizə əlçatmaz kimi görünür. Ancaq
biz buna qadirik. Əminəm ki, biz düşünülmüş siyasətlə xalqımızın gələcəyini də təmin edə biləcəyik.
Mən Prezident kimi bu vəzifələri çox aydın görürəm. Ölkədə gedən inkişaf istiqamətlərini müəyyən
edən şəxs kimi mən bu ideyalara dərindən inanıram. Əlbəttə ki, bundan sonra da çalışacağam ki, ölkəmizin
hərtərəfli inkişafı üçün əlimdən gələni edim. Çox istəyirəm ki, bizdən sonra gələn nəsil bax bu müsbət
meyilləri daha da gücləndirsin.
Gənclər, ilk növbədə bilikli olmalıdır. Əminəm ki, siz hamınız bu barədə fikirləri bölüşürsünüz.
Bilik, savad, istedad, yenilik, müasirlik - hesab edirəm ki, gənclər üçün əsas istiqamətlər bunlardır. Ancaq
təkcə bilikli olmaq kifayət deyildir. Gənclər nə qədər bilikli olsalar, bir o qədər də vətənpərvər olmalıdırlar.
Çünki vətənpərvərlik olmadan heç bir ölkə inkişaf edə bilməz. Vətən sevgisi, Vətənə və xalqa olan bağlılıq
- inkişafı bu amillər stimullaşdırır. Ölkəmizdə gedən quruculuq-abadlıq işlərinin təməlində də məhz bu amil
dayanır: Vətən sevgisi.
Biz istəyirik ki, ölkəmiz daha da yaxşı olsun, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar, Azərbaycanın
şöhrəti daha da artsın.
Ona görə, gənclərimiz vətənpərvərlik ruhunda, milli ruhda tərbiyə olunmalıdırlar. Bu gün bu barədə
biz bəlkə daha da geniş danışmalıyıq. Çünki dünyada gedən qloballaşma prosesi, ondan sonra bəzi təsir
dairələrinin fəaliyyəti və sair narahatedici məqamlar vardır. Ona görə gənclərimizin uşaq yaşlarından milli
ruhda böyüməsi çox vacibdir.
Əlbəttə ki, bu, hər bir ailədə hökm sürən ab-havadan asılıdır. Azərbaycan ailələri safdır, ailə
dəyərləri bizim üçün çox əzizdir. Elə də olmalıdır. Bundan sonra da elə olmalıdır. Ancaq istər-istəməz
qloballaşma meyilləri bizdən də yan keçə bilməz. Qloballaşmanın müsbət tərəfləri də, çox mənfi tərəfləri
də vardır. Mənfi tərəflərindən biri də məhz milli duyğuların elə bil ki, müəyyən dərəcədə əriməsi, yaxud da
ki, onların kənara qoyulması məsələləri vardır. Ona görə, gənclər milli ruhda tərbiyə almalıdırlar. Bu,
sadəcə olaraq gözəl sözlər deyil, bu, bir zərurətdir və biz elə etməliyik ki, Azərbaycan gənci vətənpərvər
olsun, Vətənə bağlı olsun. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan kimi ölkədə yaşamaq, doğrudan da böyük
şərəfdir və böyük xoşbəxtlikdir.
Gənclər, eyni zamanda, fiziki cəhətdən sağlam olmalıdırlar. Biz buna nail olmaq üçün çalışırıq
səylərimizi göstərək. Bu gün Astarada Olimpiya Mərkəzinin, eyni zamanda, yeni xəstəxananın açılışını
qeyd etdik. Bu, sağlamlıqla bağlı olan məsələlərdir. Masallıda əvvəlki dövrdə də oxşar tədbirlər olmuşdur.
Ətraf rayonlarda sosial məsələlərin həlli, insanların sağlamlığı ilə bağlı olan tədbirlər çox gözəl tədbirlərdir.
Fiziki sağlamlıq insana keyfiyyətli həyat bəxş edir. Adam özünü gümrah, fiziki cəhətdən sağlam hiss
edəndə daxili əminlik də, əzmkarlıq da güclənir, işə olan zövq də artır. Ona görə fiziki sağlamlıq çox vacib
olan məsələdir. Mən hər bir gəncə bunu tövsiyə edirəm. Öz təcrübəmdən istifadə edib tövsiyə edirəm.
İnsanın sağlamlığı üçün fiziki fəallıqdan, idmanla məşğul olmaqdan yaxşı vasitə ola bilməz.
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Əlbəttə, gənclərimiz ölkədə gedən proseslərdə çox fəal iştirak etməlidirlər. Mən çox şadam ki, biz
bunu görürük. Yəqin, hamımız istəyərdik ki, gənclərimiz daha da fəal olsunlar. İctimai həyatda, iqtisadi
dirçəlişdə, hər bir bölgədə proseslərin düzgün istiqamətdə getməsini müəyyən edən işlərdə gənclərin
fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Gənclər cəmiyyətimizin ən fəal təbəqəsidir və gənclik dövrü çox gözəl
dövrdür. Əfsuslar olsun ki, bu dövr də başa çatır. Ancaq söhbət ondan getmir ki, sənin neçə yaşın var. Əgər
sən özünü yaxşı hiss edirsənsə, özünü gənc hiss edirsənsə, yaşdan asılı olmayaraq, əlbəttə ki, bu, fəallıq
vəəzmkarlıq daim səninlə olacaqdır.
Ona görə mən gənclərin ictimai və iqtisadi həyatda fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm.
Bizim kadr siyasətimizdə də mən bütün qurumlara tövsiyə etmişəm ki, gənclərə üstünlük versinlər. İndi
pensiya islahatı ilə bağlı yəqin bilirsiniz, yeni yanaşmalar artıq tətbiq olunur ki, gənclərə yol açılsın. Hər
bir dövrün öz gözəlliyi, öz xüsusiyyətləri vardır. Pensiya dövrünün də gözəl xüsusiyyətləri vardır. Biz elə
etməliyik ki, pensiyaya çıxan insanların layiqli həyatını təmin edək. Keçən il, misal üçün 900 minə qədər
pensiyaçının pensiyası 40 faizdən çox artmışdır. Yəni, sosialyönümlü bu tədbirlər, eyni zamanda, gənclərə
yol açmaq məqsədini güdür. Gənclərimiz biliklidir, savadlıdır və onlar ölkəmizin inkişafında daha da fəal
rol oynaya bilərlər və oynamalıdırlar.
Xaricdə yaşayan gənclər də Azərbaycan gəncliyinin ayrılmaz hissəsidir. Dünən Bakıda Dünya
Azərbaycanlı Gənclərinin təsis qurultayı keçirilmişdir. Bu çox gözəl hadisədir. Xaricdə yaşayan gənclər
Azərbaycanın təbliğində öz rolunu oynayırlar. Ümumiyyətlə, gənclərimiz ölkəmizin inkişafı üçün çox
dəyərli işlər görürlər. Azərbaycanın dünyadakı mövqelərinin möhkəmləndirilməsində, Azərbaycan
haqqında həqiqətlərin dünya birliyinə çatdırılmasında gənclər ön sıradadırlar. Ölkəmizin reallıqlarını
dünyaya çatdırmaq üçün ən fəal insanlar gənclərdir.
Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınmasında ilk sıralarda yenə də gənclərdir. Azərbaycanın
idman, musiqi şöhrətini yüksəklərə qaldıran gənclərdir. Müstəqilliyimizin keşiyində dayanan, bu gün
səngərdə düşmənlə üz-üzə dayanan yenə də gənclərdir. Gənclərimiz böyük qəhrəmanlıq nümunələri
göstərmişlər. Bütün bunlar reallıqdır və gənclərə olan münasibət məhz bu amillər üzərində qurulmalıdır.
Cəmiyyətdə gəncləri daha da fəal ictimai həyata cəlb etmək üçün əlavə tədbirlər görülməlidir.
Biznesdə gənclər çox fəaldırlar. Mən bölgələrdə və Bakıda indi iqtisadi inkişafla bağlı daim
tədbirlərdə, açılışlarda oluram və görürəm ki, ən müasir müəssisələrdə gənclər işləyir, ən müasir
texnologiyaları tələb edən dünya səviyyəli biznes qurumlarında gənclərdir, qabaqda gedən gənclərdir.
Çünki onlar bu yeniliklərə daha da meyillidirlər və müasir inkişaf meyillərini də onlar yaxşı bilirlər. Misal
üçün, bizim ailədə mən əvvəlki nəslin nümayəndəsiyəm. Bizim ailədə, məsələn, kompyuterlə bağlı olan
hər hansı bir məsələni həll etmək üçün mən öz uşaqlarıma müraciət edirəm, onlardan soruşuram. Bu da
təbiidir və onlar bu işləri çox yaxşı bilirlər. Mənim dövrümdə nə kompyuter, nə informasiyakommunikasiya texnologiyaları var idi. Ancaq uşaqlarımız, gənclərimiz, yeniyetmələrimiz bütün bu işləri
yaxşı bilirlər. Belə də olmalıdır.
Mən əminəm ki, Azərbaycanda nəsillərin dəyişməsi prosesində də biz nümunə ola bilərik.
Ardıcıllıq olmasa bu inkişaf meyilləri pozula, qırıla bilər. Xüsusilə müsbət təcrübə əsasında yaradılmış bu
ardıcıllıq inkişafımızın səbəblərindən biridir. Bu ardıcıllıq davam etməlidir. Bizdən sonra gələn nəsillər
bizdən də bilikli, savadlı, bacarıqlı olmalıdırlar. Əgər belə olmasa, onda inkişaf ola bilməz. Mən isə
istəyirəm ki, daim inkişaf olsun. İnkişafın hüdudları ola bilməz. Biz indi qürur hissi ilə deyə bilərik ki, ölkə
iqtisadiyyatı inkişaf edir, quruculuq işləri aparılır, Azərbaycan dünyada daha da güclü dövlət kimi tanınır.
Hər birimiz daim işləməliyik və hər gün, hər an fikirləşməliyik ki, ölkə üçün biz nə edirik, nə edə
bilərik?! Mən bir daha sizi ürəkdən salamlayıram. Sizə xoş arzularımı bildirmək istəyirəm. Mən
Azərbaycan gənclərinə inanıram, onları dəstəkləyirəm. Çox şadam ki, gənclərimiz ölkəmizin şöhrətini
yüksəklərə qaldırırlar.
Sağ olun.
Bakı Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi Nigar ƏLİYEVA: - Mən Prezident
təqaüdçüsüyəm. Masallı rayonunun Bala Təklə kəndinin sakiniyəm. Möhtərəm cənab Prezident, bütün
Masallı gəncləri adından Sizi salamlayıram. Doğma Masallımıza xoş gəlmisiniz. Bizimlə belə səmimi
ünsiyyət saxladığınıza və dəyərli vaxtınızı bizə sərf etdiyinizə görə Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Möhtərəm Prezident, mən 2009-cu ildə 670 balla Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat
fakültəsinə daxil olmuşam. Sizin gənclərə göstərdiyiniz xüsusi qayğının, diqqətin və onların uğuruna
verdiyiniz qiymətin nəticəsi olaraq Prezident təqaüdünə layiq görülmüşəm. Artıq üç ildir ki, böyük səylə
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çalışaraq bu böyük fəxrli adı qoruyub saxlayıram. Sizin gənclərə göstərdiyiniz hər bir dəstək onların
inamının, gələcəyə ümidinin mənbəyidir.
Prezident İlham Əliyevin çıxışlarını gənclərin daim böyük maraqla izlədiklərini deyən Nigar
Əliyeva dövlətimizin başçısının gənclərlə görüşünün iştirakçısı olmağından qürur duyduğunu vurğulayaraq
bildirdi:
- Cənab Prezident, bu gün Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycanımız yüksək səviyyədə inkişaf
edir. Bu inkişaf Masallıda da özünü büruzə verir və verməkdədir. Çox təqdirəlayiq bir haldır ki, Sizin
təşəbbüsünüzlə bu gün rayonumuzda müasir standartlara uyğun Gənclər Mərkəzi inşa olunub. Sevinirəm
ki, bu mərkəzin açılışında mən də iştirak edirəm. Əminəm ki, bu mərkəzin fəaliyyəti nəticəsində
gənclərimizin dünyagörüşü, intellektual səviyyəsi daha da yüksələcək və onlar hərtərəfli inkişaf edəcəklər.
