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Ta ri xi ənə nə lər mən ti qi ar dı cıl lıq la, döv rü mü zün re al lıq la rı 
və ça ğı rış la rı nə zə rə alın maq la da vam et di ri lir...

Üç şə hər və “Şah dağ” Tu rizm Mər kə zi nin
tul lan tı su la rı nı tə miz lə yən komp leks ti ki lir

Ma sal lı da in şa olu nan 100 yer lik uşaq bağ ça sı
mü asir tə ləb lər sə viy yə sin də ola caq

Nax çı van da iq ti sa diy ya tın çox şa xə li in ki şa fı
tə min edi lib, so si al inf rast ruk tur da ha da güc lən di ri lib

Ağ ca bə di də 41 ki lo metr lik yer li əhə miy yət li yol ye ni dən qu ru lur

Neft ça la şə hə ri nə çə ki lən ma gist ral su kə mə ri nin 50 fa izi in şa edi lib

Cəbrayılın əsir abidələri

İs ma yıl lı nın kü çə lə ri nə as falt dö şə nir

Əziz dostlar!
Azərbaycanın və dünyanın inşaat

sektorunda baş verən
yenilikləri və ən son xəbərləri

insaatci.az
saytında izləyin!

Av qus tun 26-da Ba kı nın Su ra-
xa nı ra yo nun da gör kəm li rəs-
sam Sət tar Bəh lul za də nin adı-
nı da şı yan Mə də niy yət Evi nin 
açı lı şı olub.
Azər bay can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti İl ham Əli yev və bi rin ci 
xa nım Meh ri ban Əli ye va açı lış da iş-
ti rak edib lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı na və bi rin ci 
xa nı ma mə lu mat ve ril di ki, 1926-cı 
il də in şa edil miş bi na Hey dər Əli yev 
Fon du nun tə şəb bü sü ilə əsas lı tə mir 
olu nub. Ümu mi sa hə si 8662 kvad rat-

metr olan dörd mər tə bə li bi na da rəqs 
an samb lı, vo kal-in stru men tal qrup 
fə aliy yət gös tə rir. Bu ra da 612 ta ma-
şa çı ye ri olan kon sert-ta ma şa za lı və 
uni ver sal səh nə, rəqs an samb lı nın 
və or kest rin məşq zal la rı, so list lər 
üçün məşq və qrim otaq la rı, mul ti-
me dia mər kə zi, səs yaz ma stu di ya sı, 
sər gi sa lo nu, dər nək otaq la rı, tex ni ki 
və kö mək çi tə yi nat lı otaq lar ya ra dı lıb.

Mə də niy yət Evi nin 2 hek tar hə-
yət ya nı əra zi sin də abad lıq iş lə ri hə-
ya ta ke çi ri lib, açıq ha va da is ti ra hət 
gu şə lə ri sa lı nıb.

Ba kı nın Xə zər ra yo nu nun 
Qa la qə sə bə sin də ye ni in şa 
olu nan 216 nöm rə li tam or ta 
mək təb bi na sı nın av qus tun 
26-da açı lı şı olub.
Azər bay can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti İl ham Əli yev və bi rin ci 
xa nım Meh ri ban Əli ye va açı lış da iş-
ti rak edib lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı və bi rin ci 
xa nım ye ni təh sil oca ğın da ya ra dı-
lan şə ra it lə ta nış ol du lar.

Mə lu mat ve ril di ki, 216 nöm-
rə li tam or ta mək təb 624 şa gird 

yer lik dir. Təh sil mü əs si sə sin də 24 
si nif ota ğı, kim ya, bi olo gi ya, fi zi-
ka la bo ra to ri ya la rı, əmək otaq la-
rı, hər bi ha zır lıq ota ğı, in for ma ti-
ka ka bi ne ti, id man və akt zal la rı, 
ki tab xa na və ye mək xa na fə aliy yət 
gös tə rir. Mək təb də vi de omü şa hi-
də sis te mi və fi ber-op tik in ter net 
qu raş dı rı lıb.

Hey dər Əli yev Fon du nun “Ye-
ni lə şən Azər bay ca na ye ni mək təb” 
proq ra mı çər çi və sin də in şa olu nan 
bu təh sil mü əs si sə si nin hə yə tin də 
ge niş abad lıq iş lə ri apa rı lıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və bi-
rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va 
av qus tun 26-da Ba kı nın Xə zər 
ra yo nu nun Bu zov na qə sə bə-
sin də ye ni dən ti ki lən 99 mən-
zil dən iba rət yed di mər tə bə li 
ya taq xa na bi na sı nın açı lı şın da 
iş ti rak edib lər.
Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin ci 

xa nım Meh ri ban Əli ye va bi na da ya-
ra dı lan şə ra it lə ta nış ol du lar.

Döv lə ti mi zin baş çı sı na və bi rin ci 
xa nı ma mə lu mat ve ril di ki, bi na da kı 
mən zil lər 1, 2 və 3 otaq lı dır. Ye ni ya-
taq xa na bi na sı “Azə ri qaz” QSC-nin 
“Bak qaz maş” za vo du nun qə za lı və ziy-
yət də olan beş mər tə bə li ya taq xa na sı-
nın ye rin də in şa edi lib. Hey dər Əli yev 
Fon du nun nü ma yən də lə ri 2019-cu il 
no yab rın 11-də qə za lı və ziy yət də olan 
bi na ya ba xış ke çi rib və sa kin lər lə gö-
rü şüb lər. Hə min vaxt bi na nın qə za lı 
və ya şa yış üçün təh lü kə li və ziy yət də 
ol du ğu mü əy yən ləş di ri lib. Sa kin lər 
dər hal ki ra yə mən zil lə rə yer ləş di ri lib, 
2019-cu ilin de kabr ayın dan eti ba rən 
8 ay ər zin də in şa at iş lə ri apa rı lıb.

Hey dər Əli yev Fon du nun la yi hə-
si çər çi və sin də ti ki lən bi na da kı mən-
zil lər tam tə mir li dir və zə ru ri ava dan-

lıq la təc hiz olu nub.
Sa kin lər on lar üçün ya ra dı lan 

yük sək şə ra itə gö rə Pre zi dent İl ham 

Əli ye və və bi rin ci xa nım Meh ri ban 
Əli ye va ya də rin min nət dar lıq la rı nı 
bil di rib lər.

İl ham Əli yev Su ra xa nı ra yo nun da kı
Sət tar Bəh lul za də adı na Mə də niy yət

Evi nin açı lı şın da iş ti rak edib

İl ham Əli yev Ba kı nın Qa la qə sə bə sin də
216 nöm rə li tam or ta mək təb bi na sı nın 

açı lı şın da iş ti rak edib

İl ham Əli yev Bu zov na da ye ni dən qu ru lan
ya taq xa na bi na sı nın açı lı şın da iş ti rak edib

Azər bay can Res pub li ka sı nın Döv lət Şə hər sal ma və 
Ar xi tek tu ra Ko mi tə si 2020-ci il döv lət büd cə sin də nə zər-
də tu tul muş və sa it he sa bı na “Qey ri-mad di ak tiv lər” xərc 
mad də si üz rə “Proq ram tə mi nat la rı”nın sa tın alın ma sı 
üçün elekt ron sa tı nal ma va si tə si lə bir lot dan iba rət açıq 
ten der ke çi rir.

Lot üz rə tə ləb olu nan proq ram tə mi nat la rı sa tı nal ma 
mü qa vi lə si ilə mü əy yən edi lən qay da da və qra fi k əsa sın-
da iki ay müd də tin də Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra 
Ko mi tə si nə təq dim edil mə li dir.

Sa tın alı na caq mal la rın xü su siy yət lə ri və miq da rı haq-
qın da ət rafl  ı mə lu mat ten de rin əsas şərt lər top lu su nun 
8-ci böl mə sin də ve ril miş dir.

Ten der də iş ti rak et mək is tə yən lər Azər bay can di lin-
də tər tib olun muş açıq ten de rin əsas şərt lər top lu su nu 
100 (bir yüz) ma nat məb lə ğin də iş ti rak haq qı nı aşa ğı-
da qeyd olun muş he sa ba ödə dik dən son ra döv lət sa tı-
nal ma la rı nın va hid in ter net por ta lı (POR TAL) va si tə si lə 
əl də edə bi lər lər.

VÖ EN: 1400032621
He sab № 
AZ73CTRE00000000000002278501
Ban kın rek vi zit lə ri:
Adı: Döv lət Xə zi nə dar lıq Agent li yi
Ko du: 210005
VÖ EN: 1401555071
Müx bir He sab № 
AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK. CTRE AZ22
Təs ni fat ko du: 142330
Sə viy yə ko du: 7
Qeyd: Ödə niş tap şı rı ğı nın ödə niş lə əla qə dar əla və 

in for ma si ya bö lü mün də büd cə təs ni fa tı nın (142330) və 
büd cə sə viy yə si nin (7) ko du nu qeyd et mək va cib dir.

Ödə nil miş iş ti rak haq qı heç bir hal da ge ri qay ta rıl mır.
Mal gön də rə nin ix ti sa sı na da ir tə ləb lər:
Mal gön də rə nin sa tı nal ma mü qa vi lə si nin ic ra sı nı tə-

min et mək üçün mü va fi q sa hə də pe şə kar lı ğı nın, təc rü-
bə si nin, tex ni ki və ma liy yə im kan la rı nın, iş çi qüv və si nin, 

ida rə et mə sə riş tə si nin, eti bar lı lı ğı nın, sa tı nal ma mü qa vi-
lə si ni bağ la maq sə la hiy yə ti nin ol ma sı, ver gi və di gər ic ba-
ri ödə niş lə rə da ir ye ri nə ye ti ril mə si vax tı keç miş öh də lik-
lə rin ol ma ma sı, müfl  is elan olun ma ma sı, əm la kı üzə rin də 
həbs qo yul ma ma sı, ödə ni şə yö nəl miş gi ro vun ol ma ma sı, 
məh kə mə nin qə ra rı ilə kom mer si ya fə aliy yə ti da yan dı rıl-
mış şəxs ol ma ma sı tə ləb olu nur.

Üs tün lük ve ri lən me yar lar:
Tək lif olu nan proq ram tə mi nat la rı nın 70%-i üz rə id-

di açı nın adı na ve ri lən is teh sal çı dan (və ya rəs mi nü ma-
yən də sin dən) ica zə for ma sı (MAF) sə nə di və ya ser ti fi  ka-
tı olan, proq ram tə mi nat la rı na bir il müd də ti nə 7/24 sa at 
tex ni ki dəs tək tək lif edən, son bir il də ana lo ji mal la rın təq-
dim edil mə sin də üz rə 10 və da ha çox sa tı nal ma mü qa vi-
lə si olan mal gön də rən lə rə üs tün lük ve ri lir.