Xüsusilə istərdim ki, ucqar kəndlərdə yaşayan gənc qızlarımız bu mərkəzə cəlb olunsun və buradakı
proqramlardan, informasiya texnologiyalarından istifadə etsinlər. İnanıram ki, gənclərimiz bu mərkəzin
imkanlarından maksimum istifadə edib asudə vaxtlarını səmərəli keçirəcəklər
Hörmətli cənab Prezident, bizə göstərdiyiniz qayğıya, bizim üçün yaratdığınız bu şəraitə görə Sizə
dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin gücünüzə, Azərbaycanımızın Sizin rəhbərliyiniz ilə xoşbəxt, parlaq
gələcəyə qovuşacağına əminik və bu yolda bir vətəndaş olaraq Sizi daim dəstəkləyirik. Bu gün Sizin
gəlişiniz bizim üçün tarixi bir hadisədir. Eyni zamanda tarixiliklə bərabər, bu gün çox əlamətdar bir gündür.
Çünki bu gün bizim milli adət-ənənələrimizi özündə əks etdirən çərşənbə bayramıdır. Bu bayram
münasibətilə Sizi və görüşümüzün bütün iştirakçılarını təbrik edirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Daha kimin sözü var?
Yeni Azərbaycan Partiyası Lənkəran şəhər təşkilatı gənclər birliyinin sədri Yalçın ƏLİYEV:
- Hörmətli cənab Prezident, mən də öz növbəmdə Sizi Yeni Azərbaycan Partiyası Lənkəran şəhər
təşkilatı gənclər birliyinin çoxsaylı üzvləri adından salamlayıram. Bu gözəl Gənclər Mərkəzini biz gənclərə
bəxş etdiyiniz üçün Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Son dövrlər Azərbaycanımızın bütün
sahələrində olduğu kimi, gənclər siyasəti sahəsində də çox böyük irəliləyişlər göz qabağındadır. Biz
gənclərə olan diqqət hər zaman hiss olunur. Cənab Prezidentimiz, biz gənclər bu qayğıya görə Sizə dərin
minnətdarlığımızı bildiririk.
“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı”nın gənclərin hərtərəfli inkişafında və
onların öz potensiallarını dolğun reallaşdırmalarında mühüm rol oynayacağına əminliyini bildirən Yalçın
Əliyev dedi:
- Son dövrlərdə Azərbaycanımızın, gənclərimizin daha çox inkişafı, gənclərimizin beynəlxalq
aləmdə Azərbaycanımızı təmsil etməsi bizi hədsiz sevindirir.
Cənab Prezident, Azərbaycan gənci olaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası naminə həyata
keçirdiyimiz siyasəti dəstəkləyirik, hər zaman Sizin ətrafınızda sıx birləşdiyimizi bəyan edirik.
Möhtərəm cənab Prezident, cənub bölgəsinin gəncləri adından söz veririk ki, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev ideyalarına daim sadiq olacağıq.
Lerik Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Könül MUSTAFAZADƏ:
- Möhtərəm cənab Prezident, mən Gəncə şəhərində anadan olmuşam. Azərbaycan Tibb
Universitetini bitirib Rusiyanın Moskva şəhərində mama-ginekologiya ixtisası üzrə ordinatura keçmişəm.
Vətənimizə qayıdandan sonra Səhiyyə Nazirliyinin müqaviləsi əsasında bir illiyə Lerik rayonuna
göndərilmişəm. Sözün açığı, ilk anda bunu eşitdikdə inanmadım, bir qədər təşvişə də düşdüm. Çünki
Lerikin ucqar bir rayon olduğunu düşünürdüm və burada üzləşə biləcəyim məişət və iş şəraiti məni bir
qədər narahat edirdi. Lakin rayona gəldikdə, buranın inkişafını gördükdə müsbət mənada xeyli
təəccübləndim. Lerik rayonunda Sizin təşəbbüsünüz və diqqətinizlə aparılan geniş abadlıq və quruculuq
işlərinin şahidi oldum. Bölgəmizdə gedən inkişaf məni bir gənc kimi olduqca sevindirdi.
Respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, çalışdığı Lerik Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının
da ən müasir avadanlıqla təchiz edildiyini, sakinlərə yüksək səviyyədə tibbi xidmətin göstərilməsi üçün
hərtərəfli şəraitin yaradıldığını deyən Könül Mustafazadə bütün bunlara görə dövlətimizin başçısına
minnətdarlığını çatdırdı. O, daha bir neçə məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirərək dedi:
- İlk növbədə, cənab Prezident, onu demək istəyirəm ki, rayonda yaradılmış şəraitə, iş yerlərinin
təklifinə baxmayaraq, bir neçə sahədə kadr çatışmazlığı problemi hələ də qalmaqdadır. Gənclərimiz,
xüsusən mənim kimi xaricdə təhsil alıb Vətənimizə dönən mütəxəssislərimiz regionlarımızda işləməyə
meyil göstərmirlər. Lakin öz şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, bu, heç də pis başlanğıc deyildir. Bu
problemin də bir neçə səbəbləri vardır. Fikrimcə, ilk növbədə, gənclərimizin regionlara cəlb edilməsi
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yönündə aparılan təbliğat işləri bir qədər gücləndirilməlidir. Digər tərəfdən isə, cənab Prezident, düşünürəm
ki, gənc mütəxəssislərimiz bir qədər stimullaşdırıla bilərlər. Onların məişət problemləri həll edilsə, məsələn,
onlar yaşayış yeri ilə təmin edilsə, bu məsələ zənnimcə, aradan qalxar. Düşünürəm ki, möhtərəm Prezident,
regionlarımızda da müvafiq şərait yaradılarsa, gənc mütəxəssislərimiz təkcə paytaxtda deyil, o cümlədən
bölgələrimizdə də öz ixtisaslarına uyğun işlə təmin edilə bilərlər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Mən sizinlə razıyam və dediyiniz məsələlər “Azərbaycan
Gəncliyi” Dövlət Proqramında da öz əksini tapıbdır. Biz əlavə tədbirlər görməliyik ki, gənc mütəxəssisləri
daha da stimullaşdıraq. Lerik Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışını səhv etmirəmsə, iki il bundan əvvəl
qeyd etmişdik və çox gözəl xəstəxanadır, gözəl yerdə də yerləşir - düz şəhərin mərkəzində. Mən Lerikdə
dəfələrlə olmuşam.
Siz Gəncədə doğulmusunuz, Rusiyada oxumusunuz, gəlmisiniz Azərbaycana, Lerikə. Mən
təsəvvür edirəm ki, siz oraya hansı fikirlərlə gedirdiniz. Amma gəlib Leriki görəndə əlbəttə ki, o fikirlər
dəyişdi.
İlk növbədə, Lerikin inkişafı ilə bağlı bizim addımlarımız Lənkəran-Lerik yolunun tikintisi idi. Bu
yol çox bərbad vəziyyətdə idi. Ümumiyyətlə, oranın çətin relyefi vardır. Orada tez-tez uçqunlar, sürüşmələr
olur. Vaxtilə o yolu getmək üçün bir neçə saat vaxt lazım idi. Biz yolu tikəndən sonra rahatlıq yarandı.
İkincisi, Lerikdə heç sovet dövründə qaz olmamışdı. Lerik bir neçə rayondan biridir ki, sovet dövründə qaz
çəkməmişdilər, çünki iqtisadi cəhətdən səmərəsiz idi və bizim oraya qaz çəkməyimiz də sırf sosial məna
daşıyırdı. Çünki bu qaz xəttinə çəkilən xərclər heç vaxt qaz pulunun ödənilməsi ilə qayıtmayacaqdır. Ancaq
onu da etdik və Lerikin mərkəzində və bəzi ətraf kəndlərində artıq qaz vardır.
Orada sosial infrastrukturun yaradılması üçün əlavə tədbirlər görüldü, məktəblər təmir edildi.
Ümumiyyətlə, Lerik şəhəri gözəlləşdi və deyə bilərəm ki, belə təcrübələr çoxdur. Bizim regional inkişaf
proqramımızın əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, insanlar yaşadıqları bölgələrdən, miqrasiya etməsinlər,
böyük şəhərlərə getməsinlər. Çünki Azərbaycanın bölgələri çox gözəldir. Hər bir bölgənin öz spesifikası,
öz iqlim şəraiti vardır. Hər bir bölgə öz gözəlliyi ilə başqa bölgədən fərqlənir və seçilir. Hər bir bölgədə
normal iş üçün, yaşamaq üçün şəraitin yaradılması bizim prioritet məsələmizdir. Yaşamaq üçün nə
lazımdır? Birinci növbədə, iş yeri, ondan sonra işıq, qaz, su, yaşayış yerləri və təhlükəsizlik. Bölgələrdə
gedən quruculuq işləri məhz bu məqsədi güdür. Bu gün mən Astarada xəstəxananın açılışında iştirak
etmişəm. O xəstəxana əslində var idi, amma heç ona xəstəxana demək mümkün deyildi. Oradakı
fotoşəkillər göstərir ki, bu xəstəxana bərbad vəziyyətdə idi. Yenidən quruldu. Olimpiya kompleksləri,
məktəblər, iş yerləri.
Bundan sonrakı dövrdə bölgələrə daha da böyük həcmdə investisiyalar qoyulacaqdır. İndi kənd
yolları layihəsi başlamışdır. Bu, Masallıya da aiddir. Biz Astarada kənd yolunun açılışını qeyd etdik.
Kəndlərdə yaşayan əhalinin 80 faizi artıq bu layihələrin icrası nəticəsində gələn ilin sonuna qədər təmir
edilmiş yollardan istifadə edəcəkdir. Bu inkişaf hərtərəflidir və mən gənc mütəxəssislərin bölgələrdə
işləməsini alqışlayıram. Ancaq biz bölgələrdə elə şərait yaratmalıyıq ki, gənc mütəxəssislər ürəklə gedib
orada işləyə bilsinlər.
Bir misalı da gətirə bilərəm. Bildiyiniz kimi, bir neçə il bundan əvvəl biz dövlət xətti ilə istedadlı
gənclərimizi xarici ali məktəblərə göndərməyə başlamışıq. Hər il Azərbaycan dövlət büdcəsindən bu
məqsədlər üçün 15 milyon manat vəsait ayrılır. Biz bu Proqrama başlayanda sual yarandı ki, bəs biz uşaqları
göndərəcəyik, onları orada oxutduracağıq, birdən onlar qayıtmadılar, birdən orada qaldılar?!
Dedim ki, biz ölkəmizdə elə şərait yaratmalıyıq ki, onlar qayıtsınlar. Çünki bizim gənclərimiz Vətənə çox
bağlıdırlar. Əgər xarici ali məktəblərdə oxuyan gənc öz ölkəsində gözəl şərait görərsə, o, mütləq
qayıdacaqdır. Ona görə, heç bir şərt qoymadan biz bu Proqrama başladıq və bu gün mən çox şadam ki,
xaricdə təhsil almış gənclərin böyük əksəriyyəti Vətənə qayıdır, Vətəndə işləyir və öz ölkəsinin inkişafına
töhfə verir.
Lənkəran Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Uğur QURBANZADƏ:
Möhtərəm cənab Prezident, əvvəlcə, Sizə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu gözəl Gənclər Evini bizim
istifadəmizə
verdiniz.
Cənab Prezident, Siz həmişə öz fəaliyyətinizdə gənclərlə işə xüsusi önəm vermisiniz. Ümumiyyətlə, son
illər Azərbaycanda elm-təhsil sahəsində müxtəlif proqramlar, tədbirlər həyata keçirilmişdir. Biz gənclər və
tələbələr də bu proqramlarda yaxından iştirak edir, üzərimizə düşən məsuliyyəti dərk edirik.