Tə ləb olu nan sə nəd lər:
Ten der də id di açı ki mi iş ti rak et mək is tə yən lər 26 

av qust 2020-ci il ta ri xin də yer li vaxt la sa at 16:00-dək 
aşa ğı da qeyd edil miş sə nəd lə ri döv lət sa tı nal ma la rı nın 
va hid in ter net por ta lı (POR TAL) va si tə si lə Ko mi tə yə 
təq dim et mə li dir lər:

1. ten der də iş ti rak et mək üçün əri zə;
2. iş ti rak haq qı nın ödə nil mə si ni təs diq edən bank sə-

nə di;
3. iş ti rak çı nın tam adı, hü qu qi sta tu su, qey diy yat dan 

keç di yi öl kə və rek vi zit lə ri;
4. sa tı nal ma mü qa vi lə si ni im za la maq sə la hiy yə ti nin 

ol ma sı ba rə də sə nəd;
5. iş ti rak çı nın son bir il də ki (əgər da ha az müd dət fə-

aliy yət gös tə rir sə, bü tün fə aliy yə ti döv rün də ki) ma liy yə 
və ziy yə ti ba rə də bank tə rə fi n dən ve ril miş ara yış;

6. iş ti rak çı nın son bir il də ki fə aliy yə ti haq qın da ver gi or qan-
la rı tə rə fi n dən təs diq olun muş ma liy yə he sa ba tı nın su rə ti;

7. iş ti rak çı nın ver gi lə rə və di gər ic ba ri ödə niş lə rə 
da ir ye ri nə ye ti ril mə si vax tı keç miş öh də lik lə ri nin ol ma-
ma sı, ha be lə son bir il ər zin də (fə aliy yə ti ni da yan dır dı ğı 
müd dət nə zə rə alın ma dan) ver gi ödə yi ci si nin Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Ver gi Mə cəl lə si ilə mü əy yən edil-
miş və zi fə lə ri nin ye ri nə ye ti ril mə mə si hal la rı nın möv cud 

ol ma ma sı na da ir mü va fi q ra yon ver gi lər ida rə si tə rə fi n-
dən ve ril miş ara yış;

8. id di açı nın mik ro, ki çik və or ta sa hib kar ol du ğu nun 
mü əy yən ləş di ril mə si üçün “iş çi lə rin or ta si ya hı sa yı” və “il-
lik gə lir” gös tə ri ci lə ri ba rə də mə lu mat lar.

9. müfl  is elan olun ma ma sı, əm la kı üzə rin də həbs qo-
yul ma ma sı, ödə ni şə yö nəl miş gi ro vun ol ma ma sı, məh kə-
mə nin qə ra rı ilə kom mer si ya fə aliy yə ti da yan dı rıl mış şəxs 
ol ma ma sı ba rə də ara yış.

İd di açı lar 03 sent yabr 2020-ci il ta ri xin də yer li vaxt la 
sa at 16:00-dək:

1. tex ni ki və ma liy yə tək lifl  ə rin dən iba rət ten der tək li fi -
ni (qüv və də ol ma müd də ti zərfl  ə rin açıl dı ğı ta rix dən son ra 
azı 30 bank gü nü ol ma lı dır);

2. ten der tək li fi  qiy mə ti nin 1 %-i həc min də bank tə mi-
na tı nı (qüv və də ol ma müd də ti ten der tək li fi  nin qüv və də 
ol ma müd də tin dən azı 30 bank gü nü çox ol ma lı dır) POR-
TAL va si tə si lə təq dim et mə li dir lər.

İd di açı öz ten der tək li fi n də sa tı nal ma mü qa vi lə si ilə 
əla qə dar tət biq olu na caq bü tün növ ver gi lər və di gər ödə-
niş lə ri (ƏDV da xil ol maq la) nə zə rə al ma lı dır.

Ten der tək li fi  azər bay can ma na tı ilə ve ril mə li dir.
Ten de rin qa li bi bu ten de rin əsas şərt lər top lu sun da gös-

tə ril miş qiy mət lən dir mə me yar la rı na əsa sən se çi lə cək dir. 
İd di açı la rın tək li fi  nin qiy mət lən di ril mə si za ma nı sa tı na lan 
təş ki lat ten de rin əsas şərt lər top lu sun da mü əy yən ləş di ri lən 
key fi y yət tə ləb lə ri nə ca vab ve rən yer li mal lar (iş lər və xid-
mət lər) üz rə ten der tək lifl  ə ri nin xey ri nə xa ric dən id xal olu nan 
ey ni mal la rın (iş lə rin və xid mət lə rin) tək lif edi lən qiy mə ti nin 
20 fa izi həc min də gü zəşt li dü zə liş tət biq edə cək dir.

İd di açı la rın ten der tək lifl  ə ri olan zərfl  ə rin açı lı şı 04 
sent yabr 2020-ci il ta ri xin də yer li vaxt la sa at 16:00-da 
Ten der ko mis si ya sı nın ic la sın da POR TAL üzə rin dən ke-
çi ri lə cək dir.

İd di açı lar açı lı şın nə ti cə lə ri ilə POR TAL va si tə si lə ta-
nış ola bi lər lər.

Ten der pro se du run da bü tün ya zış ma lar POR TAL va-
si tə si lə apa rı la caq dır.

Əla və mə lu mat al maq üçün (012) 493-34-67 (da xi li 
182) nöm rə li te le fon la əla qə lən di ri ci şəxs El çin Ka zım lı ya 
mü ra ci ət olu na bi lər.

Ten der ko mis si ya sı

A z ə r  b a y  c a n 
Res pub li ka sı Döv lət 
Şə hər sal ma və Ar-
xi tek tu ra Ko mi tə si 
tə rə fi n dən “Şə hər-
sal ma və ti kin ti yə 
da ir Döv lət lə ra ra sı 
Ti kin ti Nor ma la rı nın 
(6 ədəd) rus di lin-
dən Azər bay can di li-
nə auten tik tər cü mə 
edil mə si (re dak tə 
ilə bir gə) xid mət lə-
ri”nin sa tın alın ma sı 
məq sə di lə 29 iyul 
2020-ci il ta ri xin də 
ke çi ril miş ko ti rov-
ka sor ğu su nun nə-
ti cə lə ri nə əsa sən 
5175,0 ma nat məb-
lə ğin də ko ti rov ka 
tək li fi  təq dim et miş 
“Azər bay can Döv lət 
Tər cü mə Mər kə zi” 
pub lik hü qu qi şəxs 
qa lib mü əy yən edil-
miş dir.

Qeyd olu nan qa-
lib təş ki lat la mü va fi q 
sa tı nal ma mü qa vi lə-
si bağ lan mış dır.

Ten der
ko mis si ya sı

Ten der ela nı Bil di riş

Pre zi dent İl ham Əli yev av qus tun 20-də 
“Azər bay can Res pub li ka sı nın Ağ su və Şa-
ma xı ra yon la rın da baş ver miş tə bii fə la kə tin 
nə ti cə lə ri nin ara dan qal dı rıl ma sı iş lə ri nin 
da vam et di ril mə si ilə bağ lı əla və təd bir lər 
haq qın da” Sə rən cam im za la yıb.
AZƏR TAC xə bər ve rir ki, Sə rən ca ma əsa-

sən, zəl zə lə lər nə ti cə sin də Ağ su və Şa ma xı 
ra yon la rın da ya şa yış ev lə ri nə dəy miş zi ya nın 
ara dan qal dı rıl ma sı iş lə ri nin da vam et di ril mə si 
məq sə di lə hə min ev lə rin tə mi ri üçün Azər bay-
can Res pub li ka sı nın 2020-ci il döv lət büd cə sin-
də nə zər də tu tul muş Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin eh ti yat fon dun dan Ağ su və Şa ma-
xı ra yon ic ra ha ki miy yət lə ri nin hər bi ri nə 3 mil-
yon ma nat ay rı lıb.

Qeyd edək ki, ke çən il fev ra lın 5-də baş ve-
rən zəl zə lə lər nə ti cə sin də Şa ma xı, İs ma yıl lı və 
Ağ su ra yon la rın da on lar la fər di ya şa yış evi qə-
za lı və ziy yə tə dü şüb, so si al və inf rast ruk tur ob-
yekt lə ri nə zi yan də yib. Tə bii fə la kət dən dər hal 
son ra gö rü lən tə xi rə sa lın maz təd bir lər nə ti cə sin-
də adı çə ki lən ra yon lar da mü hən dis-kom mu ni ka-
si ya tə mi na tı sis tem lə ri tam bər pa edi lib, zə rər 
çək miş əha li yə il kin yar dım gös tə ri lib, ye ni ya-
şa yış ev lə ri ti ki lə rək sa kin lə rin ix ti ya rı na ve ri lib. 
Zəl zə lə nin tö rət di yi fə sad la rın ara dan qal dı rıl ma-
sı is ti qa mə tin də zə ru ri təd bir lər da vam et di ri lir.

Zəlzələ nəticəsində
Ağsu və Şamaxıda yaşayış
evlərinə dəymiş ziyanın
aradan qaldırılmasına
əlavə vəsait ayrılıb

Bakı şəhəri üzrə muzdlu işçilərin 
əməkhaqqı 959,8 manat olub

Tikinti-quraşdırma işlərində istehsalçı 
qiymət indeksləri 100,5 faiz təşkil edib

2020-ci ilin yan var-iyun 
ay la rın da pay tax da 
muzd la iş lə yən lə rin or ta 
ay lıq no mi nal əmək haq-
qı 2019-cu ilin mü va fi q 
döv rü nə nis bə tən 17,5 
fa iz ar ta raq 959,8 ma nat 
təş kil edib.
AZƏR TAC xə bər ve rir ki, 

bu ba rə də Ba kı Şə hər Sta tis-
ti ka İda rə si nin yay dı ğı mə lu-
mat da bil di ri lir.

2020-ci ilin II rü bün də ti kin ti-
qu raş dır ma iş lə rin də is teh sal-
çı qiy mət in deks lə ri I rüb lə mü-
qa yi sə də 100,5 fa iz təş kil edib.
Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən 

AZƏR TAC-a bil di ri lib ki, bu müd dət 
ər zin də is teh sal çı qiy mət in deks lə ri 
ye rüs tü ti ki li lər üz rə 100,5 fa iz, yol 
və kör pü ti kin ti si üz rə isə 100,7 fa iz 
təş kil edib.

“Ağ Şə hər la yi hə si Yol İnf-
rast ruk tu ru nun stra te ji in ki şaf 
pla nı” çər çi və sin də sa lı nan 
al ter na tiv yol lar “Ağ Şə hər”in 
pay tax tın mər kə zi his sə si ilə 
əla qə si ni ra hat laş dı rır.
“Ağ Şə hər”in mət bu at xid mə-

tin dən AZƏR TAC-a bil di ri lib ki, bu 
çər çi və də Ba kı Nəq liy yat Agent li yi 
Yu sif Sə fə rov kü çə sin də ki hə rə kə tin 
əsas lı də yiş di ril mə si ni ye kun laş dı rır. 
Yu sif Sə fə rov kü çə sin də ki ayı rı cı zo-
laq da ar tıq 2 ke çid ya ra dı lıb. Bu nun-
la da bu kü çə də Ni za mi Gən cə vi və 
“28 May” kü çə lə ri ol maq la 2 ye ni kə-
siş mə ya ra dı la caq. Yol hə rə kə ti nin 
tən zim lən mə si məq sə di lə əra zi də 
işıq for lar qu raş dı rı la caq.

Be lə lik lə, Ni za mi kü çə si Sa bit 
Oru cov kü çə si ilə, Meh di Meh di za-
də kü çə si isə “28 May” kü çə si ilə 
bir lə şə cək. Bu nun la da sü rü cü lər 
“Ağ Şə hər” is ti qa mə tin də və “Ağ Şə-

hər”dən mər kəz is ti qa mə tin də 2 ye-
ni al ter na tiv yol ala caq lar. Bu da əra-
zi də ki nəq liy yat ş əra iti ni əhə miy yət li 
də rə cə də yaxş ılaş dı ra caq.

La yi hə çər çi və sin də, həm çi nin 
“Ağ Şə hə ri” bir ba şa şə hər mər kə zi 
ilə bir ləş di rən Üze yir Ha cı bəy li kü-
çə si nə iki al ter na tiv yol ya ra dı la caq. 
Bu da “Ağ Şə hər”də ya şa yan və iş-
lə yən min lər lə və tən da şı ye ni nəq-
liy yat dəh li zi ilə tə min edə cək.

İq ti sa diy yat Na zir-
li yi ya nın da Əm lak 
Mə sə lə lə ri Döv lət 
Xid mə ti tə rə fi n dən 
növ bə ti hər rac təş kil 
olu nub.
Döv lət Xid mə tin dən 

AZƏR TAC-a bil di ri lib ki, 
hər rac da 5 döv lət əm la-
kı özəl ləş di ri lib. Hər rac da 
özəl ləş di ri lən ki çik döv lət 
mü əs si sə lə ri və qey ri-ya-
şa yış sa hə lə ri Bey lə qan, 
İs ma yıl lı, Xaç maz və Fü-
zu li ra yon la rın da yer lə şir. 
Əm lak Mə sə lə lə ri Döv lət 
Xid mə ti tə rə fi n dən təş kil 
edi lən hər rac lar da hər kə-
sin sər bəst iş ti ra kı tə min 

edi lir. İş ti rak et mək is tə yən 
şəxs lə rin seç dik lə ri döv lət 
əm la kı üz rə elekt ron si fa riş 
ver mək lə ya na şı, hər rac-
la ra on layn qo şul maq im-
ka nı da ya ra dı lıb. Pro se sə 
ma ra ğı olan lar hər rac gü-
nü həm Əm lak Xid mət lə ri 
Mə ka nı na gəl mək lə, həm 
də elekt ron re surs lar dan 
is ti fa də et mək lə hər rac la rı 
qey diy yat sız for ma da iz lə-
yə bi lər lər.

Ke çi ri lən hər rac lar-
da iş ti rak et mək is tə yən 
şəxs lər xid mə tin rəs mi 
say tı na (em lak.gov.az) 
və ya özəl ləş dir mə por-
ta lı na (pri va ti za ti on.az) 

da xil ola, se çim et mək lə 
qey diy yat dan ke çə, döv-
lət əm la kı nın il kin hər rac 
qiy mə ti nin 10 fa izi məb lə-
ğin də be hi ödə yib si fa riş çi 
sta tu su ala bi lər lər.

Hər rac gü nü hər kəs 
Elekt ron Xid mət lər Por-
ta lın dan (e-emdk.gov.az) 
“Elekt ron hər rac” böl mə-
si ni se çə rək on layn özəl-
ləş dir mə yə qo şu la bi lər.

Növ bə ti özəl ləş dir mə
hər ra cı ke çi ri lib

Sum qa yıt Kim ya Sə na ye
Par kı na 245 mln. dol lar dan
çox in ves ti si ya ya tı rı la caq

“Ağ Şəhər”in yol infrastrukturunda
yeni alternativ yollar istismara verilir

Sum qa yıt Kim ya Sə na ye Par kı na re zi dent lər tə rə-
fi n dən in di yə dək 2,9 mlrd. ABŞ dol la rı həc min də 
in ves ti si ya ya tı rı lıb və növ bə ti mər hə lə də da ha 
245 mln. dol lar dan çox in ves ti si ya nın ya tı rıl ma sı 
nə zər də tu tu lur.
İq ti sa diy yat Na zir li yin dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, 

ümu mi in ves ti si ya la rı nın həc mi 3,1 mlrd. dol la rı olan 23 
sa hib kar lıq sub yek ti nə Sum qa yıt Kim ya Sə na ye Par kı nın 
re zi den ti sta tu su ve ri lib.

Par kın re zi dent lə ri tə rə fi n dən ümu mi lik də 1,9 mlrd. ma-
nat dan çox sa tış hə ya ta ke çi ri lib ki, onun da 0,61 mlrd. ma-
nat dan çox his sə si – təq ri bən 32%-i ix ra cın pa yı na dü şür.

Bu ilin so nu na dək Park da ter mo for ma si ya me to du ilə 
və rə qə şü şə is teh sa lı və qur ğu şun tur şu lu ak ku mul ya tor ba-
ta re ya la rı nın uti li za si ya la yi hə si nin baş la ma sı plan laş dı rı lır.

Ha zır da Sum qa yıt Kim ya Sə na ye Par kın da 5 500-
dən ar tıq in san da imi iş lə tə min olu nub və gə lə cək də iş çi 
sa yı nın 6 000 nə fə rə çat dı rıl ma sı nə zər də tu tu lur.
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Ak tu al söhbət

– Hey dər mü əl lim, söh bə ti-
mi zə keç di yi niz fə aliy yət il lə ri 
ba rə də mə lu mat ver mək lə baş-
la saq pis ol maz dı. Ne cə ol du 
ki, bu sa hə yə bağ lan dı nız? Nə 
vaxt dan ins ti tu ta rəh bər lik 
edir si niz?
– Fə aliy yə tim və bu sek to ra gə-

li şim lə bağ lı qeyd et mək is tər dim ki, 
ki çik yaş la rım da bi na la rın ti kin ti si, 
şə hər lə rin in ki şa fı, in şa at iş lə ri mən-
də ən çox ma raq do ğu ran sa hə olub. 
Bu ma raq mə nim seç di yim ix ti sas da 
da özü nü bi ru zə ver di. Or ta mək tə bi 
bi tir dik dən son ra 2003-cü il də Azər-
bay can Me mar lıq və İn şa at Uni ver-
si te ti nin Mü hən dis İq ti sa diy ya tı və 
İda rə et mə fa kül tə si nə da xil ol dum. 
2007-ci il də uni ver si te ti bi tir dik dən 
son ra “Azər me mar la yi hə” DBLİ-də 
iq ti sad çı ki mi əmək fə aliy yə ti nə baş-
la dım. 2011-ci il də özü mü ida rə et mə 

sa hə sin də da ha da tək mil ləş dir mək 
üçün Azər bay can Döv lət İq ti sad 
Uni ver si te tin də MBA is ti qa mə ti üz-
rə ma gistr pil lə sin də təh si li mi da vam 
et dir dim və 2013-cü il də təh si li mi ta-
mam la dım. 2012-ci il də təh sil lə ya-
na şı Ba kı Döv lət La yi hə İns ti tu tun da 
əmək fə aliy yə ti mi da vam et dir dim. 
Bu ra da iq ti sad çı, di rek tor mü avi ni 
və zi fə lə rin də ça lış mı şam.

Di rek tor ki mi əmək fə aliy yə ti mə 
ye ni baş la mı şam – 2020-ci il dən. 
Ke çən əs rin bi rin ci ya rı sın dan fə-
aliy yə tə baş la mış ins ti tu ta ay rı-ay rı 
dövr lər də müx tə lif şəxs lər rəh bər-
lik edib. Mə nim ins ti tut da fə aliy yə-
tim döv rün də ins ti tu ta res pub li ka nın 
Əmək dar me ma rı İl qar İs ba tov rəh-
bər lik et miş dir. Di rek tor ki mi ça lış dı-
ğı 2008-ci il dən o, ins ti tu tun ida rə çil-
yin də mü əy yən müs bət ənə nə lə rin 
və ya naş ma la rın for ma laş ma sı na 
mü vəf fəq ol muş dur. Ça lı şa ca yıq ki, 
biz də bu ənə nə lə ri da vam et di rək.

– İns ti tu tut han sı yol la rı 
ke çib? Bu gün kü Ba kı nın tə-
şək kül tap ma sın da bu kol lek-
ti vin nə ki mi xid mət lə ri var-
dır? Bu ba rə də ət raf lı açıq la ma 
ver mə ni zi is tər dik...
– Ba kı Dov lət La yi hə İns ti tu tu 

1937-ci il də Ba kı Şə hə ri Xalq De-
pu tat la rı So ve ti İc ra iy yə Ko mi tə si nin 
nəz din də me mar lıq-plan laş dır ma 
kon to ru ki mi ya ra dıl mış dır. Hə min 
dövr də Ba kı me mar lı ğın da cid di də-
yi şik li kər ol muş, Azər bay ca nın mil li 
me mar lıq ir si sis tem li şə kil də öy-
rə nil miş və in ki şaf et miş dir. La yi hə 
İns ti tu tu 1952-ci il dən “Bakp ro yekt”, 
1958-ci il dən isə “Bak qip ro qor” ad-
lan dı rıl mış, Ba kı şə hə ri nin plan laş-
dı rıl ma sı və mül ki-mən zil bi na la rı nın 
la yi hə lən di ril mə si ilə məş ğul ol muş-
dur. Öl kə miz müs tə qil lik əl də et dik-
dən son ra Ba kı Döv lət La yi hə İns ti-
tu tu ad lan dı rıl mış dır. Ha zır da ins ti tut 
Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət 
Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə-
si nin nəz din də fə aliy yət g ös tə rir.

İns ti tut ya ran dı ğı gün dən üzə ri-
nə dü şən mis si ya nı mü vəf fə qiy yət lə 
ye ri nə ye tir miş dir. İkin ci Dün ya mü-

ha ri bə si za ma nı ins ti tu tun on lar la 
əmək da şı, me mar və mü hən dis la yi-
hə çi lə ri ön cəb hə yə get mış, bir çox-
la rı isə mü da fi ə iş lə ri nə cəlb ol muş 
və ağır mü ha ri bə şə ra itin də mü da fi ə 
ti ki li lə ri ni la yi hə lən dir miş lər. Mü ha-
ri bə dən son ra kı il lər də Ba kı Döv lət 
La yi hə İns ti tu tu nun ya ra dı cı lıq di-
apa zo nu son də rə cə də ge niş lən di 
və bö yük vü sət al dı. İc ti mai və ya-
şa yış bi na la rı nın la yi hə lən di ril mə si 
ilə ya na şı, Ba kı nın in ki şa fı nın ye ni 
baş pla nı və Ab şe ron ya rı ma da sı nın 
ra yon plan laş dır ma sı la yi hə lə ri ni ya-
rat maq üz rə iş lə rə baş la nıl dı.