Gənclər Fondunun yaradılmasının xüsusi əhəmiyyətini qeyd edən Uğur Qurbanzadə həmin Fondun
gənclərin gələcək inkişafına böyük töhfələr verəcəyini vurğulayaraq dedi:
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-Bununla yanaşı, bəzi problemlər də vardır - bizim təhsil almağımızda bəzi maneçiliklər,
çatışmazlıqlar vardır. Onları Sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Beləliklə, bölgəmizin ən böyük ali təhsil
ocağı olan Lənkəran Dövlət Universitetində 1547 tələbə təhsil alır. Onların təqribən 60 faizə qədəri digər
rayonlardan gələn tələbələrdir. Tələbələrimizin yataqxana çatışmazlığı problemi vardır ki, onlar da
məcburiyyət qarşısında qalıb kirayədə qalırlar. Bu da onların maddi və təhsil durumuna mənfi təsirlər
göstərir. Buna görə də tələbələrimizin, gənclərimizin daha yüksək səviyyədə təhsil almaları, yataqxana
probleminin həlli üçün yeni tələbə şəhərciyinin salınmasına böyük ehtiyac vardır. Bu problem müsbət həll
edilsə, cənab Prezident, bu, tələbələrə Sizin böyük bir töhfəniz olardı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Biz bu məsələ ilə məşğul olacağıq. Bu təkliflərə baxılacaq
və imkan daxilində biz bunu etməliyik və edəcəyik. Bütövlükdə yataqxana problemi çox ciddi problemdir,
xüsusilə Bakı şəhərində. Çünki bildiyiniz kimi, erməni işğalından əziyyət çəkən soydaşlarımız müharibə
zamanı o yataqxanalarda yerləşdirilmişlər. “Məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
Dövlət Proqramı”nın əsas istiqamətləri ondan ibarət idi ki, ilk növbədə çadır şəhərciklərində yaşayan
soydaşlarımızı biz oradan köçürək. 2007-ci ildə buna nail olduq. Bizdə artıq bir dənə də çadır şəhərciyi
yoxdur. Ondan sonrakı mərhələdə uşaq bağçaları boşaldılmalıdır. Çünki indi Bakının əksər uşaq
bağçalarında məcburi köçkünlər yerləşir. Uşaq bağçalarına da böyük tələbat vardır. Bu tələbat, mənə verilən
məlumata görə, cəmi 17 faiz ödənilir. Yəni, ancaq 17 faiz valideyn öz övladını uşaq bağçasına yerləşdirə
bilir.
İndi biz bu uşaq bağçalarının təmiri ilə çox ciddi məşğul olmağa başlamışıq və tələbat daha da artır.
Mən tez-tez yeni təmir olunmuş uşaq bağçalarına baş çəkirəm və orada müəllimlərlə görüşürəm. Deyirlər
ki, tələbat həddindən artıq çoxdur. Xüsusilə, təmir edilmiş, gözəl şəraiti olan bağçalara.
Ona görə, biz soydaşlarımızı tədricən uşaq bağçalarından köçürməliyik. Amma hara köçürməliyik?
Evlərə köçürməliyik. Biz onlar üçün yaxşı şərait yaradıb, onları oradan köçürməliyik. Fin evlərində
yaşayanlar var. Məktəblərdə, hərbi hissələrdə və yataqxanalarda yaşayan qaçqınlar var. Ona görə, bu proses
gedir. Bu il yataqxanalardan qismən köçkünlər evlərə köçürüləcəklər və bu proses getdikcə, əlbəttə ki, yeni
yataqxanalar da tikiləcəkdir. Bakı üçün bu, daha da aktualdır, nəinki bölgələr üçün. Amma bir halda ki, siz
məsələni qaldırırsınız, biz bu məsələyə ayrıca baxıb Lənkəran üçün də qərar verəcəyik.
Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar rayon məktəb-lisey kompleksinin 11-ci sinif şagirdi Gövhər
AĞAZADƏ: Möhtərəm, cənab Prezident, Siz Mübariz İbrahimova, onun qəhrəmanlığına yüksək qiymət
verdiniz və onu Azərbaycan qəhrəmanlığının zirvəsi ilə - Milli Qəhrəman adı ilə mükafatlandırdınız.
Məktəbimizin qarşısında Mübariz İbrahimovun şərəfinə abidə ucaldılıb. Oxuduğu məktəbə onun adı
verilib. Yaşadığı kənddə onun ev-muzeyi yaradılıb. Ümumiyyətlə, rayonumuzda keçirilən bütün tədbirlərdə
Mübariz İbrahimovun xatirəsi xüsusilə anılır. Onu demək istəyirəm ki, bu gün Mübariz İbrahimov kimi
vətənpərvərlik ruhunda böyüyən gənclərimizin sayı çoxdur. Biz gənclər hər birimiz Sizin qaldırdığınız
bayraq altında torpaqlarımızı düşməndən azad etməyə hazırıq.
Hazırda yüksək təhsil alan Azərbaycan gənclərinin ölkəmizin hərtərəfli inkişafı və rifahı naminə
töhfələrini əsirgəmədiklərini vurğulayan Gövhər Ağazadə gənclərimizin Vətənə layiqli övlad olmaq üçün
bundan sonra da səylə çalışacaqlarını söyləyərək dedi:
- Bu gün təkcə Azərbaycanın qəhrəman oğulları deyil, həmçinin onlarla yanaşı qızlarımız da
torpaqlarımızı düşməndən azad etmək uğrunda mübarizəyə qalxmağa qadirdir.
Bizim güclü ordumuz vardır. Bunu bir fakt da təsdiq edir ki, Azərbaycanın təkcə hərbi büdcəsi
Ermənistanın bütünlüklə dövlət büdcəsindən çoxdur. Lakin müharibə bəşəriyyətə fəlakət və bədbəxtlikdən
başqa bir şey gətirmir. Ona görə də biz sülh tərəfdarıyıq və düşünürük ki, Dağlıq Qarabağ problemi sülh
yolu ilə öz həllini tapacaqdır. İnanırıq ki, dünya ictimaiyyəti də ədalət tərəfində olacaq və biz tezliklə öz
torpaqlarımızı geri qaytara biləcəyik. Sonda bir məsələni xüsusi vurğulamaq istərdim, biz - Mübariz
İbrahimovun davamçıları olan gənclər daim Sizin arxanızda gedirik, Sizin ətrafınızda sıx birləşib var
gücümüzlə səfərbərliyə hazırıq. Sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ ol. Mübariz İbrahimov Azərbaycan xalqının böyük oğludur, böyük
qəhrəmandır. Onun xatirəsi hər birimiz üçün çox əzizdir. Mən Prezident kimi onu ölümündən sonra Milli
Qəhrəman adı ilə təltif etmişəm. O, ədalətsizliyə dözə bilmədi və əslində düşməni, işğalçını məhv etmək
üçün ölümə getdi. Onun qəhrəmanlıq nümunəsi məhz bundan ibarətdir. O, işğalçıya qarşı vuruşa gedəndə
dəqiq bilirdi ki, döyüşdən qayıtmayacaqdır. Bir neçə düşməni məhv etdi və özü də qəhrəman kimi həlak
oldu. Erməni vəhşiliyi təkcə Xocalı soyqırımında özünü göstərmədi. Erməni vəhşiliyi məhz Mübariz
İbrahimovun meyitinin qaytarılmamasında da özünü göstərmişdir.
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Həyatın da, müharibənin də qanunları vardır. Ancaq erməni faşistləri heç bir qanuna, heç bir
mənəvi prinsiplərə riayət etmirlər. Hər bir müharibədə, ən şiddətli müharibələrdə həlak olanların
meyitlərinin dəyişdirilməsi və qaytarılması praktikası vardır. Ermənilər isə Mübariz İbrahimovu bizə
qaytarmaq istəmirdilər. Böyük səylər göstərdik, böyük işlər görüldü. Böyük çətinliklə biz nail olduq ki,
Mübariz İbrahimovu qaytardıq və qəhrəman kimi dəfn etdik. Bu gün onun adı bir qəhrəmanlıq rəmzinə
çevrilib. Bizim Mübariz kimi oğullarımız çoxdur. Mübariz kimi Vətəni sevən, Vətən üçün canından
keçməyə hazır olan minlərlə, on minlərlə gənclərimiz vardır.
Ancaq mən də istəmirəm ki, qan tökülsün, müharibə olsun. Kim istəyər ki?! Bizim görüləcək işlər
çoxdur. Ölkəmiz inkişafdadır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının həyatı bizim üçün əzizdir və doğmadır.
Ancaq işğal ilə də barışmaq mümkün olmur. Əlbəttə, mən Prezident kimi çalışıram ki, bu məsələ öz həllini
siyasi yollarla tapsın. Mübariz döyüşçü kimi başqa yolla öz qəhrəmanlığını göstərdi və mən onun
hərəkətlərinə böyük hörmətlə yanaşıram. O, düşmən əsgərlərini məhv etdi. Ermənilərdən fərqli olaraq o,
dinc əhaliyə əl qaldırmadı. O, öz doğma torpağında işğalçılara qarşı döyüşə getdi. O, başqa ölkənin
ərazisinə gedib döyüş aparmadı. Budur fərq. Biz öz doğma torpağımızdayıq.
Ancaq əfsuslar olsun ki, 1980-ci illərin sonlarında başlanmış və 1990-cı illərin əvvəllərində başa
çatmış Azərbaycana qarşı müharibə bax, bu işğala imkan yaratdı. Dağlıq Qarabağı Ermənistana
birləşdirməklə bağlı birinci cəhd 1987-ci ilin noyabr ayında olmuşdur. Heydər Əliyev Siyasi Bürodan
uzaqlaşdırılandan iki həftə sonra erməni millətçiləri bu məsələni qaldırmışdılar ki, Dağlıq Qarabağ
Ermənistana birləşməlidir. Nə qədər Heydər Əliyev Azərbaycanda rəhbər vəzifədə işləyirdi və ondan sonra
Moskvada Siyasi Büroda idi, onlar buna cürət etmirdilər. Ulu öndər vəzifədən uzaqlaşdırılandan iki həftə
sonra bu məsələ qaldırıldı. O vaxtkı sovet rəhbərliyi bu separatçı meyillərə təkan verdi və Azərbaycana,
azərbaycanlılara qarşı böyük qarayaxma kampaniyası başlandı. Mən yaxşı xatırlayıram, ermənilər o vaxt
bütün təbliğat resurslarını işə salmışdılar. Sovet rəhbərliyində təmsil olunan ermənilər öz fəaliyyətlərini
genişləndirmişlər. Onların Azərbaycanı qaralamaq, ləkələmək və Azərbaycan haqqında mənfi rəy yaratmaq
cəhdləri geniş vüsət almışdı.
Əfsuslar olsun ki, onlar buna nail ola bilmişlər. Çünki birincisi, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi
yerində deyildi və bu böyük məsuliyyəti dərk etmirdi. Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edə bilmədi və
istəmədi, satqınlıq, yaltaqlıq etdi, mərkəz qarşısında baş əydi. Bizim dərdimiz bundan ibarətdir. Əfsuslar
olsun ki, 1980-ci illərin sonlarında, 1990-cı illərin əvvəllərində ölkəyə rəhbərlik etmiş insanlar satqınlıq
etdilər, xəyanət etdilər, satıldılar, əyildilər. Ermənilər isə xarici dəstək hesabına və Azərbaycandakı hərcmərclikdən istifadə edərək torpaqlarımızı zəbt etdilər.
Bu, məsələnin tarixi hissəsidir. İndi isə biz çalışırıq ki, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Bir çox
amillər bizim mövqeyimizi gücləndirir və müdafiə edir. İlk növbədə, tarix. Dağlıq Qarabağ tarixi
Azərbaycan torpağıdır. Burada iki fikir ola bilməz. Ermənilər də bunu yaxşı bilirlər. Əlbəttə ki, beynəlxalq
ictimaiyyət də artıq bunu bilir. Çünki biz beynəlxalq ictimaiyyətə real həqiqətləri çatdıra bilmişik.