Azər bay ca nın mil li ru hu nun, dü-
şün cə si nin oya nı şı və möh kəm lən-
di ril mə si ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
Azər bay can da ilk də fə ha ki miy yə tə 
gəl di yi 1969-cu il dən baş la dı. Öl kə-
yə rəh bər lik et di yi 14 il ər zin də Azər-
bay can keç miş İt ti faq res pub li ka la rı 
ara sın da so si al-iq ti sa di, mə də ni in ki-
şa fı na gö rə SSRİ miq ya sın da ön cül 
yer lər dən bi ri ni tut du. 1972-1982-ci 
il lər də Ba kı da 6,2 mil yon kvad rat-
metr sa hə si olan ya şa yış ev lə ri, təx-
mi nən 100 min şa gird ye ri olan mək-
təb lər, 30 min yer lik mək tə bə qə dər 
uşaq mü əs si sə lə ri, 6 min çar pa yı lıq 
xəs tə xa na və po lik li ni ka, elə cə də 
baş qa so si al və mə də ni ob yekt lər ti-

ki lib is ti fa də yə ve ril di.
Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin ha ki-

miy yə tə qa yı dı şın dan son ra ti kin ti və 
qu ru lu cuq sa hə sin də bö yük can lan-
ma baş la dı. Öl kə də on lar ca mək təb, 
uşaq bağ ça la rı, xəs tə xa na lar, id man 
komp leks lə ri, hün dür ya şa yış ev lə ri, 
dün ya stan dart la rı na ca vab ve rən 
meh man xa na lar, iri ti ca rət mər kəz-
lə ri, bank lar və s. bi na lar ti ki lib is ti-
fa də yə ve ril di.

Ba kı Döv lət La yi hə İns ti tu tu 
2007-ci il də ye ni mər hə lə yə qə dəm 
qoy du. Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin fər ma nı ilə Azər bay-
can Res pub li ka sı Döv lət Şə hər sal-
ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si ya ra dıl-
dı. La yi hə ins ti tu tu Ba kı Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti nin ta be li yin dən Döv lət 
Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə-
si nin ta be li yi nə ke çi ril di.

Bu gün Ba kı Döv lət La yi hə İns-
ti tu tu öz ta ri xi ənə nə lə ri ni mən ti qi 
ar dı cıl lıq la, döv rü mü zün re al lıq la rı nı 
və ça ğı rış la rı nı nə zə rə al maq la da-
vam et di rir.

İns ti tu tun kol lek ti vi ulu ön dər Hey-
dər Əli ye vin si ya si kur su nun la yiq li 
da vam çı sı möh tə rəm cə nab Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin öl kə mi zin in ki şa fı 
və xal qı mı zın ri fa hı na mi nə hə ya ta 
ke çir di yi qu ru cu luq iş lə rin də bun dan 
son ra da ya xın dan iş ti rak et mək və 
öz töh fə si ni ver mək əz min də dir.

– Uzun il lər ins ti tut da ça-
lış mış pe şə kar mü tə xəs sis lər 
ba rə də da nı şın, han sı ki, on la-
rın ço xu bu gün də Si zin lə bir gə 
ad dım la yır...
– Ötən əs rin ikin ci ya rı sın da öl-

kə miz də me mar lıq sə nə ti nin qo-
ru nub sax lan dı ğı əsas mər kəz, 
me mar lıq oca ğı məhz Ba kı Döv lət 
La yi hə İns ti tu tu ol du. Bu ra da öl kə nin 
gə lə cək me mar lıq hə ya tın da öz sö-
zü nü de yən gör kəm li me mar lar nəs-
li for ma laş dı. N.M. Ha cı bə yov, T.Y. 
Şarinski, V. Şul gin, D. H. Se yi do va, 
A.S. Sur kin, B.İ. Ginz burq, F. İ. Rüs-
təm bə yo va ki mi si ma la rın ar dın ca 
F.A. Qu li yev, Ə. Nov ru zi, H.Y. Əmir-
xa nov, Z.Ə. Məm mə dov, O.M.Ba ba-
ye va və baş qa la rı ki mi pay taxt Ba kı 
şə hə ri nin bu gün kü si ma sı nın for-
ma laş ma sın da əhə miy yət li rol oy na-
mış is te dad lı me mar lar nəs li ye tiş di. 
Məhz on lar me mar lıq sə nə ti ni ya şat-
dı lar və bu gün ki nə sil lə rə ötür dü lər.

İns ti tut da fə aliy yət gös tər miş 
və bir çox mü rək kəb la yi hə lə rin hə-
ya ta ke çi ril mə sin də əhə miy yət li rol 
oy na mış mü hən dis lə rin ad la rı xü-
su si qeyd olun ma lı dır. R.A.Əli yev, 
H.S.Şa mi lov, K.A.Kə ri mov, A.S.Hey-
bə tov, N.İ.İs ma yı lov, E.M.Məm-
mə do va, D.İ.Şa pi ro, B.E.Kotl yar, 
M.M.Ka zı mov ki mi mü hən dis lər 
məhz Ba kı Döv lət La yi hə İns ti tu-
tun da pe şə kar mü tə xəs sis ki mi for-
ma laş mış və son ra kı mü hən dis lər 
nəs li nin nü ma yən də lə ri olan bu gün 
də pe şə kar la yi hə çi lər ki mi fə aliy-
yət gös tə rən N.Ş.Po lu xov, V.H.Hə-
sə nov, S.N.Na za rov, F.S.As la no va, 
C.H.Oru co va və baş qa la rı ki mi mü-
tə xəs sis lə rin for ma laş ma sın da əhə-
miy yət li rol oy na mış lar.

– Bu gün pay tax tı mı za sə-
fər edən ək sər qo naq lar qeyd 
edir lər ki, Ba kı şə hə ri si ma sı nı 
ta ma mi lə də yiş miş və ta nın-
maz də rə cə də gö zəl ləş miş dir. 
Bu gö zəl li yin ya ra dıl ma sın da 
Bakı Dövlət Layihə İns ti tu tu 
kol lek ti vi nin ro lu nu ne cə xa-
rak te ri zə edər di niz?
– İns ti tu tun ta ri xin də bö yük fəxr lə 

və qü rur la qeyd olun ma lı iş lər çox dur 
və bu iş lər Ba kı şə hə ri nin bö yük bir 
his sə si ni əha tə edir. Bun la ra ins ti tut 
tə rə fi n dən la yi hə lən di ril miş Hey dər 
Əli yev Sa ra yı nı, T.Bəh ra mov adı na 
Res pub li ka sta di onu nu, Res pub li ka 
xəs tə xa na sı nı, Də niz kə na rı Mil li Par-
kı, on lar la mək təb lər, uşaq bağ ça la-
rı, xəs tə xa na lar, id man komp leks lə ri 
və mil yon lar la kvad rat metr ya şa yış 
sa hə lə ri ni mi sal gə tir mək olar.

Bun lar la ya na şı, bir sı ra uğur lu 
mül ki və ya şa yış ob yekt lə ri də la yi-
hə lən di ril miş dir. Bun lar dan – Pre-

zi dent Ad mi nist ra si ya sı nın si fa ri şi 
əsa sın da Şə ki şə hə rin də Mar xal İs-
ti ra hət Komp lek si nin la yi hə si, “Neft-
çi” MTK-nın si fa ri şi ilə Döv lət Neft 
Şir kə ti nin iş çi lə ri üçün 1000-dən ar-
tıq mən zil ol maq şər ti lə 5,4 hek tar lıq 
əra zi də in şa olu na caq bö yük ya şa yış 
komp lek si nin la yi hə si, Ya sa mal ra-
yo nun da 2500 şa gird yer lik 20 say lı 
mək tə bin ye ni təd ris kor pu su nun la-
yi hə si, Xə tai ra yo nun da “Azər bay-
can Xə zər Də niz Gə mi çi li yi” Qa pa lı 
Səhm dar Cə miy yə ti nin in zi ba ti bi na-
sı və Cə miy yə tin əmək daş la rı üçün 
472 mən zil dən iba rət 5 yük sək mər-
tə bə li ya şa yış ev lə ri komp lek si nin la-
yi hə si, Ye ni Ya sa mal, C.Qu li yev, H.B. 
Zər da bi, M. İb ra hi mov kü çə lə rin də ki 
ya şa yış ev lə ri, FHN Aka de mi ya sı nın 
Höv san qə sə bə sin də Təh sil kor pu-
su, Şə rif za də kü çə sin də Di aq nos ti ka 
mər kə zi, met ro nun tex no lo ji kor pu su 
və ye ni gi riş pa vil yo nu, Qə bə lə İc ra 
Ha ki miy yə ti nin in zi ba ti bi na sı, Ni za mi 
kü çə sin də dörd mər tə bə li ti ca rət mər-
kə zi, Neft çi lər və İs tiq la liy yət kü çə lə-
rin də, Gənc lik mey da nın da yer lə şən 
ya şa yış bi na la rı nın fa sad la rı nın ye-
ni dən qu rul ma sı, Hol lan di ya nın Ven-
lo şə hə rin də Flo ri ada sər gi sin də ki 
Azər bay can pa vil yo nu, İs tiq la liy yət 
kü çə sin də bir sı ra ya şa yış ev lə ri nin 
fa sad la rı nın ye ni dən qu rul ma sı, 6 
nöm rə li mək tə bin la yi hə si nin ha zır-
lan ma sı, H.Zər da bi kü çə sin də və 
No bel pros pek tin də ya şa yış komp-
leks lə ri nin la yi hə lən di ril mə si və di gər 
la yi hə lə ri qeyd et mək olar.

Qeyd et di yim ki mi, Ba kı Döv lət 
La yi hə İns ti tu tu nun hə lə keç miş dövr-
lər dən me mar lıq la ya na şı, plan laş dır-
ma sa hə sin də də xü su si çə ki si bö yük 
ol muş dur. 1952-1954-cü il lər də Ba kı 
Döv lət La yi hə İns ti tu tu tə rə fi n dən Ba-
kı şə hə ri nin 1976-cı ilə qə dər baş 
pla nı iş lə nib ha zır la nıb və 1958-ci 
il də Azər bay can Res pub li ka sı Na zir-
lər So ve ti nin qə ra rı ilə təs diq olu nub. 
Bu sə nəd lə rə uy ğun ola raq Ab şe ron 
ya rı ma da sın da ya şa yış mən tə qə lə ri-
nin: Höv san, Bi nə, Dü bən di, Zab rat, 
Maş ta ğa, Xır da lan, Lök ba tan, Sa hil, 
Ələt, Mər də kan, Şü və lan, Bu zov na, 
Pir şa ğı, Bil gəh və Qo bus ta nın baş 
pla nı iş lə nib ha zır la nıb.

İns ti tut son dövr lər də də plan-
laş dır ma sa hə sin də öz fə aliy yə ti ni 
da vam et dir miş dir. Öl kə də ilk şə hər-
sal ma la yi hə lə ri nin ha zır lan ma sın da 
Arc GİS proq ra mı ki mi qa baq cıl tex-
no lo gi ya dan is ti fa də olun muş və ilk 
də fə 1550 hek tar əra zi də “Ba kı şə-
hə ri nin mər kə zi his sə si nin mü fəs səl 
plan laş dı rıl ma sı la yi hə si”, “Bö yük 
Ba kı nın Re gi onal İn ki şaf Pla nı” və 
“Ba kı şə hə ri nin əra zi dən is ti fa də və 
zo na laş dır ma pla nı (Baş Plan) iş lə-
nib ha zır lan mış dır.