Beynəlxalq hüquq baxımından Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. BMT Dağlıq Qarabağı
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Azərbaycan BMT-yə Dağlıq Qarabağla birlikdə üzv olmuşdur
və BMT Baş Məclisinin, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bizim mövqeyimizi hüquqi cəhətdən də
möhkəmləndirir. Yəni, bir tərəfdən tarix və tarixi həqiqət, digər tərəfdən beynəlxalq hüquq bizim
mövqeyimizi gücləndirir.
Siyasi aspektə baxdıqda görərik ki, indi Azərbaycan ilə Ermənistan idmanda deyildiyi kimi, fərqli
çəki dərəcələrindədir. Yəni, müqayisəedilməz dərəcədə fərq vardır. Azərbaycan siyasi cəhətdən çox uğurlu
və dünya birliyində layiqli yer tutan bir ölkədir. Ermənistan isə siyasi uğursuzdur. Onlar 20 illik müstəqilliyi
faktiki olaraq əldən verdilər. Bu işğalçı siyasət nəticəsində məcbur oldular ki, öz real müstəqilliklərini əldən
versinlər. Ona görə, orada gedən siyasi proseslər kənar qüvvələrin təsiri altında baş verir. “Ermənistan
iqtisadiyyatı” anlayışı, ümumiyyətlə yoxdur. Olan-qalan da xarici biznes qruplarının əlindədir və dünyada
heç bir nüfuza malik olmayan bir ölkədir.
Yəni, siyasi tərəf də bizim mövqeyimizi gücləndirir. İqtisadi sahədən heç danışmağa dəyməz. Bu,
aydındır. Yəni, bütün bu amillər, o cümlədən ordu quruculuğu, siz də qeyd etdiniz, ordumuz son illər
ərzində böyük dərəcədə inkişaf etmişdir. Bütün bu amillər torpaqlarımızın azadlıq olunacağı günü
yaxınlaşdırır. Mən hesab edirəm ki, hər ay, hər gün biz torpaqlarımızın azad olunması gününə yaxınlaşırıq.
Ancaq ermənilərin güclü xarici diasporu vardır və bu, real qüvvədir, əsas düşməndir. Mən bunu demişəm
və bir daha demək istəyirəm ki, bizim əsas düşmənimiz dünya erməni lobbisidir və onun himayədarlığı
altında olan rüşvətxor xarici siyasətçilərdir ki, erməni lobbisinin pulu ilə fəaliyyət göstərir.
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Ermənistan bizim üçün rəqib deyil, rəqib də ola bilməz. Bizim əsas düşmənimiz bir daha tam
məsuliyyətlə deyirəm ki, erməni lobbisidir və onların nəzarəti altında olan qüvvələrdir. Azərbaycana
qarayaxma, ləkələmə kampaniyası, xarici mətbuatda uydurmalar, iftiralar erməni lobbisinin fəaliyyətidir.
Onlar üçün də bir nömrəli düşmən Azərbaycandır. Nəyə görə? Çünki onlar da bilirlər ki, real qüvvə kimdir
və nədir? Dünya erməniliyi tərəfindən son illər ərzində elə bil ki, yeni yanaşma müəyyən edilibdir. İndi bir
nömrəli düşmən Azərbaycandır. Çünki ən böyük təhlükəni Azərbaycandan görürlər. Çünki bilirlər ki,
torpaqlarımız azad olunmayana qədər biz sakitləşməyəcəyik. Bilirlər ki, gec-tez biz ərazi bütövlüyümüzü
bərpa edəcəyik. Bilirlər ki, qısamüddətli və uzunmüddətli perspektivdə Azərbaycan qarşısında onlar duruş
gətirə bilməyəcəklər. Onlar bunu bilirlər, biz də bunu bilirik. Biz özümüzü gücləndiririk ki, daha da qüdrətli
olaq və eyni zamanda, işğal olunmuş torpaqlar bizi daha da səfərbər edir. Gün gələcək ki, biz Azərbaycan
bayrağını Xankəndidə, Şuşada qaldıracağıq. Mən buna tam əminəm.
Mən də istəyirəm ki, bunu sülh yolu ilə edək. Amma bunu sülh yolu ilə etmək üçün biz bütün
amillərdən istifadə etməliyik. Ermənistanın təcrid edilmiş vəziyyətini daha da dərinləşdirməliyik. Biz
Ermənistanı bütün beynəlxalq layihələrdən təcrid edə bilmişik. Biz bunu etmişik. Ermənistana yeni nəfəs
verə biləcək razılaşmanın qüvvəyə minməməsində Azərbaycanın rolu olubmu? Bəli olub. Mən bu gün bunu
açıq deyə bilərəm. Bunu onsuz da hamı bilir. Nəyə görə? Çünki bizim əsas təsir mexanizmlərimiz məhz
iqtisadi amildir, nəqliyyat, enerji amilidir. Biz bundan sonra da maksimum dərəcədə çalışacağıq ki,
Ermənistanı bütün beynəlxalq layihələrdən təcrid edək.
Neft-qaz kəmərləri, böyük dəmir yolu layihəsi Ermənistandan kənar keçir. Gələn ilin əvvəlində
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi Ermənistanın rəsmən dalan ölkəyə çevrilməsi
deməkdir. Bu yollardan biz istifadə edirik, eyni zamanda, öz siyasi gücümüzü artırırıq. Biz BMT
Təhlükəsizlik Şurasının üzvüyük. Biz orada öz sözümüzü deyirik. Biz digər beynəlxalq təşkilatlarda fəal
iştirak edirik. Bizimlə dostluq, əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı artır. Biz Avropanı enerji resursları
ilə təmin edirik və daha böyük həcmdə edəcəyik. Avropanın enerji təhlükəsizliyi müəyyən dərəcədə bizdən
asılı olacaqdır. Bu, bizim əlimizdə olan gözəl amillərdir, vasitələrdir. Bu siyasəti biz çox düşünülmüş
şəkildə aparırıq, həm bölgədə, həm dünyada, bütün qitələrdə. Baxın, ermənilər öz qondarma “soyqırımı”nın
tanınması ilə əlaqədar 1960-cı illərdən fəaliyyətə başlamışlar. Əlli il ərzində bu yolu keçiblər. Biz təzə
başlamışıq. Artıq iki ölkə Xocalı soyqırımını tanıyır, Pakistan və Meksika. Bu proses davam edəcəkdir. Biz
Xocalı soyqırımının tanınmasında bundan sonra da fəal işlər aparacağıq. Əminəm ki, bu faciəni soyqırımı
kimi tanıyan ölkələrin sayı artacaqdır.
Beləliklə, qeyri-hərbi vasitələrdən hələ ki, istifadə edərək biz özümüz üçün daha da əlverişli
vəziyyəti yaradacağıq. İndi həm də informasiya mübarizəsi gedir. Bu da çox vacib mübarizədir. Bəlkə on
il bundan əvvəl bundan söhbət getmirdi, amma indi informasiya mübarizəsi müharibə növüdür. Burada
qeyd etdiyim kimi, gənclər ön sıralardadırlar və daha da fəal işləməlidirlər ki, real vəziyyət haqqında
dünyada daha da geniş məlumat olsun.
Lənkəran Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi Sevinc ŞİRZADOVA: Cənab Prezident, bizimlə
bu gün görüşdüyünüz üçün Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Əlbəttə ki, bu gün bizim həyatımızda ən
əlamətdar bir gün olaraq qalacaqdır. Mən özüm Astara rayonunda yaşayıram, amma hazırda Lənkəran
Dövlət Universitetinin riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbəsiyəm. Ulu
öndərimiz Heydər Əliyev universitetimiz haqqında demişdir: “Lənkəran Dövlət Universiteti bölgənin elm,
təhsil ocağı olmaqla yanaşı, həm də ən böyük mədəniyyət mərkəzlərindən biridir”. Doğrudan da,
tələbələrimiz burada təkcə təhsil almır, onlar həm də mədəni, ictimai həyatda fəal iştirak edirlər.
Tələbələrimizin ictimai fəallığında Heydər Əliyev mərkəzlərinin əvəzsiz rolu vardır.
Respublikamızın bütün bölgələrində yaradılan Heydər Əliyev mərkəzlərinin ulu öndərin irsinin
dərindən öyrənilməsi və təbliğində, gənclərin hərtərəfli inkişafında mühüm rol oynadığını bildirən Sevinc
Şirzadova gənclərə yüksək səviyyədə dövlət qayğısına görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını
çatdırdı.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Yenə də
demək istəyirəm ki, bu, bizim siyasətimizdir. Hər bir şəhərdə Gənclər Evi yaradılacaqdır. “Azərbaycan
Gəncliyi” Dövlət Proqramı, əminəm ki, uğurla icra ediləcəkdir. Gənclər Fondunun fəaliyyətinə mən çox
böyük ümidlər bəsləyirəm. Mən artıq nazirə də göstərişlər verdim ki, bu Fond doğrudan da, çox gözəl bir
mexanizm olmalıdır. Əlbəttə, nazirliyin büdcəsində də gənclər siyasətinə vəsait ayrılır. Bu, ayrı, amma
Fond ayrı. Yəni, burada gənclər öz təkliflərini irəli sürməlidirlər, öz layihələrini təqdim etməlidirlər. Mən
hesab etdim ki, beş milyon manat birinci töhfədir. Çünki artıq Azərbaycanın dövlət büdcəsi formalaşmışdır.
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Büdcədə əlavə mənbələr yoxdur. Ona görə vaxt itirməmək üçün mən qərara gəldim ki, Prezidentin ehtiyat
fondundan ilkin ödəmələr ayrılsın. Ancaq o demək deyil ki, siz bu beş milyonla bütün bu işləri görəcəksiniz.
Bu, birinci addımdır.
Bütün bölgələrdən, hər bir rayondan mən gənclərdən təkliflər gözləyirəm. Hansı layihələri onlar
icra edə bilərlər. Hansı layihələrə maddi dəstək lazımdır. Bu layihələr həm gənclər, həm onların yaşadıqları
şəhərlər, həm də ölkə üçün faydalı layihələr olmalıdır. Yəni, biz ölkə qarşısında duran problemlərin uğurla
həll edilməsi üçün hansı əlavə tədbirləri görməliyik.
Əlbəttə ki, mən Prezident kimi bütün bölgələri gəzirəm. Çalışıram ki, hətta hər bir kəndə gedim,
orada da soruşum vəziyyət necədir. Amma nə qədər istəsəm də bu, fiziki cəhətdən mümkün deyildir. Ona
görə yerlərdən məlumatlar, məsələn, harada nə çatışmır, harada nə əlavə olunmalıdır, harada yerli icra
orqanları pis işləyirlər, insanları incidirlər, insanlara laqeyd münasibət göstərirlər və sair barədə
məlumatlar, o cümlədən gənclərdən də gəlməlidir.
Fondun, əlbəttə ki, fəaliyyəti çox geniş olmalıdır. Yəqin ki, yaxın zamanlarda Fondun əsas
istiqamətləri haqqında məlumat veriləcəkdir. Ancaq mən çox istərdim ki, bu vəsaitdən səmərəli şəkildə
istifadə olunsun. Həm gənclər bu vəsaitdən faydalansın, həm ölkəmiz. Beləliklə, ölkəmizin uzunmüddətli,
uğurlu və dayanıqlı inkişafı təmin edilsin.
Bir daha sizi salamlayıram. Bir daha xahiş edirəm ki, mənim xoş arzularımı yaşadığınız şəhərlərin,
kəndlərin gənclərinə çatdırasınız. Sağ olun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
Xalq qəzeti.-2012.- 15 mart.-№ 60.-S.2-3.
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Masallıda Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Yardımlıya səfərini başa
çatdıraraq Masallı rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi
ki, Ümummilli Liderin adını daşıyan park yenidən qurulmuşdur. 2011-ci ildə Heydər Əliyev Muzeyinin
bazasında Heydər Əliyev Mərkəzi yaradılmışdır. Parkda rayon sakinləri və qonaqların mənalı istirahəti
üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Masallıda Heydər Əliyev Mərkəzinin yenidənqurmadan sonra açılışı olmuşdur
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Masallıda Heydər Əliyev
Mərkəzinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir.
Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, şəhərdə yenidən qurulan Heydər Əliyev Mərkəzi
Ümummilli Liderin xatirəsinə dərin ehtiramın nümunəsidir. Mərkəzdə Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin
müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotolar və eksponatlar yer almışdır. Burada görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin gərgin siyasi fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun
möhkəmləndirilməsi, müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizdə vətəndaş müharibəsinin qarşısının alınması,
Azərbaycan iqtisadiyyatının ağır böhran vəziyyətindən çıxarılaraq inkişaf yoluna qədəm qoyması, qüdrətli
ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən mühüm tədbirləri əks etdirən fotolara geniş yer verilmişdir.
Bildirildi ki, Ümummilli Liderin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyəti olan
mərkəzdə Ulu Öndərin həyatının və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən
materiallar, şəkillər, tarixi sənədlər, eksponatlar, o cümlədən Masallıya səfərlərini əks etdirən fotolar
nümayiş etdirilir. Burada kompyuterlər və digər ən müasir avadanlıqla təchiz olunan xidməti otaqlar
fəaliyyət göstərəcəkdir. 250 və 100 nəfərlik iki konfrans zalının mövcud olduğu mərkəzdə müxtəlif
tədbirlərin keçirilməsi üçün lazımi şərait yaradılmışdır.
Vurğulandı ki, mərkəzdə internet kafe və 3D kino zalı fəaliyyət göstərir. Burada məktəblilərin
Azərbaycanın zəngin tarixini dərindən öyrənmələri üçün xüsusi dərnəklər yaradılmışdır. Rəsm studiyası,
fotostudiya, xalq sənətkarlığı otağı da məhz belə dərnəklərdəndir. Mərkəzdə yaradılan xalq sənətkarlığı
otağında Azərbaycanın qədim musiqi alətləri və xalçaçılıq nümunələri nümayiş etdirilir. Elektron
kitabxanada isə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs
olunan, o cümlədən Azərbaycan tarixini, ədəbiyyatını və mədəniyyətini özündə əks etdirən elekton vəsaitlər
yer almışdır.
Burada “eko-sinif” də fəaliyyət göstərir. Sinifdə ölkəmizin flora və faunasının qorunması
istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən
İDEA kampaniyası haqqında məlumatların əks olunduğu lövhələr yer almışdır.
Qeyd edildi ki, 2012-ci ildə birinci Beynəlxalq folklor festivalı və ulu öndər Heydər Əliyevin 90
illik yubileyinə həsr olunan ikinci Beynəlxalq folklor festivalı Masallıda keçirilmiş və şəhər 2012-ci ildə
Azərbaycanın folklor paytaxtı seçilmişdir.
Prezident İlham Əliyev kompyuter, xarici dil otağı və milli rəqs otaqlarına baxdı.
Mərkəzlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Masallı rayon incəsənət məktəbinin, tarixdiyarşünaslıq muzeyinin fəaliyyətini, Masallıda həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işlərini əks etdirən
fotolara baxdı.
Viləşçay sahilində park-bulvar layihəsi dövlətimizin başçısına təqdim olundu.
Prezident İlham Əliyev Mərkəzdə yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Yeni Azərbaycan Partiyası
Masallı rayon təşkilatının yeni inşa olunan inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
İkimərtəbəli binanın inşasına 2012-ci ilin iyulunda başlanılmış, tikinti işləri yüksək səviyyədə
həyata keçirilmişdir. Ümumi sahəsi 2650 kvadratmetr olan bina müasir inventar və havalandırma sistemi
ilə təchiz edilmişdir. Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Yeni
Azərbaycan Partiyası ilə bağlı fəaliyyətlərini əks etdirən fotolardan ibarət stend vardır. Birinci mərtəbədə,
həmçinin partiyanın qadınlar şurası və gənclər birliyi üçün də otaqlar yaradılmışdır. Binanın ikinci
mərtəbəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur.
Burada, həmçinin inzibati otaqlar da vardır. Bu mərtəbədə müxtəlif tədbirlərin təşkli üçün 100 yerlik
konfrans zalı, arxiv və digər otaqlar da müasir səviyyədə qurulmuşdur.
Bildirildi ki, hazırda Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı rayon təşkilatının 9111 nəfər üzvü vardır.
Təşkilatın üzvləri rayonun ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatında fəallıq göstərir, aparılan abadlıqquruculuq və yenidənqurma işlərində yaxından iştirak edirlər.
Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatları üçün bu cür müasir binaların tikilməsi ölkənin bu
aparıcı siyasi təşkilatının fəaliyyətinin daha da güclənməsinə xidmət edəcəkdir.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Prezident İlham Əliyev Masallıda Taekvondo və Boks mərkəzlərinin açılışlarında iştirak etmişdir
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sentyabrın 4-də Masallıya səfəri
çərçivəsində Taekvondo və Boks mərkəzləri istifadəyə verilmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Regional Taekvondo Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Prezident İlham Əliyev mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, son illərdə Masallıda idmanın müxtəlif növlərinin inkişafına xüsusi diqqət
göstərilir. Bu cür mərkəzlərin istifadəyə verilməsi isə gənclərin idmana olan maraq və həvəsini daha da
artırır. Ərazisi 5 min 613 kvadratmetr olan idman mərkəzinin tikintisinə 2012-ci ildə başlanılmışdır. İnşaat
işləri yüksək səviyyədə aparılmışdır.
Mərkəzin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan
idmanının inkişafına və idmançılara göstərildikləri qayğını əks etdirən fotostend yaradılmışdır.
Taekvondo zalında yaradılan şəraitlə tanış olan dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki,
burada müxtəlif yarışların və məşqlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait vardır. Yarışların gedişini 250
tamaşaçı izləyə bilər. Zalda bir sıra idman növləri ilə məşğul olmaq mümkündür.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev Masallı Regional Boks Mərkəzinin açılışında iştirak etdi.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, Boks Mərkəzinin inşasına 2012-ci ilin əvvəlindən başlanılmışdır. Mərkəzin
ümumi sahəsi 4 min 191 kvadratmetrdir. Foyedə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham
Əliyevin Azərbaycan idmanının inkişafına və idmançılara göstərilən qayğını əks etdirən fotostend
yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısı boks zalı ilə tanış oldu.
Diqqətə çatdırıldı ki, zalda boks yarışlarının və məşqlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait
yaradılmışdır. Burada trenajor və ağır atletika zalları, həmçinin gənclərin idmanın digər növləri ilə məşğul
olmaları üçün bütün imkanlar vardır. Mərkəzdə müxtəlif treninqlərin və digər tədbirlərin keçirilməsi də
mümkün olacaqdır.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Masallıda Mədəniyyət Mərkəzi əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilmişdir
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Masallıda Mədəniyyət
Mərkəzinin əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Mədəniyyət Mərkəzi 1956-cı ildə inşa olunmuşdur. Bu
mədəniyyət ocağı istismarda olduğu müddətdə əsaslı təmir edilməmişdir. Ümumi sahəsi 7300 kvadratmetr
olan bina üçmərtəbəlidir. Rayonun bu əsas mədəniyyət ocağının əsaslı təmirinə 2011-ci ildən
başlanılmışdır. Tikinti işləri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə həyata keçirilmişdir.
Mərkəzin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə qayğısından
bəhs edən fotoguşə yaradılmışdır. Burada Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə mədəniyyətin inkişafına, bu
sahədə böyük əmək sərf edən insanlara diqqət və qayğısını əks etdirən fotolar da toplanmışdır.
Dövlətimizin başçısının Masallıya ötən səfərindən sonra şəhərin inkişafı məqsədilə imzaladığı
Sərəncama uyğun olaraq ayrılan vəsait hesabına yenidən qurulan Mədəniyyət Mərkəzinin binası müasir
standartlara cavab verir. 358 yerlik tamaşa salonundan və digər yardımçı otaqlardan ibarət Mədəniyyət
Mərkəzinin bütün infrastrukturu tamamilə yenidən qurulmuşdur.
Mərkəzlə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısı rayon incəsənət məktəbi xor kollektivinin ifasını
dinlədi.
Prezident İlham Əliyev Masallı ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Mədəniyyət mərkəzi hazırdır. Artıq fəaliyyətə başlayır. Çox şadam ki, yüksək səviyyədə təmir
olunub. Keçən dəfə burada olarkən göstəriş verilmişdi ki, bina əsaslı şəkildə təmir olunsun və bu gün artıq
hazırdır. Bu da hesab edirəm ki, həm Masallının, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına növbəti
bir töhfədir. Əlbəttə ki, bütün infrastruktur layihələri ilə yanaşı, əlbəttə ki, mədəniyyətlə bağlı olan tədbirlər,
obyektlər, mədəniyyət sahəsindəki işlər xüsusi məna daşıyır. Çünki mədəniyyət hər şeyin əsasıdır.
Azərbaycan xalqının çox zəngin mədəniyyəti, tarixi vardır. Biz haqlı olaraq öz mədəniyyətimizlə
fəxr edirik. Bu gün Azərbaycan dünyada öz mədəniyyəti, musiqisi, tarixi ilə tanınan bir ölkədir. Dünyanın
müxtəlif yerlərində Azərbaycan günləri keçirilir. Azərbaycan mədəniyyətinin nə qədər zəngin olduğunu
artıq bütün dünya bilir. Bakıda, eyni zamanda, bölgələrdə, o cümlədən Masallıda müxtəlif mədəni tədbirlər,
müsabiqələr keçirilir. Azərbaycan cəmiyyəti həmişə mədəniyyətə çox bağlı olub və bu gün müstəqil
Azərbaycan dövləti çox güclü əsaslar – tarixi, mədəni əsaslar, mənəvi dəyərlər üzərində qurulubdur. Ona
görə də mədəniyyət mərkəzlərinin, yenidən qurulması böyük əhəmiyyət daşıyır. Yenə də deyirəm ki, bütün
başqa layihələrlə bərabər, bu sahədəki işlər də təqdirəlayiqdir.
Son 10 il ərzində mən Masallıda dəfələrlə olmuşam. Bu, mənim səkkizinci səfərimdir. Demək olar
ki, hər il gəlirəm və hər il müxtəlif açılışlarda iştirak edirəm. Sevinirəm ki, açılışların sayı artır və vaxtilə
verilmiş qərarlar nəticə verir, gözəl səmərə verir. Masallıda son illər ərzində böyük işlər görülmüşdür. Bu
gün də bu işlər davam etdirilir. Xüsusilə, rayonun infrastrukturu ilə bağlı layihələr uğurla icra edilir. Yol
tikintisi sürətlə gedir, kənd yolları tikilir. Masallıda 100-dən çox kənd vardır. Çox vacib layihədir. Çünki
kənd yolu kənddə yaşayan insanlar üçün əsas məsələdir. Biz, əlbəttə ki, ilk növbədə magistral yolların
çəkilişi ilə bağlı qərarlarımızı vermişik. İndi isə kənd yollarının çəkilişinin növbəsi gəlib və Masallıda bu
layihələr geniş vüsət almışdır. Yaxın aylarda müasir xəstəxana olacaqdır.
Rayonlar bir-birindən fərqlənir. Elə rayon var ki, orada əhalinin əksəriyyəti rayon mərkəzində,
şəhərdə yaşayır. Masallıda isə əksəriyyət kəndlərdə yaşayır. Belə olan halda biz şəhəri su ilə təmin
edəcəyik. Bəs kəndlər necə olacaq?! O tövsiyələr nəzərə alınmışdır. Bu layihə gələn ilin sonunda başa
çatmalıdır və təmiz içməli su veriləcəkdir. Bu da böyük tarixi nailiyyətdir. Çünki ölkəmizdə su mənbələri
məhduddur. Əvvəlki dövrlərdə, sovet dövründə də su həmişə problem idi. 1970-ci illərdə ulu öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə su kəmərləri çəkilmişdir. O vaxt Azərbaycan əhalisi o qədər də çox deyildi. İndi
əhali artır, tələbat da artır. Bir də ki, vaxtilə çəkilmiş xətlər artıq istismar müddətini başa vurur. Belə olan
halda yeni layihələrin icrası böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu gün ölkəmizin hər yerində içməli su layihələri
icra edilir, o cümlədən bu zonada. Bu gün biz Biləsuvarda və Yardımlıda içməli su layihələrinin açılışını
qeyd etmişik.