– Kol lek tiv bu gün da ha 
han sı la yi hə lər üzə rin də ça lı şır?
– Ha zır da ins ti tut ge niş lən di ril-

miş sə la hiy yət lə rə ma lik Ko mi tə nin 
rəh bər li yi al tın da ya şa yış, təh sil, 
sə hiy yə, sə na ye, in zi ba ti və s. tə yi-
nat lı bi na la rı nın la yi hə lən di ril mə si 
ilə ya na şı, müx tə lif tə yi nat lı ob yekt-
lə rin şə hər sal ma əsas lan dır ma sı-
nın ha zır lan ma sı ilə də məş ğul olur. 
İns ti tut ey ni za man da, bir sı ra öl kə 
əhə miy yət li şə hər sal ma la yi hə lə-
rin də də ya xın dan iş ti rak edir. Ba kı 
Döv lət La yi hə İns ti tu tu Azər bay can 
Res pub li ka sı Döv lət Şə hər sal ma və 
Ar xi tek tu ra Ko mi tə si nin si fa ri şi ilə Al-
ma ni ya nın AS+P şir kə ti tə rə fi n dən 
ha zır la nan Ba kı şə hə ri nin 1:10 000 
miq yas lı Baş plan la yi hə sin də, elə-
cə də “Ələt azad iq ti sa di zo na sı nın 
in ki şa fı ilə əla qə dar əla və təd bir lər 
haq qın da” Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin Sə rən ca mı na əsa sən 
Ba kı şə hə ri, Qa ra dağ ra yo nu, Ələt 
qə sə bə si əra zi sin də azad iq ti sa di 
zo na nın in ki şa fı nın tə min olun ma sı 
ilə əla qə dar Azər bay can Res pub li-
ka sı Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek-
tu ra Ko mi tə si nin si fa ri şi ilə İr lan di ya-
nın Gar land Or mond In ter na ti onal 
Ltd şir kə ti tə rə fi n dən ha zır la nan Baş 
pla nın ha zır lan ma sın da yer li tə rəf-
daş ki mi çı xış edir.

– La yi hə lən dir mə yö nü-

mün də bü tün za man lar da is-
te dad lı mü tə xəs sis lə rə eh ti yac 
du yu lub, həm çi nin bu gün də 
du yu lur. Bu isə heç şüb hə siz 
mü tə xəs sis ça tış maz lı ğın dan 
irə li gə lir. Bəs, mü tə xəs sis ça-
tış maz lı ğı nın ye ri ni ne cə dol-
du rur su nuz?
– Ki çik bi na dan bö yük şə hər lə-

rə, ra yon la ra və ya şa yış mən tə qə-
lə ri nə qə dər hər bir ob yek tin la yi hə 
həl li bö yük bir ko man da işi dir. İn ki-
şa fı mı zın da vam lı ol ma sı üçün da im 
yük sək po ten si al, ya ra dı cı bi lik və 
ba ca rı ğı olan me mar və mü hən dis-
lə rin ax ta rı şın da yıq. Bə li, mü tə xəs-
sis ça tış maz lı ğı mə sə lə si bi zim üçün 
də ak tu al dır. La kin, gənc kadr la rın 
bu sa hə də ar tıq öz sö zü nü de miş 
mü tə xəs sis lə rin dəs tə yi və hi ma yə-
si al tın da ye tiş di ril mə si öz bəh rə si ni 
ve rir. Bun dan əla və, mü asir iş me-
tod la rı nın tət bi qi üçün da im ax ta rış-
la rı mız da vam edir, əmək daş la rın 
mü va fi q tə lim kurs la rın da iş ti ra kı 
İns ti tut tə rə fi n dən tə min edi lir və öz 
müs bət nə ti cə si ni ve rir.

– Pe şə kar, ya ra dı cı kol lek-
ti vi ni zin bu gü nün dən da nı şın. 
İns ti tut da gənc lə rin xü su si çə ki si 
nə qə dər dir? Kadr ha zır lı ğı pro-
se sin də Si zi na ra hat edən nə dir? 
Gənc lər eti ma dı doğ rul dur mu?
– Ba kı Döv lət La yi hə İns ti tu tu 

bu ra da ça lı şan, fə aliy yət gös tə rən 
iş çi lər üçün şüb hə siz ömür yo lu nun 
ay rıl maz bir his sə si dir. Ən adi və zi-
fə ni ic ra edən sı ra vi iş çi dən tut muş 
ən uğur lu la yi hə lə rə im za at mış mü-
tə xəs si sə dək hər kəs gör dü yü işin 
də yə ri ni, əhə miy yə ti ni ba şa dü şür, 
qü rur la nır və bun dan mə nə vi ra hat-
lıq ta pır.

Bu gün Ba kı Döv lət La yi hə İns-
ti tu tu ye ni ba ca rıq lı, is te dad lı, id di alı 
gənc lə rin cəlb edil mə si və təc rü bə li 
mü tə xəs sis lə rin kö mə yi ilə ye tiş di ril-
mə si üçün da im səy gös tə rir. İns ti tut 
təh si li ni ye ni bi tir miş gənc lə rin özü nü 
doğ rul da bil mə si üçün da im əl ve riş-
li şə ra it ya ra dır və on la rı dəs tək lə-
yir. Söz süz ki, əzm lə ça lı şan, özü nü 
in ki şaf et dir mə yə can atan və da im 
tək mil lə şən gənc lər öz əmək lə ri nin 
bəh rə si ni kar ye ra irə li lə yi şin də gö rür.

– Kol lek tiv bu gün han sı 
qay ğı lar la ya şa yır?
– Qay ğı lar hər za man iş hə ya-

tın da olur. Bun suz müm kün de yil. 
La kin kol lek tiv çi lik sa yə sin də is tə ni-
lən çə tin li yin öh də sin dən la yi qin cə 
gəl mə yə, op ti mal həll yol la rı tap ma-
ğa ça lı şır və prob lem lə ri ara dan qal-
dır maq üçün əli miz dən gə lə ni edi rik. 
La yi hə lən dir mə ilə bağ lı mü əy yən 
qay ğı la rı mız ti kin ti-la yi hə lən dir mə 
sa hə sin də tət biq olu nan bə zi nor ma-
tiv sə nəd lə rin mü asir stan dart la ra 
ca vab ver mə mə sin dən irə li gə lir. Bu 
sa hə də apa rı lan çox say lı is la hat la-
ra bax ma ya raq, bu nun la əla qə dar 
çə tin lik ya şa dı ğı mız hal lar ye nə də 
olur. Ümid va rıq ki, bu sa hə də mü va-
fi q qu rum lar tə rə fi n dən gö rü lən təd-
bir lər tez lik lə bu mə sə lə nin həl li nə 
im kan ve rə cək.

– İns ti tu tun qa zan dı ğı mü-
ka fat lar ba rə də...
– Ba kı Döv lət La yi hə İns ti tu tu-

nun kol lek ti vi 1985-1986-cı il lə rin so-
si alist öh də lik lə ri nin ye kun la rı na gö-
rə bi rin ci ye ri tut muş və Azər bay can 
KP MK-nın, Azər bay can SSR Na zir-
lər So ve ti nin, Azər bay can Həm kar-
lar İt ti fa qı nın və LKGİ MK-nin ke çi ci 
Qır mı zı bay ra ğı ilə təl tif olun muş dur.

Son dövr lər də də ins ti tut is tər 
öl kə da xi lin də, is tər sə də öl kə mi zin 
hü dud la rın dan kə nar da bir çox uğur-
la ra im za at mış dır. İns ti tut 2009-
2010-cu və 2016-2017-ci il lə rin nə ti-
cə lə ri nə gö rə MDB öl kə lə ri ara sın da 
ən yax şı la yi hə təş ki la tı no mi na si ya-
sı nın qa li bi ol muş dur.

– Pers pek tiv də gör mək is-
tə di yi niz və nə zər də tut du ğu-
nuz la yi hə lər, kol lek ti vin çat-
maq is tə di yi hə dəf lər ba rə də 
ət raf lı da nı şın…
– İn ki şafl  a bağ lı am bi si ya la rı mız 

çox dur. Öz ənə nə lə ri mi zə sa diq ola-

raq, öl kə də me mar lıq, şə hər sal ma, 
qu ru cu luq iş lə rin də ön sı ra lar da dur-
maq və fə aliy yə ti mi zi öl kə hü dud la-
rın dan kə nar da da da vam et dir mək, 
bu sa hə də ən ön cül və qa baq cıl me-
to do lo gi ya və ya naş ma lar dan is ti fa-
də edə rək, döv rü mü zün re al lıq la rı nı 
və ça ğı rış la rı nı nə zə rə al maq la öl-
kə mi zin hər bir gu şə si nin, elə cə də 
pay ta xı mız Ba kı nın ya şa maq, əmək 
fə aliy yə ti ilə məş ğul ol maq, is ti ra hət 
et mək, ra hat hə rə kət et mək üçün ge-
niş im kan la ra sa hib bir mə ka na çev-
ril mə sin də öz töh fə lə ri mi zi ver mək 
əz min də yik. Hə mi şə ça lış mı şıq, bu 
gün də ça lı şı rıq ki, Ba kı Döv lət La yi-
hə İns ti tu tu öl kə miz də bü tün dövr lər-
də ol du ğu ki mi me mar lıq sə nə ti nin 
qo ru nub sax lan dı ğı əsas mər kəz və 
me mar lıq oca ğı ola raq qal sın.

Söh bə ti qə lə mə al dı:
Zər ba lı MİR ZƏ

Ta ri xi ənə nə lər mən ti qi ar dı cıl lıq la,
döv rü mü zün re al lıq la rı və ça ğı rış la rı

nə zə rə alın maq la da vam et di ri lir
Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti cə nab 
İl ham Əli ye vin və Bi rin ci 
Vit se-pre zi dent Meh ri ban 
xa nım Əli ye va nın tə şəb-
bü sü və bir ba şa nə za rə ti 
al tın da son il lər ər zin də 
pay taxt Ba kı və öl kə nin 
di gər şə hər lə rin də bö-
yük qu ru cu luq və abad-
laş dır ma iş lə ri apa rı lır, 
xal qın ta ri xi-me mar lıq 
ir si nin qo run ma sı na xü-
su si diq qət ay rı lır, şə hər 
inf rast ruk tu ru tək mil ləş-
di ri lir, ye ni möh tə şəm bi na lar, park lar, ya şa yış komp leks lə ri, biz nes 
mər kəz lə ri, otel lər is ti fa də yə ve ri lir. Öl kə baş çı sı tə rə fi n dən Döv lət 
Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si qar şı sın da qo yul muş əsas və zi-
fə lər dən bi ri şə hər lə ri mi zin gə lə cək sə mə rə li in ki şa fı nı tə min et mək 
məq sə di lə şə hər sal ma nın plan lı və sis tem li apa rıl ma sı, əsas əra zi 
plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə ri nin apa rı cı dün ya təc rü bə si nə zə rə alı na-
raq ha zır lan ma sı dır.
Qar şı ya qo yul muş və zi fə lə rin ye ri nə ye ti ril mə sin də Ko mi tə nin 
struk tu ru na da xil olan və öl kə miz də bü tün dövr lər də me mar lıq sə-
nə ti nin qo ru nub sax lan dı ğı əsas mər kəz və me mar lıq oca ğı olan 
Bakı Dövlət Layihə İns ti tu tu kol lek ti vi nin də bö yük əmə yi var dır.
Aşa ğı da Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si nin Bakı 
Dövlət Layihə İns ti tu tu nun di rek to ru Hey dər İs kən dər oğ lu Ba ğı-
rov “İn şa at çı” qə ze ti nin su al la rı nı ca vab lan dı rır:

Şəki şəhərində “Marxal” istirahət kompleksi. 2013-cü il

“28 May” metro stansiyasının yerüstü pavilyonu.  2012-ci il

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Salatin Əsgərova, Mərdanov 
qardaşları, Şamil Əzizbəyov, Əlimərdan Topçubaşov 

küçələrinin əhatə etdiyi ərazidə yüksəkmərtəbəli yaşayış 
binaları. 2018-ci ildə tikintisinə başlanılmışdır.