SAKİN: O gün olsun bizdə də olsun.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Sizdə gələn il olacaq. Hər rayonda, hər şəhərdə. Bütün şəhərlər 100 faiz,
kəndlərin də böyük əksəriyyəti ilkin mərhələdə su ilə təmin ediləcəkdir. Bu layihələrin böyük əhəmiyyəti
vardır. Çünki su həyat deməkdir. İnsan susuz yaşaya bilməz. Bizim əksər şəhərlərimizdə kanalizasiya
ümumiyyətlə ya yox idi, ya da ki yarımçıq vəziyyətdə idi. İçməli su cədvəllə verilir. Bakının müəyyən
yerlərində baxmayaraq ki, biz su xətləri çəkirik, bu gün Bakının bir hissəsi yenə də cədvəllə su alır. Ona
görə, böyük proqram icra edilir ki, Bakı, bütün şəhərlər, əksər kəndlər içməli su ilə təmin olunsun. İnsanlar
bunun xeyrini görəcəklər - həm bugünkü, həm də gələcək nəsil. Çünki insanların sağlamlığı üçün içməli su
əsas məsələdir. Masallıda təbiət gözəldir, hava təmizdir, dağlar, meşələr, ərzaq məhsulları keyfiyyətlidir.
Yəni, burada təkcə su məsələsi problem yaradır. Bu da güman edirəm ki, gələn ilin sonuna qədər həllini
tapacaq və bütün digər sosial layihələr icra ediləcəkdir. Bilirəm ki, hələ də qəzalı vəziyyətdə məktəblər
vardır. Onların sayı çox az da deyildir. Onlar da əsaslı şəkildə təmir edilməlidir. Xəstəxana, içməli su, kənd
yolları, elektriklə təchizat, qazlaşdırma sizdə yaxşı gedir. Masallı rayonunun bütün kəndləri
qazlaşdırılmalıdır.
Bizim regional proqramımızın təməlində məhz bu prinsip dayanır. Çünki regional proqram dedikdə
bəziləri hesab edir ki, rayon mərkəzi elə regiondur. Düzdür, amma kənd də, qəsəbə də vardır. Onlar da
regiondur. Əlbəttə ki, rayon mərkəzləri, şəhərlər, ilk növbədə, diqqət mərkəzindədir. Ancaq bütün
kəndlərdə də yol, qaz, elektrik, su xətləri çəkilməlidir. Əgər belə getsə, burada yaxın illərdə bir dənə də
olsun infrastruktur problemi qalmayacaqdır. Bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır. Əlbəttə, bununla
bərabər, iqtisadi sahədə islahatlar davam etdirilməlidir. Kənd təsərrüfatının, turizmin inkişafı üçün
Masallının potensialı böyükdür. Burada sənaye müəssisələri, iş yerləri yaradılır. Bu işlərə gələcəkdə daha
da böyük təkan veriləcəkdir. Çünki hələ görüləsi işlər çoxdur. Biz hələ sizinlə gələcəkdə çox görüşəcəyik.
Çünki növbəti açılışlar vardır. Su layihələri, xəstəxananın istifadəyə verilməsi, digər tədbirlər olacaqdır. Bu
tədbirlərdə sizinlə bərabər olacağıq.
Sizi bir daha təbrik edirəm.
XXX
Rayon Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri Qardaş FƏTULLAYEV dedi:
- Cənab Prezident, Sizi bütün masallılılar adından salamlayıram və Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.
Dediyiniz kimi, Masallıda son illər çox işlər görülüb, yaxşı küçələr, parklar salınıb. Başqa rayonlarda
görülən bütün işlər burada da görülür. Bu işlər təkcə rayon mərkəzində yox, kəndlərdə də, qəsəbələrdə də
görülür. Hazırda kəndlərimizə asfalt yollar, qaz xətləri çəkilir. Elə kəndlərimiz var ki, indiyədək təbii qaz
görməmişdi, amma indi təbii qazdan istifadə edir. Mən bir məsələni Sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.
Bizim bölgədə Muğan zonası deyilən bir ərazi vardır. Orada 110 min əhali yaşayır. O ərazidə bir çox
problemlər həll olunub. Yolu asfaltdır, işığı daimidir, təbii qazı, müasir məktəbi vardır. Lakin onların
çoxdandır ki, bir problemləri var - içməli su. Yüz min əhali indiyədək suyu kənardan nəqliyyatla daşıyır.
Qədimdə at arabaları ilə, indi isə maşınla daşıyırlar. Tarixən orada su olmayıb. İndi onlar çox sevinirlər ki,
dediyiniz kimi, gələn ilin axırında oraya içməli su veriləcəkdir, özü də təmiz bulaq suyu, dünya
standartlarına cavab verən su. Buna görə onlar həmişə Sizə, ailənizə, balalarınıza, nəvələrinizə dua edirlər.
Çünki bu, onların ən ağrılı yeri idi. Dediyiniz kimi, su həyatdır, təmizlikdir, sağlamlıqdır. Siz bu problemi
həll edirsiniz. Bu, Rəhbərin xalqa qayğısıdır. Bu, Prezidentin insanların sosial problemlərinin həlli üçün
lazımi olan bütün vasitələrdən istifadə etməsidir. Mən bunun üçün Sizə “Çox sağ olun!” deyirəm. Bu,
böyük, müqəddəs işdir.
Hazırda kəndlərimizdə istirahət mərkəzləri yaradılıb. Şəhərdə də bu cür mərkəzlər - Ağsaqqallar
klubu, Gənclər mərkəzi yaradılıb. Hətta uşaqlar da nəzərə alınıb. Onlar üçün əyləncə mərkəzləri yaradılıb.
Bunlar çox gözəl işlərdir. Siz də, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva da mədəniyyətin
inkişafına çox böyük diqqət yetirirsiniz. Burada bugünkü çıxışınız bir daha sübut etdi ki, doğrudan da,
mədəniyyətə diqqət yetirirsiniz. Bir xalqın mədəniyyəti olmasa, o xalqın heç nəyi ola bilməz. Çox sağ olun.
Bizim mədəniyyət sahəsində təcrübəmiz çoxdur. Son iki ildir biz ardıcıl olaraq Beynəlxalq folklor
festivalına ev sahibliyi edirik. Bu, Azərbaycanda birinci dəfədir. Özü də xarici ölkələrdən buraya
kollektivlər gəlir, bizim folklorumuzu öyrənir, gedib yayırlar. Bu gün Sizin qarşınızda duran bu milli
geyimli xanımlar 50 ildən çoxdur ki, xalqa təmənnasız xidmət edirlər.
XXX
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Mahmudavar kənd mədəniyyət evinin direktoru Natəvan ƏLİYEVA dedi:
- Cənab Prezident, Sizi mədəniyyət işçiləri adından salamlayıram. Rayonumuza xoş gəlmisiniz.
Çalışdığım “Halay” folklor xor kollektivi 1956-cı ildə mənim anam Ümbülbanu Cəbiyeva tərəfindən
yaradılıb. Yarandığı gündən bu günə qədər dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan mədəniyyətini,
Azərbaycan folklorunu uğurla göstərə bilmişik. Hər zaman Azərbaycanımıza yüksək mükafatlarla,
diplomlarla, fəxri fərmanlarla qayıtmışıq.
Cənab Prezident, hələ 1981-ci ildə Azərbaycanda 30-cu qurultay keçirilib. Qurultayda verilən
yüksək konsert proqramında biz iştirak edirdik. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev konsert proqramından sonra
səhnəyə çıxdı və bizim yanımıza gəldi.
Masallı mədəniyyəti çox zəngindir, çox genişdir. Folklorumuz çox genişdir. Bizim gözəl meydan
oyunlarımız, çox gözəl folklor nümunələrimiz vardır. Masallı folkloru haqqında Folklor İnstitutunda
ikicildlik kitab hazırlanır. Artıq birinci cild hazırdır, ikinci cild üzərində tamamlanma işləri gedir.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Yaxşı olar ki, sizin kollektivləriniz Azərbaycanın müxtəlif
şəhərlərində konsertlər versin. Çünki indi belə gözəl mədəniyyət mərkəzləri hər yerdə vardır. Hər bir
bölgədə gözəl, müasir mədəniyyət mərkəzləri vardır. Bölgələr arasındakı əlaqələr daha da sıx olmalıdır.
Çünki indi bizim mədəniyyətimiz çox zəngindir, çoxşaxəlidir, müxtəlifdir. Müxtəlif yerlərdə yaşayan
insanların öz ənənələri, öz tarixi vardır. Yaxşı olar ki, sizin kollektiviniz Bakıda, başqa şəhərlərdə daha teztez çıxış etsin. Eyni zamanda, xaricə də qastrollara çıxsın ki, bu gözəl sənət tanınsın. Çünki burada bu
mədəniyyətlə bağlı biz fikirlərimizi bölüşürük. Bir daha demək istəyirəm ki, bu, əsasdır. Hər bir dövlətin,
hər bir xalqın əsasıdır.
Azərbaycan uzun illər, əsrlər boyu başqa dövlətlərin tərkibində yaşamışdır. Ancaq öz milli
xüsusiyyətlərini itirməmişdir. Nəyə görə? Ona görə ki, mədəniyyət, incəsənət güclü olub və Azərbaycan
xalqı öz mədəniyyətinə həmişə bağlı olubdur. Bu gün müstəqillik dövründə əlbəttə ki, bu sahədə daha da
ciddi addımlar atılmalıdır. Çox vacib məsələ ondan ibarətdir ki, gənc nəsil də bizim milli mədəniyyətə
maraq göstərsin. Çünki indi dünyada qloballaşma meylləri gedir. On il bundan əvvəl demək olar ki,
ictimaiyyətin əksəriyyəti bunu alqışlayırdı, indi bu məsələlərə daha da real baxışlar üstünlük təşkil edir.
Qloballaşma əlbəttə ki, zəmanənin tələbidir. Amma qloballaşma adı altında milli dəyərlər gərək itməsin,
biz onu gərək itirməyək.
Gənclər milli ruhda tərbiyə almalıdırlar - vətənpərvərlik ruhunda, milli ruhda. Onlar öz ənənələrinə
sadiq olmalıdırlar, öz incəsənətini yaşatmalıdırlar. Bu, nadir bir sənətdir. Bunu siz yaşadırsınız və sizdən
sonra gələn nəsil də bunu davam etdirməlidir.
Qardaş Fətullayev: Son günlərdə müəllimlərin, həkimlərin, mədəniyyət işçilərinin maaşlarını,
təqaüdçülərin təqaüdlərini artırdığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm. Bu, bütün insanlarda ruh yüksəkliyi
yaradıb. Həmin insanlar adından Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Maaşlar vaxtaşırı artırılır, pensiyalar da artırılır. Bu artım da
xüsusi məna daşıyır, çünki dünyada indi maaşlar artmır, əksinə kəsilir, azaldılır, ixtisara düşür. İş həftəsi,
pensiya müddəti artırılır, maaşlar kəsilir, iş yerləri kəsilir. Bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə işsizlik 30 faizə
çatmışdır. Ancaq Azərbaycan çox nadir ölkələrdəndir ki, hətta bu illərdə də maaşlar, pensiyalar artırılır. Bu
son artım 3 milyon insana şamil ediləcəkdir, pensiyaçılarla bərabər. Əgər desəm ki, indiki dövlət işində
işləyənlərin maaşı bizi qane edir, yəqin ki, düz olmaz. Ancaq dinamika, artım vardır. Azərbaycan
iqtisadiyyatı gücləndikcə əlbəttə ki, bu artımlar daha da təsirli olacaqdır. Ancaq hər şey müqayisədə ölçülür.
MDB məkanında orta maaş və orta pensiyanın həcminə görə Azərbaycan qabaqcıl yerlərdədir.
Əsas odur ki, sosial məsələlər daim diqqət mərkəzindədir. Bax bu mədəniyyət mərkəzinin açılışı
sosial layihədir, içməli su sosial layihədir, kənd yolu, xəstəxana sosial layihədir. Görülən bütün işlərin
hamısı sosialyönümlüdür. Bütün bu işlərə böyük vəsait tələb olunur. Azərbaycan bildiyiniz kimi, o
ölkələrdəndir ki, öz hesabına yaşayır, heç kimdən, heç bir başqa dövlətdən, beynəlxalq maliyyə
qurumundan asılı deyildir. Əksinə, biz indi özümüz bəzi beynəlxalq maliyyə qurumlarına kreditlər veririk.
Yəni, biz bu səviyyəyə çatmışıq. Ona görə biz bütün işləri öz hesabımıza edirik. Bu gün böhran içində olan
ölkələrdə dövlət borcu onların ümumi daxili məhsulunun 100 faizindən çoxdur - 150 faiz, 180 faiz vardır.
Yəni, ölkədə il ərzində istehsal olunan məhsullar dövlət borcundan azdır. Yəni, borc o qədər böyükdür ki,
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bütün iqtisadi artım onu ödəmir. Azərbaycanda isə xarici dövlət borcu ümumi daxili məhsulun 7 faizini
təşkil edir. Yəni, bu, dünyada çox nadir hallarda müşahidə olunan bir məsələdir. Yəni, biz nəinki öz
hesabımıza yaşayırıq, bizim, eyni zamanda, böyük ehtiyatımız vardır. İndi bizə müxtəlif yerlərdən təkliflər
gəlir ki, kredit versinlər. Biz isə istəmirik, hər şeyi özümüz edirik.
Masallı rayonu da Azərbaycanın ümumi inkişafında həmişə xüsusi yer tutur. Burada vətənpərvər
insanlar yaşayır. Sizi bir daha ürəkdən salamlayıram.
XXX
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qazısı Mirqiyas TƏHMƏZOV dedi:
- Cənab Prezident, ulu öndər Heydər Əliyevin çəkdiyi o zəhmət bu gün bəhrəsini verir. Siz onun
davamçısısınız. Mən həmişə tədbirlərdə deyirəm ki, bizim hamımızın üzərində ulu öndər Heydər Əliyevin
haqqı vardır. Ümummilli Lider bizim üçün iki əmanət qoyub - biri canlı, o biri cansız əmanətdir. Canlı
əmanət Sizsiniz. Cansız əmanət isə bizim müstəqilliyimizdir. Biz rəhbərimiz, böyüyümüz kimi hər zaman
Sizin arxanızdayıq. Sizə çox böyük minnətdarlıq edirəm. Həzrəti Peyğəmbərə sual verdilər ki, ya Rəsul
Allah, ən qiymətli yer haradır? Peyğəmbər dedi ki, ən qiymətli yer məktəbdir. Dedilər ya Rəsul Allah,
məsciddən də qiymətlidir? Dedi bəli. Dedilər Məkkədən, Minbərdən də? Dedi bəli. Çünki məktəb bizim
gələcəyimizi yetişdirir. Minbərdə oturan, moizə edən alim də məktəbdə yetişib. Məkkəyə gedən də
məktəbdə yetişib gedir. Siz ki, Mehriban xanımla birlikdə mədəniyyətimizə, təhsilimizə, məktəblərə,
universitetlərə, ziyalılarımıza bu qədər qiymət verirsiniz mənim cəddim xatirinə, Peyğəmbər xatirinə Allah
Sizə yar olsun, Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı versin. Eşitdik ki, bizim Heydər balamız instituta daxil
olub, ona görə də Sizi təbrik edirik. Bu nəsil bizə həmişə lazımdır. Heydər balamıza da Allah cansağlığı
versin. O gün olsun ki, bu görüşü biz Qarabağda - Şuşada, Xankəndidə keçirək, sevincimiz daha da artsın.
Çox sağ olun.
XXX
Sonra “Halay” folklor kollektivi “Ay lolo” xalq mahnısını ifa etdi.
XXX
Sonda xatirə şəkilləri çəkdirildi.
AzərTAc
4 sentyabr 2013-cü il
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Yardımlı
2013, 4 sentyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri: Yardımlıda ulu öndər
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Yardımlıda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
➢ Yeni Azərbaycan Partiyası Yardımlı rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Yardımlı-Deman-Arvana avtomobil yolunun 20 kilometrlik hissəsinin
açılışında iştirak etmişdir
➢ Yardımlı şəhərinə içməli su verilmişdir
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri
Yardımlıda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(4 sentyabr 2013-cü il)
Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Yardımlı rayonuna səfərə gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyev Ümummilli Liderin adını daşıyan parkla tanış oldu.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Sevindik Hətəmov Prezident İlham Əliyevə Ümummilli Liderin
adını daşıyan parkda görülmüş yenidənqurma və abadlıq işləri barədə məlumat verdi.
Parkın girişində müasir üslubda üç aşırımlı giriş qapısı inşa olunmuşdur. Burada üç fəvvarə,
suvarma və işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Yardımlıda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də Yardımlıda Heydər Əliyev
Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Azərbaycan Prezidenti mərkəzdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, Mərkəzin birinci mərtəbəsində 30 nəfərlik akt zalı, rəsm və dizayn dərnəyi,
xalq sənətkarlıq studiyası, poliqrafiya emalatxanası, fotostudiya və kompyuter otağı yaradılmışdır. Burada
Ümummilli Liderin xatirəsinə həsr olunmuş muzey təşkil edilmişdir. Muzeydəki fotostendlərdə ulu öndərin
uşaqlıq, yeniyetməlik, tələbəlik, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işlədiyi dövrlər, hakimiyyətdə olduğu
illərdə bölgələrə etdiyi səfərlər əks olunmuşdur. Bu fotolardan da görünür ki, Ümummilli Lider hər zaman
vətəndaşlarımızın rifahını diqqət mərkəzində saxlamışdır. Onun regionlara səfərlərinin də əsas məqsədi
ölkəmizdəki inkişafı hər bir soydaşımızın həyatına daxil etmək idi. Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi illər ölkəmizin tarixinə intensiv inkişaf dövrü kimi daxil olmuşdur. Ölkədə mükəmməl idarəçilik
məktəbini yaradan Heydər Əliyevin görkəmli ictimai-siyasi xadim kimi tanınmasında onun Azərbaycana,
respublikamızın timsalında regiona, nəticə etibarilə dünyaya sülh, sabitlik, davamlı inkişaf və harmoniya
gətirməklə bağlı atdığı əhəmiyyətli addımlar mühüm rol oynamışdır.
Mərkəzdə Prezident İlham Əliyevin Yardımlı rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguşə də
yaradılmışdır. Bundan başqa, Mərkəzin ikinci mərtəbəsində 40 tamaşaçı yerlik 3D formatlı kinozal, virtual
sinif, 15 yerlik konfrans zalı, sərgi salonu, kompyuter və linqafonlarla təchiz edilmiş xarici dil studiyası,
intellektual oyun otağı və ədəbiyyat dərnəyi fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada gənclərin müasir texnoloji
yeniliklərlə yaxından tanış olmalarına, onların bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönələn kurslar
təşkil olunacaqdır.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Yeni Azərbaycan Partiyası Yardımlı rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir
(4 sentyabr 2013-cü il)
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 4-də Yeni Azərbaycan Partiyası Yardımlı rayon təşkilatının yeni
inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bina ilə tanışlıq zamanı Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, ötən ilin mayında başlanan
tikinti işləri bu ilin avqustunda başa çatdırılmışdır. Burada ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur.
Büstün ətrafında ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin ictimai-siyasi
həyatında, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti ilə bağlı gördükləri işləri əks etdirən
fotoguşələr yaradılmışdır.
Məlumat verildi ki, inzibati bina 7 otaqdan və akt zalından ibarətdir. Buradakı bütün otaqlarda
səmərəli fəaliyyət üçün hər cür şərait yaradılmışdır. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi
də xüsusi diqqətdə saxlanmışdır.
Qeyd edildi ki, 50 nəfərlik akt zalında respublika və rayon əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Burada əlavə kiçik iclas zalı da vardır.
Dövlətimizin başçısı inzibati binada yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Prezident İlham Əliyev Yardımlı-Deman-Arvana avtomobil yolunun 20 kilometrlik hissəsinin
açılışında iştirak etmişdir
(4 sentyabr 2013-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 4-də yenidən qurulan Yardımlı-Deman-Arvana
avtomobil yolunun 20 kilometrlik hissəsinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bildirildi ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 21 fevral tarixli Sərəncamı ilə
Yardımlı-Deman-Arvana avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə Prezidentin ehtiyat fondundan ilkin olaraq
5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Layihənin ümumi dəyəri 9 milyon 600 min manatdır. Avtomobil
yolunun tikintisinə bu ilin aprelində başlanmışdır. İnşaat işləri “TECHNO-İNŞAAT” MMC tərəfindən
həyata keçirilmişdir. Yolun ümumi uzunluğu 46 kilometrdir. Yolun eni 10 metrdir ki, bunun 6 metrini asfalt
örtüyü, 4 metrini isə tikilmiş çiyin hissələri əhatə edir. Yolboyu 26 su keçidi quraşdırılmışdır. YardımlıDeman-Arvana avtomobil yolu 23 yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Yolun tikintisi rayon mərkəzinin
kəndlərlə nəqliyyat əlaqəsinin yaxşılaşdırılması, həmçinin iqtisadiyyatın və turizmin inkişafı baxımından
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Dövlətimizin başçısı inşaatçılarla görüşdü.
Prezident İlham ƏLİYEV: Salam, yaxşı iş görmüsünüz,
yol çəkmisiniz.
İnşaatçılar: Çox sağ olun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun! Hələ çəkiləsi yollar çoxdur. İş də çox olacaqdır.
İnşaatçılar: Çox sağ olun!
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2013, 4 sentyabr
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Yardımlı şəhərinə içməli su verilmişdir
(4 sentyabr 2013-cü il)
Sentyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Yardımlı şəhərinə çəkilmiş
yeni içməli su xəttinin açılışı münasibətilə Gənclər Parkında təşkil olunan mərasimdə iştirak etmişdir.
Əvvəlcə dövlətimizin başçısına parkda görülən işlərlə bağlı məlumat verildi. Qeyd olundu ki, bu
ilin avqustunda parkda başlanmış tikinti işləri hazırda davam etdirilir. Parkın ümumi ərazisi yarım
hektardır. Burada istirahət köşkləri tikilmiş, geniş yaşıllıq sahəsi yaradılmış, müasir fəvvarə tikilmişdir.
Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Mərasim iştirakçılarını salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Yenidən Yardımlıda olmağımdan çox şadam. Bu, Yardımlıya mənim prezident kimi artıq üçüncü
səfərimdir. Buraya gələrkən birinci səfərimi xatırlayırdım. O vaxt - 2005-ci ildə biz Masallı-Yardımlı
yolunun yenidən qurulmasını qeyd edirdik. O vaxt bu, böyük layihə idi. Çünki yol o qədər də yaxşı
vəziyyətdə deyildi. Yeni yol çəkildi. Ondan sonra 2006-cı ildə Yardımlıya təbii qazın verilməsini qeyd
etmişik. O da tarixi bir gün idi. Çünki heç sovet dövründə də buraya təbii qaz verilməmişdi. O vaxt xətlər
çəkildi. Bu gün məndə olan məlumata görə, Yardımlı şəhərinin böyük hissəsi qazlaşdırılıbdır. Bir neçə
kənddə də qaz xətləri çəkilibdir. Gələcəkdə əlbəttə ki, tam şəkildə qazlaşdırma aparılacaqdır. Bu gün isə
biz növbəti vacib layihənin icrasını - Yardımlıya içməli suyun verilməsini qeyd edirik.