Bakı şəhəri, Xətai rayonu,
1136 – 1137-ci məhəllə,

Yusif Səfərov küçəsində yüksəkmərtəbəli
yaşayış binaları. 2018-ci il 

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 501-ci məhəllədə
20 saylı tam orta məktəb binası.  2017-ci il

Bakı şəhəri, Neftçilər prospektində
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati binası.
2017-ci ildə tikintisinə başlanılmışdır.

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti,
Şamil Əzizbəyov, Mirəli Qaşqay və Salatın Əsgərova 

küçələrinin əhatə etdiyi ərazidə yüksəkmərtəbəli
yaşayış binaları. 2018-ci ildə tikintisinə başlanılmışdır.

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Nobel prospektində
Fransız liseyi kompleksi. 2013-cü il

Bakı Dövlət Layihə İnstitutunun kollektivi...
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Mux tar res pub li ka da iri miq-
yas lı inf rast ruk tur la yi hə lə ri-
nin ic ra sı, əha li yə gös tə ri lən 
kom mu nal xid mət lə rin sə viy-
yə si nin yük səl dil mə si, bü tün 
sa hə lər də mad di-tex ni ki ba za-
nın güc lən di ril mə si və in san-
la rın ri fa hı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər 
da vam et di ril mək də dir. Bu iş-
də Nax çı van Mux tar Res pub li-
ka sı Ali Məc li si Səd ri nin 2019-
cu il 29 mart ta rix li Fər ma nı 
ilə təs diq olun muş “Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sı nın 2019-
2023-cü il lər də so si al-iq ti sa di 
in ki şa fı Döv lət Proq ra mı”nın 
mü hüm ro lu var.
Nax çı van da iq ti sa diy ya tın əsa-

sı nı təş kil edən sa hə lər içə ri sin də 
kənd tə sər rü fa tı öz pa yı na gö rə əhə-
miy yət li çə ki yə ma lik dir. Döv lət proq-
ra mın da aq rar sa hə nin in ki şa fı ilə 
bağ lı mü əy yən edil miş tap şı rıq la rın 
mü hüm əhə miy yə ti var. Bu is ti qa-
mət də iş lər ikin ci rüb də də da vam 
et di ri lib. Ke çi ri lən imə ci lik lər də Nax-
çı van Mux tar Res pub li ka sı Ali Məc-
li si nin Səd ri iş ti rak edib, möv sü mə 
uy ğun mey və bağ la rı nın sa lın ma sı 
və ya şıl lıq la ra qul luq gös tə ril mə si 
ba rə də tap şı rıq lar ve rib. Mux tar res-
pub li ka da ap rel-iyun ay la rın da 6,2 
hek ta rı üzüm ba ğı ol maq la, ümu mi-
lik də, 43,6 hek tar ye ni mey və bağ la-
rı sa lı nıb, 40,6 hek tar sa hə də mey-
və ting lə ri ilə bər pa iş lə ri apa rı lıb, 40 
min 132 müx tə lif növ mey və ting lə ri, 
8 min 845 üzüm ko lu əkin döv riy yə-
si nə da xil edi lib.

Gü zəşt li şərt lər lə
100 ava dan lı ğın sa tı şı

təş kil olu nub
Aq rar sa hə də məh sul dar lı ğa tə-

sir gös tə rən mü hüm amil lər dən bi-
ri də tor paq la rın su tə mi na tı nın və 
me li ora tiv və ziy yə ti nin yax şı laş dı-
rıl ma sı dır. Ap re lin 23-də Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sı Ali Məc li si nin 
Səd ri Va sif Ta lı bov Sə də rək ra yo-
nun da iş ğal dan azad edil miş əra zi-
lər də olub, gö rü lən iş lər lə ma raq la-
nıb. Ma yın 21-də Ali Məc li sin Səd ri 
ye ni alın mış kənd tə sər rü fa tı tex ni-
ka la rı na ba xıb və on lar dan sə mə rə-
li is ti fa də ilə bağ lı tap şı rıq lar ve rib. 
Ümu mi lik də, ikin ci rüb də “Nax çı van 
Aq ro li zinq” Açıq Səhm dar Cə miy yə-
tin də 81 müx tə lif tex ni ka və tex no lo ji 
ava dan lıq alı na raq eh ti yat ya ra dı lıb, 
100 ava dan lı ğın gü zəşt li şərt lər lə 
sa tı şı təş kil olu nub. Su va rı lan tor-
paq sa hə lə ri nin ge niş lən di ril mə si 

məq sə di lə Şah buz ra yo nun da qa-
pa lı su var ma şə bə kə si nin ti kin ti si 
üçün 270 hek tar tor paq sa hə si nin 
to poq ra fi k pla nı ha zır la nıb. Həm çi-
nin Gi lan çay dan qi da lan ma sı nə zər-
də tu tu lan su var ma xət ti nin əha tə 
et di yi 1190 hek tar tor paq sa hə sin də 
to poq ra fi k pla na al ma iş lə ri apa rı lıb. 
Aq rar sa hə də sı ğor ta nın tət bi qi ilə 
bağ lı təd bir lər də diq qət də sax la nı-
lıb, 114 baş iri buy nuz lu, 260 baş xır-
da buy nuz lu hey van və 30 arı ailə si 
sı ğor ta la nıb.

İkin ci rüb də mux tar res pub li ka da 
168,7 hek tar əra zi də tor paq la rın me-
li ora tiv və ziy yə ti yax şı laş dı rı lıb. Ey ni 
za man da Şə rur ra yo nu nun Cə lil kən-
din də 1, Sə də rək ra yo nu nun Hey-
də ra bad qə sə bə sin də 3 su bar te zi an 
qu yu su qa zı la raq is ti fa də yə ve ri lib.

Bu ilin ikin ci rü bün də döv lət ma-
liy yə dəs tə yi he sa bı na 1 quş çu luq, 
11 hey van dar lıq tə sər rü fa tı ya ra dı lıb

Nax çı van Mux tar Res pub li ka sın-
da aq rar sek to run bü tün sa hə lə rin də 
ol du ğu ki mi, hey van dar lıq və quş-
çu luq tə sər rü fat la rı nın da in ki şa fı na 
döv lət dəs tə yi gös tə ri lir. Bu da hə min 
tə sər rü fat la rın sa yı nın hər möv süm 
da ha da art ma sı na gə ti rib çı xa rır. İkin-
ci rüb də döv lət ma liy yə dəs tə yi he-
sa bı na 1 quş çu luq, 11 hey van dar lıq 
tə sər rü fa tı nın ya ra dıl ma sı, 9 hey van-
dar lıq tə sər rü fa tı nın ge niş lən di ril mə si 
ba şa çat dı rı lıb. Həm çi nin 2 quş çu luq, 
8 hey van dar lıq tə sər rü fa tı nın ya ra dıl-
ma sı, 2 hey van dar lıq tə sər rü fa tı nın 
ge niş lən di ril mə si, 1 hey van dar lıq və 
1 quş çu luq tə sər rü fa tı nın ye ni dən qu-
rul ma sı isə da vam et di ri lib.

Ap rel-iyun ay la rın da tor paq la rın 
ka dastr uço tu in for ma si ya sis te mi nin 
fə aliy yə ti ni tə min edə cək proq ram 
tə mi na tı nın sı naq re ji min də is tis-
ma rı da vam et di ri lib, qar şı ya çı xan 
nöq san və ça tış maz lıq la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı ilə bağ lı tək lifl  ər ha zır-
la nıb. Şah buz ra yo nu nun Şah buz, 
Mah mu do ba, Sə lə süz və Tür keş bə-
lə diy yə lə ri üz rə re yestr mə lu mat la rı 
ye ni xə ri tə lə rin üzə ri nə kö çü rü lüb, 
Şə rur ra yo nu nun bə lə diy yə lə ri üz-
rə mə lu mat la rın da xil edil mə si ba şa 
çat dı rı lıb.

İn ki şaf və qu ru cu luq
si ya sə ti nin uğur lu nə ti cə lə ri

Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı 
Ali Məc li si nin Səd ri Va sif Ta lı bo vun 
iş ti ra kı ilə ap re lin 9-da Nax çı van şə-
hə rin də “Bə rə kət To xum çu luq” Məh-
dud Mə su liy yət li Cə miy yə ti üçün 
ye ni komp leks, ma yın 22-də isə 
Şah buz ra yo nu nun Ba dam lı qə sə-
bə sin də “Ba dam lı” Mi ne ral Su lar 

Za vo du is ti fa də yə ve ri lib. Ali Məc-
li sin Səd ri ma yın 18-də Mu ğan cıq-
Meh rab kən din də tam or ta mək tə-
bin, Məm məd sa bir kən din də hə kim 
am bu la to ri ya sı nın, hər iki kənd də 
xid mət və kənd mər kəz lə ri nin, Qar-
xun-Mu ğan cıq-Meh rab-Məm məd sa-
bir kənd av to mo bil yo lu nun açı lı şı ilə 
bağ lı təd bir lər də iş ti rak edib. Mə də-
niy yət ob yekt lə rin də də tə mir-ye ni-
dən qur ma iş lə ri da vam et di ri lib. Ali 
Məc li sin Səd ri ap re lin 15-də Yu sif 
Kü se yir oğ lu tür bə sin də, ma yın 5-də 
Nax çı van şə hər buz xa na sın da, ma-
yın 27-də isə Kən gər li ra yo nu nun 
Şah tax tı kən din də ki Şərq ha ma mın-
da ba şa çat dı rı lan bər pa iş lə ri ilə 
ma raq la nıb.

İkin ci rüb də proq ra mın ic ra sı na 
uy ğun ola raq təh sil və mə də niy yət 
ob yekt lə rin də tə mir-ye ni dən qur ma 
iş lə ri da vam et di ri lib, Nax çı van Döv-
lət Uni ver si te ti nin Ki tab xa na sın da, 
Me mar lıq və mü hən dis lik, Kon ser-
va to ri ya, Bey nəl xalq mü na si bət lər 
və hü quq fa kül tə lə ri nin bi na la rın da, 
Ma gist ra tu ra Mər kə zin də, Şə rur ra-
yo nun da Tex ni ki Pe şə və Sü rü cü lük 
Mək tə bi nin, Fi zi ka-Ri ya ziy yat Tə ma-
yül lü Li se yin bi na la rın da, Nax çı van 
Şə hər Bay raq Mey da nın da, Pir qə miş 
məs ci din də, Ba bək Ra yon Mə də-
niy yət Sa ra yın da, “Əs ha bi-Kəhf” Zi-
ya rət ga hı Di ni-Mə də ni Abi də Komp-
lek sin də, Əlin cə qa la sın da tə mir, 
Nax çı van Bey nəl xalq Ha va Li ma nı na 
ge dən yol da kı “Nax çı van” abi də sin-
də tər ti bat iş lə ri ba şa çat dı rı lıb.

Mə də niy yət ob yekt lə ri nin bər pa 
olun ma sı ilə ya na şı, ənə nə vi xalq 
ya ra dı cı lı ğı sa hə lə ri nin in ki şa fı da 
diq qət mər kə zin də sax la nı lıb, Nax-
çı van Döv lət Xal ça Mu ze yin də mil li 
na xış lı xal ça to xu nub, “Tət bi qi sə-
nət və rəsm əsər lə ri, ta rix və mə də-
niy yə ti miz lə bağ lı müx tə lif növ çap 
məh sul la rı nın sa tış mər kə zi”ndə 809 
ma nat də yə rin də 95 əl işi sa tı lıb.

Ener ji təh lü kə siz li yi nin 
güc lən di ril mə si

ön plan da dır
Döv lət proq ra mın da nə zər də tu-

tu lan və ic ra sı hə ya ta ke çi ri lən təd-
bir lər mux tar res pub li ka da ener ji 
təc hi za tı sa hə sin də müs bət di na mi-
ka nın əl də olun ma sı na gə ti rib çı xa-
rıb. Bu təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si 
ikin ci rüb də də diq qət mər kə zin də 
olub. Ali Məc li sin Səd ri iyu nun 10-da 
Or du bad ra yo nu nun Ti vi kən din də ti-
ki lə cək ye ni su elekt rik stan si ya sı nın 
la yi hə si nə ba xıb, stan si ya nın bü növ-
rə si nə be ton qa rı şı ğı tö küb, ti kin ti 

iş lə ri nə baş la nıl ma sı və key fi y yə tə 
diq qət ye ti ril mə si ba rə də tap şı rıq lar 
ve rib. Ap rel-iyun ay la rın da Kən gər li 
ra yo nu nun Qa bıl lı kən din də 3 me qa-
vat gü cün də Gü nəş Elekt rik Stan si-
ya sı nın ti kin ti si da vam et di ri lib, ikin ci 
rüb dən son ra is ti fa də yə ve ri lib. Nax-
çı van Mux tar Res pub li ka sı Ali Məc-
li si nin Səd ri Va sif Ta lı bo vun iş ti ra kı 
ilə ke çi ri lən açı lış mə ra si min də, ey ni 
za man da Döv lət Ener ge ti ka Xid mə-
ti nə ye ni av to mo bil və tex ni ka lar da 
təq dim olu nub.

Nəq liy ya tın in ki şa fı diq qət 
mər kə zin də sax la nı lır

Nax çı van da ye ni sa lı nan av to-
mo bil yol la rı nın, in san la rın ra hat lı-
ğı na xid mət edən ic ti mai nəq liy yat 
va si tə lə ri nin sa yı nın ço xal ma sı bu 
sa hə də bey nəl xalq stan dart la ra ca-
vab ve rən mad di-tex ni ki ba za nın 
for ma laş ma sı na sə bəb olub. Döv lət 
proq ra mın da bu is ti qa mət də mü əy-
yən edil miş və əha li nin ra hat hə rə-
kə ti nin tə min edil mə si nə yö nə lən 
təd bir lər mü hüm əhə miy yə tə ma-
lik dir. İkin ci rüb də şə hər da xi li nəq-
liy yat da iş lə yən av to bus la rın da ha 
mü asir və bey nəl xalq stan dart la ra 
ca vab ve rən nəq liy yat va si tə lə ri ilə 
əvəz olun ma sı işi da vam et di ri lib. 
Əha li yə gös tə ri lən nəq liy yat xid mət-
lə ri nin sə viy yə si ni yük səlt mək məq-
sə di lə 6 “King-Long XMQ 6770 G” 
mar ka lı av to bus alı na raq marş ru ta 
bu ra xı lıb. Bu mü na si bət lə iyu nun 
22-də ke çi ri lən təd bir də av to bus la ra 
ba xış olub, Ali Məc li sin Səd ri xid mə-
tin təş ki li ilə bağ lı tap şı rıq lar ve rib.

Nəq liy ya tın in ki şa fı cə miy yə tin 
in ki şa fı ilə əla qə li olub, is teh sal sa-
hə lə ri nin ar tı mın da və məh sul dar 
qüv və lə rin for ma laş ma sın da tə si-
re di ci amil lər dən bi ri ki mi da im tək-
mil lə şib və for ma la şıb. Ap rel-iyun 
ay la rın da mux tar res pub li ka da ha va 
və də mir yo lu nəq liy ya tın da əha li yə 
gös tə ri lən xid mə tin gü nün tə ləb lə-
ri sə viy yə sin də qu rul ma sı ilə bağ lı 
iş lər gö rü lüb, Nax çı van Bey nəl xalq 
Ha va Li ma nı nın çə pər bo yu sek tor la-
rın da ha sar la rın hün dür lü yü ar tı rı lıb, 
ye ni as falt ör tü yü sa lı nıb. “Nax çı van 
Də mir Yol la rı” Məh dud Mə su liy yət li 
Cə miy yə ti tə rə fi n dən Cul fa Lo ko mo-
tiv De po sun da lo ko mo tiv lər 7 də fə 
tex ni ki ba xış dan ke çi ri lib, Cul fa İs-
tis mar Va qon De po sun da 11 va qon 
tə mir edi lib. 123 ya rar sız ağac şpal 
ya rım ya rar lı şpal lar la, 5 ya rar sız 
ağac şpal isə ya rım ya rar lı də mir be-
ton şpal lar la əvəz olu nub. Stan si ya-
lar da 50 mis rels bir ləş di ri ci si, 1910 
re zin alt lıq də yiş di ri lib, 4 izol ya si ya 

ca laq la rı və ya rar sız və ziy yət də olan 
25 izol ya tor ye ni si ilə əvəz olu nub.

Ye ni yol lar iq ti sa diy ya tın 
in ki şa fı na, in san la rın isə
ra hat lı ğı na xid mət edir
Ye ni yol lar iq ti sa diy ya tın in ki şa fı-

na, in san la rın isə ra hat lı ğı na xid mət 
edir. Al tın cı ça ğı rış Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sı Ali Məc li si nin bi rin ci 
ses si ya sın da qə bul olun muş Fə aliy-
yət Proq ra mın da da qeyd olun du ğu 
ki mi: “Mux tar res pub li ka da qu ru lan 
mü asir yol lar iq ti sa diy ya tın şa xə lən-
di ril mə si nə, ya şa yış mən tə qə lə ri nin 
və tu riz min in ki şa fı na töh fə ve rir. 
Bun dan son ra da mux tar res pub li-
ka da yol ti kin ti si nə ge niş yer ve ril-
mə li, key fi y yət ami li nə xü su si diq qət 
ye ti ril mə li, sər ni şin da şı ma işi nə və 
nəq liy yat va si tə lə ri nin tex ni ki və ziy-
yə ti nə nə za rət olun ma lı dır. Ey ni za-
man da ye ni tex no lo gi ya la rın tət bi qi 
sa hə sin də fə aliy yət tək mil ləş di ril mə-
li, gös tə ri lən xid mət lə rin key fi y yə ti 
yük səl dil mə li dir”.

Bu ilin ap rel-iyun ay la rın da Xan-
lıq lar-Şə rur şə hə ri-Yen gi cə-Şəh-
ri yar-Kür çü lü-Kə rim bəy li-Də mir çi 
kənd lə ri üz rə av to mo bil yo lu nun ti-
kin ti si, Cul fa-Or du bad ma gist ral av-
to mo bil yo lu nun ye ni dən qu rul ma sı 
da vam et di ri lib, Şə rur Ra yon Elekt-
rik Şə bə kə si nin Ço max tur ya rıms-
tan si ya sı bi na sı nın və Cul fa Ra yon 
Ra bi tə Evi nin ət ra fın da as falt-be ton 
iş lə ri, Ərəf sə kən din də XVI-XVII əsr-
lə rə aid kör pü nün bər pa sı, Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sı Sü ni Ma ya lan-
ma Mər kə zin də, Şə rur ra yo nu nun 
Mu ğan cıq-Meh rab kən din də, Kən-
gər li ra yo nu nun Şah tax tı kən di nin 
Şərq ha ma mı his sə sin də və Cul fa 
şə hə rin də yol la rın ye ni dən qu rul-
ma sı ba şa çat dı rı lıb. Ali Məc li sin 
Səd ri ma yın 15-də Cul fa şə hə rin də 
Hey dər Əli yev pros pek ti nin əsas lı 
ye ni dən qur ma dan son ra is ti fa də yə 
ve ril mə si ilə bağ lı ke çi ri lən təd bir-
də gö rü lən iş lər lə ta nış olub. Hə min 
gün, ey ni za man da Cul fa ra yo nun-
da Ye ni Nə sil Te le kom mu ni ka si ya 
Sis te mi və Ra bi tə Evi də is ti fa də yə 
ve ri lib.

İn for ma si ya və ra bi tə sa hə si 
in ki şaf et di ri lir

Mux tar res pub li ka nın so si al-iq ti-
sa di hə ya tın da mü hüm rol oy na yan 
in for ma si ya və ra bi tə sa hə si nin in-
ki şa fı da im diq qət də sax la nı lır. İkin-
ci rüb də Döv lət proq ra mın da ra bi tə 
xid mət lə ri nin yax şı laş dı rıl ma sı nı nə-
zər də tu tan di gər təd bir lər də hə ya ta 

ke çi ri lib, mux tar res pub li ka əra zi sin-
də 6 min 250 metr fi  ber-op tik ka bel 
xət ti nin ti kin ti si ba şa çat dı rı lıb. “Evə-
dək op ti ka” la yi hə si çər çi və sin də 8 
fər di mən zi lə fi  ber-op tik ka bel xət ti 
çə ki lib. İn ter net və Ye ni Tex no lo gi ya-
la rın Təd ri si Mər kə zin də 268 din lə-
yi ci nin kurs lar da iş ti ra kı tə min edi lib.

Döv lət proq ra mın da nə zər də 
tu tu lan təd bir lə rin ic ra sı məq sə di-
lə “Duz dağ Fi zi ote ra pi ya Mər kə zi” 
pub lik hü qu qi şəx sin ye ni in zi ba ti 
bi na sı nın, Da rı dağ Ar sen li Su Mü ali-
cə və İs ti ra hət Komp lek si nin ti kin ti si 
da vam et di ri lib, “Nax çı van Mət bə-
xi” Ku li na ri ya Mər kə zi nin nəz din də 
“Mil li ye mək lər” İc ti mai İaşə Məh dud 
Mə su liy yət li Cə miy yə ti ya ra dı lıb.