Yəni, baxın bu tarix özlüyündə bir göstəricidir. Yol, qaz və içməli su həyatdır. Təmiz içməli su isə
sağlam həyat deməkdir. İndi verilən məlumata görə, bütün xətlər artıq bu ilin sonuna qədər qurulacaqdır.
Gələn ildən başlayaraq Yardımlı şəhərinin içməli su problemi tam şəkildə öz həllini tapacaqdır. Bununla
bərabər, yerli icra orqanları kənd yerlərində su xətlərinin çəkilişi ilə məşğuldurlar. Bu da çox gözəl bir
təşəbbüsdür. Mən bunu dəstəkləyirəm, alqışlayıram. Elə etməliyik ki, əsas infrastruktur layihələri icra
edilsin. Eyni zamanda, bu gün biz kənd yolunun açılışını qeyd edəcəyik. Yeni elektrik xətlərinin çəkilişi də
başlamışdır. Çünki Yardımlıda bərk külək əsəndə köhnə dirəklər yıxılır, elektrik kəsilir. İndi yeni, möhkəm
dayaqlar tikilir ki, artıq bu problem də olmayacaqdır.
Bütün bu əsas layihələr insanların rahat yaşaması üçün icra edilir. Bu təşəbbüslər əminəm ki, xalq
tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Çünki rayon qarşısında duran əsas infrastruktur məsələləri qısa
müddət ərzində öz həllini tapır. Əlbəttə ki, gələcəkdə görüləsi işlər çoxdur. Biz bütün bu işləri davam
etdirməliyik. Xüsusilə növbəti illərdə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı daha da böyük tədbirlər görülməlidir.
Ölkə üzrə bütövlükdə sahibkarlıq sürətlə inkişaf edir. Yeni kənd təsərrüfatı müəssisələri yaradılır. Hesab
edirəm ki, Yardımlı rayonunda da bu istiqamətdə əlavə tədbirlər görülməlidir. Kənd sakinlərinə maliyyə
yardımı göstərilməlidir ki, onlar daha da böyük şəkildə və özləri üçün daha da səmərəli qaydada bizneslə
məşğul ola bilsinlər.
İçməli su layihəsi isə rəmzi xarakter daşıyır. Çünki bu, ilk növbədə Azərbaycan dövlətinin gücünü
göstərir. Digər tərəfdən, Azərbaycanın dövlət siyasətini göstərir. Bizim siyasətimizin mərkəzində
Azərbaycan vətəndaşıdır. İçməli su insan orqanizmi üçün əsas məsələdir. Ona görə, Yardımlıya təmiz
içməli suyun çəkilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yardımlı dağlıq rayondur. Burada da başqa yerlərdə
olduğu kimi bütün infrastruktur layihələri icra edilir və edilməlidir. Dediyim kimi, son yeddi-səkkiz ilin
tarixi onu göstərir. Yol, işıq, qaz, su, əlbəttə ki, rayonun abadlığı. Bu istiqamətdə də işlər görülübdür.
Yardımlı inkişaf edir. Gözəl binalar tikilir. Bu gün Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışını qeyd etdik. Əvvəlki
səfərlərimdə məktəblər, uşaq bağçaları açılmışdır. İndi buna ehtiyac vardır. Gələcəkdə bu işlər də
görüləcəkdir.
Mən bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı arzulayıram.
Gələcəkdə bizim görüşlərimiz hələ çox olacaqdır. Çünki Yardımlıda başqa müxtəlif layihələr də icra
ediləcəkdir. Bütün açılışlarda bərabər olacağıq.
SAKİNLƏR: İnşallah.
XXX
Yardımlının inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını
bildirən rayon sakini Feyruz SULTANOV dedi:
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- Hörmətli cənab Prezident, Yardımlıya xoş gəlmisiniz. Yardımlılar Sizi ürəkdən sevir, sizin
fəaliyyətinizi bəyənir və Sizinlə birlikdədirlər. Sizin bugünkü gəlişiniz isə elə bir vacib məsələyə həsr
olunub ki, bu, həm savabdır, həm də xalqın Sizə duası bəsdir. Bundan əvvəl qadınlar, uşaqlar, gənclər
istifadə etmək üçün müxtəlif mənbələrdən mənşəyi bilinməyən su daşıyırdılar. Əhalimiz keyfiyyətsiz sudan
istifadə etməyə məcbur idilər. İndi isə Siz bu gəlişinizlə yardımlılılara böyük töhfə verirsiniz – təmiz, saf
suyun açılışını edirsiniz. Saf su isə insan orqanizmi üçün əvəzolunmaz bir nemətdir. Allah Sizi qorusun,
Allah Sizə cansağlığı versin, işiniz avand olsun.
Hörmətli cənab Prezident! Yardımlı durmadan inkişaf edir. Yardımlı simasını dəyişib. Sizin
sayənizdə yeni parklar, yeni küçələr, yeni evlər, yeni inzibati binalar tikilir. Ona görə bir daha təkrar edirəm
ki, yardımlılılar Sizi çox sevirlər. Yardımlı inkişaf edib, gözəlləşib, tanınmaz dərəcədə dəyişib.
Respublikamızın inkişafı göz qabağındadır. Bunu inkar etmək olmaz. Bunu artıq bizim xarici dostlarımız
da, bizi istəməyən dövlətlər də qeyd edirlər. Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Biz bundan sonrakı,
fəaliyyətimizdə balalarımızın, nəvələrimizin firavan yaşayışını da məhz Sizin rəhbərliyiniz altında görmək
istəyirik. Bu belə də olacaqdır. Siz uzun illər bizim rəhbərimiz olacaqsınız və biz də Sizin ətrafınızda varıq.
Yardımlıya xoş gəlmisiniz, Allah Sizi qorusun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Təşəkkür edirəm, doğrudan da, böyük hadisədir. Bir daha demək
istəyirəm ki, Yardımlıda görülən işlər məni çox sevindirir. Çünki vaxtilə burada başlanmış bu proqram
uğurla icra edilir. Rayon inkişaf edir. Rayonun böyük potensialı vardır. Mən çox şadam ki, biz həm qazın,
həm içməli suyun çəkilişinə nail olduq, elektrik xətləri çəkilibdir. Gələcəkdə Olimpiya İdman Mərkəzinin,
digər sosial obyektlərin tikintisi nəzərdə tutulur. Hələ qəzalı vəziyyətdə olan məktəblər vardır. Onların
hamısı əsaslı şəkildə təmir ediləcəkdir. Yəni, siz bilirsiniz ki, hər bir rayon üçün konkret proqram vardır.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının tərkibində Yardımlının inkişafı nəzərdə tutulub.
Son on il ərzində bu proqram artıqlaması ilə icra edilibdir. Deyə bilərəm ki, iki dövlət proqramında nəzərdə
tutulmuş bütün məsələlər həll olunur. Bunu Yardımlının timsalında görə bilərik.
Ancaq hələ həll olunmalı məsələlər vardır. Biz onları bilirik. Rayonlara, bölgələrə səfərlərimin
səbəblərindən biri də ondan ibarətdir ki, biz bu problemləri aşkar edək, mən sizdən eşidim əlavə nə etmək
lazımdır. Hansı məsələlər insanları narahat edir, növbəti illərdə onları da həll edək. Çünki biz indi uğurla
inkişaf edirik. Belə güclü iqtisadiyyat yaratmışıq ki, biz istənilən məsələni həll edə bilək. Biz dağlara yollar,
su və qaz xətləri çəkirik. Elə məsələ yoxdur ki, biz onu həll edə bilməyək. Çünki güclü iqtisadiyyat yarada
bilmişik. Bu iqtisadiyyat imkan verir ki, biz sosial məsələlərin həllinə də vəsait ayıraq. Bax bütün bu
layihələr böyük vəsait tələb edir. Bu dağlarda çəkilən su, qaz, elektrik xətləri, yollar - bütün bunlar dövlət
büdcəsi, yaxud da ki, Prezidentin ehtiyat fondu hesabına, - o da dövlət büdcəsinin bir hissəsidir - reallaşır.
Güclü iqtisadiyyat olmasa, bu layihələr icra edilə bilməz. Bu gün Azərbaycan elə bir sürətlə inkişaf edir ki,
istənilən məsələ öz həllini tapa bilər. Təki biz bilək ki, hansı məsələlər vardır və onlar necə həll edilməlidir.
İnsanları narahat edən əsas məsələlər nədir ki, onlar öz həllini tapsın. Bax, indi hazırlanan üçüncü regional
inkişaf proqramı da daha çox yerlərdən gələn təkliflər əsasında tərtib olunacaq və 2014-2018-ci illəri əhatə
edəcəkdir. Çalışmaq lazımdır ki, qalan bütün sosial infrastruktur məsələlər növbəti beş il ərzində öz həllini
tapsın.
Yardımlı rayonunda görüləcək işlər haqqında əlbəttə ki, siz daha yaxşı bilirsiniz. Hansı işlərin
görülməsi barədə bizə vaxtaşırı məlumat verilir. Bundan sonra da veriləcəkdir. Növbəti proqramlarımızda
bütün bu təkliflər nəzərə alınacaq ki, burada işlər daha da yaxşı getsin, insanlar rahat yaşasınlar. Bu layihə,
siz də həkim kimi bir daha qeyd etdiniz, insan sağlamlığı üçün başlıca şərtdir. Burada insanın sağlamlığı
üçün bütün imkanlar vardır. Gözəl təbiət, dağ havası, meşələr, təmiz ərzaq məhsulları, təkcə içməli su
çatmırdı, bunu da biz bu gün həll etdik. Gələcəkdə də çox görüşəcəyik.
XXX
Sonra Prezident İlham Əliyev Yardımlı rayonunun su təchizatının və kanalizasiya sisteminin
yenidən qurulmasının texniki göstəriciləri, şəhərin su təchizatı sisteminin baş planını əks etdirən stendlərlə
tanış
oldu.
Dövlətimizin başçısına məlumat verən “Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə bildirdi ki, Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Xidmətləri
üzrə İkinci Layihə çərçivəsində Yardımlı rayonunda su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsi, çirkab su
təmizləyici qurğunun tikintisi və yenidənqurma işləri həyata keçirilir. Layihənin birinci mərhələsində rayon
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mərkəzini təchiz edən magistral içməli su xətti və diametri 300-400 millimetr olan kanalizasiya
kollektorunun çəkilməsi, qalan digər işlərin isə 2014-cü ildə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Əhalini
içməli su ilə təmin etmək məqsədilə Yardımlı rayonu ərazisində yerləşən Viləşçayın məcraaltı sularından
istifadə olunur. Həmin ərazidə yerləşən Avun kəndindəki mövcud sugötürücü qurğudan Yardımlı şəhərini
təchiz edən 8630 metr uzunluğunda magistral su xəttinin tikintisi başa çatmışdır. Şəhərin mərkəzində 6520
metr uzunluğunda baş kanalizasiya kollektoru inşa edilmişdir. Layihəyə əsasən şəhərə 24 saat ərzində
adambaşına 150 litr həcmində fasiləsiz içməli suyun verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə, Yardımlı
şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin tam olaraq yenidən qurulması işləri həyata keçirilir. Bunun
üçün Yardımlı rayon mərkəzində 63,5 min metr su xəttinin çəkilməsi, yanğın hidrantlarının, içməli su ev
birləşmələrinin quraşdırılması, 59,5 min metr kanalizasiya xəttinin çəkilməsi, 13 su anbarının tikilməsi və
digər tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Gücü 8500 əhali ekvivalentli olan çirkab su təmizləyici qurğunun daha
müasir qurğu ilə əvəz olunması üçün müvafiq layihədə dəyişikliklər aparılmışdır və qurğunun tikintisi
davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev Yardımlı rayonuna içməli suyun verilməsini bildirən düyməni basdı.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
4 sentyabr 2013-cü il
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