Əha li nin su tə mi na tı
yax şı laş dı rı lır

Əha li nin su tə mi na tı nın yax şı laş-
dı rıl ma sı döv lə ti mi zin so si al si ya sə-
ti nin pri ori tet is ti qa mət lə rin dən dir. 
Nax çı van da is teh lak çı la rın fa si lə siz 
və key fi y yət li su təc hi za tı ilə tə min 
edil mə si, ka na li za si ya sis te mi nin 
yax şı laş dı rıl ma sı kom mu nal xid mət-
lə rin in ki şa fı ilə bağ lı ye ni im kan lar 
ya rat maq da dır. İkin ci rüb də Döv lət 
proq ra mın da bu məq səd lə mü əy-
yən edil miş təd bir lər da vam et di ri lib, 
Ali Məc li sin Səd ri ap re lin 23-də Sə-
də rək, ma yın 27-də isə Kən gər li ra-
yon la rın da ye ni iç mə li su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri nin qu rul ma sı 
la yi hə lə ri nə ba xıb və mü va fi q tap şı-
rıq lar ve rib. Ap rel-iyun ay la rın da Ba-
bək, Sə də rək və Kən gər li ra yon la rın-
da müx tə lif di ametr li bo ru lar la 58,06 
ki lo metr iç mə li su xət ti və 28,26 ki lo-
metr ka na li za si ya xət ti çə ki lib.

So si al qay ğı ya eh ti ya cı olan 
ailə lər döv lət tə rə fin dən 
hər tə rəf li hi ma yə olu nur
Mux tar res pub li ka da so si al qay-

ğı ya eh ti ya cı olan ailə lər döv lət tə-
rə fi n dən hər tə rəfl  i hi ma yə olu nur. 
Proq ram da əlil və şə hid ailə lə ri nin 
so si al-mə işət şə ra iti nin yax şı laş dı-
rıl ma sı məq sə di lə fər di mən zil lə rin 
ti kin ti si ilə bağ lı tap şı rıq mü əy yən 
olu nub. İyu nun 15-də – Mil li Qur tu-
luş Gü nün də Azər bay can Res pub li-
ka sı nın əra zi bü töv lü yü nün, müs tə-
qil li yi nin və kons ti tu si ya qu ru lu şu nun 
mü da fi  əsi ilə əla qə dar sağ lam lı ğı nı 
itir miş 1 nə fər mən zil lə tə min olu nub, 
so si al qay ğı ya eh ti ya cı olan 5 nə fə-
rə isə “NAZ Li fan-330” mar ka lı mi nik 
av to mo bil lə ri ve ri lib. Bu mü na si bət lə 
ke çi ri lən təd bir də Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sı Ali Məc li si nin Səd ri de-

yib: “Azər bay can da sa bit lik, in ki şaf 
və tə rəq qi var dır. Bun lar da öl kə-
miz də ümum mil li li de ri miz Hey dər 
Əli ye vin si ya si xət ti nin uğur la da vam 
et di ril mə si nin nə ti cə si dir. Öl kə miz 
in ki şaf edir, qay ğı ya eh ti ya cı olan 
in san la ra diq qət gös tə ri lir, əmə yi ilə 
fərq lə nən lə rə döv lət mü ka fat la rı ve-
ri lir. İn san la rı mız ra hat ya şa yır, ye ni 
iş yer lə ri açı lır, əha li nin ri fa hı yax şı-
laş dı rı lır. Bun la rın ha mı sı öl kə mi zin 
in ki şa fı na, gə lə cə yi nə xid mət edən 
iş lər dir”.

Ki çik və or ta sa hib kar lı ğa 
gös tə ri lən döv lət qay ğı sı

hə ya ta ke çi ri lən
uğur lu iq ti sa di si ya sə tin

tər kib his sə si dir
Nax çı van da ki çik və or ta sa hib-

kar lı ğa gös tə ri lən döv lət qay ğı sı hə-
ya ta ke çi ri lən uğur lu iq ti sa di si ya sə-
tin tər kib his sə si ni təş kil edir. Döv lət 
proq ra mın da da bu sa hə də gü zəşt li 
kre dit lə rin ve ril mə si, ix rac fə aliy-
yə ti nin ge niş lən di ril mə si ilə bağ lı 
tap şı rıq lar nə zər də tu tu lub. İkin ci 
rüb də sa hib kar lıq sub yekt lə ri nin ix-
rac fə aliy yə ti nin ge niş lən di ril mə si 
məq sə di lə 7 ix rac əmə liy ya tı üz rə 
13 min ma nat dan çox məb ləğ də ix-
rac təş vi qi nin ödə nil mə si tə min edi-
lib, “İs teh lak Mal la rı nın Eks per ti za sı 
Mər kə zi” Məh dud Mə su liy yət li Cə-
miy yə ti tə rə fi n dən 23 hаl dа mən şə 
ser ti fi  ka tı ve ri lib. Ki çik və or ta sa hib-
kar lıq sub yekt lə ri üçün Sa hib kar lı ğın 
İn ki şa fı Fon du nun və sa iti he sa bı na 
21 la yi hə nin ma liy yə ləş di ril mə si nə 
3 mil yon 390 min ma nat həc min də 
gü zəşt li şərt lər lə, bank lar tə rə fi n dən 
isə 1 mil yon 845 min 450 ma nat həc-
min də kre dit ve ri lib. Sa hib kar lı ğın 
İn ki şa fı Fon du tə rə fi n dən kənd lər də 
ki çik həcm li emal mü əs si sə lə ri nin 
ya ra dıl ma sı üçün 2 la yi hə yə 13 min 
ma nat, arı çı lıq, da maz lıq tə sər rü fat-
la rı nın ya ra dıl ma sı üçün 7 la yi hə-
nin ma liy yə ləş di ril mə si nə 106 min 
100 ma nat həc min də döv lət ma liy yə 
dəs tə yi gös tə ri lib.

Döv lət proq ra mı nın ic ra sı mux tar 
res pub li ka da iq ti sa diy ya tın çox şa-
xə li in ki şa fı nı və so si al inf rast ruk tu-
run da ha da güc lən di ril mə si ni tə min 
edə cək dir.

AZƏR TAC-ın
Nax çı van bü ro su

Nax çı van da iq ti sa diy ya tın çox şa xə li in ki şa fı
tə min edi lib, so si al inf rast ruk tur da ha da güc lən di ri lib

Mux tar res pub li ka nın so si al-iq ti sa di in ki şa fı na da ir Döv lət Proq ra mı uğur la ic ra edi lir

Üç şə hər və “Şah dağ”
Tu rizm Mər kə zi nin

tul lan tı su la rı nı tə miz lə yən
komp leks ti ki lir

Şəm kir də 672 məc bu ri köç kün ailə si üçün 
16 çox mən zil li ya şa yış bi na sı ti ki lə cək

Son il lər Qə bə lə ra yo nun da 38 su bar te zi an qu yu su qa zı lıb

Ma sal lı da in şa olu nan 100 yer lik uşaq bağ ça sı
mü asir tə ləb lər sə viy yə sin də ola caq

Xaç maz ra yo nun da sut ka lıq məh sul-
dar lı ğı 60 min kub metr olan tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu lar komp lek si nin 
ti kin ti si nin il kin mər hə lə si ye kun la şır.
Ra yo nun Gü la lan kən di əra zi sin də in şa 

olu nan bu qur ğu da Xaç maz şə hə ri ilə ya na şı, 
Qu ba və Qu sar şə hər lə ri nin, həm çi nin “Şah-
dağ” Tu rizm Mər kə zi nin tul lan tı su la rı tə miz-
lə nib kə nar laş dı rı la caq.

Ha zır da qur ğu nun əsas his sə lə rin dən 
olan çir kab su la rı nın top la na ca ğı ha va lan dır-
ma ho vuz la rı ti ki lir. Komp lek sə da xil olan üç 
ho vuz dan bi rin ci si nin, o cüm lə dən in zi ba ti bi-
na la rın in şa sı ye kun laş maq üz rə dir. Bun dan 
əv vəl çir kab su la rın su tə miz lə yi ci qur ğu ya 
axı dıl ma sı üçün min metr, tə miz lən miş su yun 
isə qur ğu dan Qud yal çay höv zə si nə axı dıl ma-
sı üçün 1800 metr lik, di amet ri 1400 mil li metr 
olan su şə bə kə si çə ki lib.

Ti kin ti sa hə si 10 hek tar əra zi ni əha tə edir. 
La yi hə yə əsa sən, qur ğu komp lek sin də du-
rult ma ho vuz la rı, bar maq lıq lar, qum tu cu və 
ya ğa yı rı cı ka me ra lar, bio-fos for, çök dü rü cü 
və tə miz lən miş su yun sax la nıl ma sı üçün çən-
lər, na sos stan si ya la rı, fi l trlər, ult ra bə növ şə yi 
de zin fek si ya və di gər sis tem lər qu raş dı rı la-
caq. Tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu komp lek sin-
də in zi ba ti bi na, komp res sor, trans for ma tor 
və di gər yar dım çı ti ki li lə rin ya ra dıl ma sı da nə-
zər də tu tu lub.

Qeyd edək ki, Qu ba, Qu sar, Xaç maz şə-
hər lə rin də su təc hi za tı və ka na li za si ya sis tem-
lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı la yi hə si tam ba şa 
ça tıb. Bu şə hər lə rin sa kin lə ri fa si lə siz və key-
fi y yət li iç mə li su ilə tə min olu nub.

 A.RÜFƏT

Şəm kir şə hə rin də məs-
kun laş mış məc bu ri köç-
kün lə rin mən zil-mə işət 
şə ra iti nin yax şı laş dı rıl ma-
sı məq sə di lə Qaç qın la rın 
və Məc bu ri Köç kün lə rin 
İş lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə-
si tə rə fi n dən çox mən zil li 
ya şa yış bi na la rı ti ki lə cək.
Bu məq səd lə Şəm kir Ra yon 

İc ra Ha ki miy yə tin də məc bu ri 
köç kün lər üçün ti ki lə cək bi na-
la rın la yi hə si ilə ta nış lıq olub. 
Ti ki lə cək bi na lar 672 məc bu ri 
köç kün ailə si üçün 16 çox mən-
zil li ya şa yış bi na sın dan iba rət dir. 
Bi na la rın hər bi rin də 42 mən zil 

ola caq. Ya xın gün lər də ti kin ti si-
nə baş la nı la caq şə hər cik mü asir 
gö rü nü şü ilə Şəm kir şə hə ri nin 
gö zəl li yi nə ye ni bir gör kəm qa ta-
caq. Şə hər cik də 528 şa gird yer-
lik tam or ta mək təb və 280 yer lik 
uşaq bağ ça sı ola caq.

Xalidə QAFAROVA

Öl kə miz də pay taxt la ya na-
şı, re gi on lar da da ye ni uşaq 
bağ ça la rı nın ti kin ti si və 
əsas lı tə mi ri iş lə ri da vam et-
di ri lir. Ha zır da Ma sal lı da mü-
asir tə ləb lər sə viy yə sin də ti-
ki lən 100 yer lik uşaq bağ ça sı 
bu nun ba riz nü mu nə si dir.
Ma sal lı şə hər 1 say lı kör pə lər 

evi-uşaq bağ ça sı nın ti kin ti si nə bu 
ilin iyul ayın dan baş la nı lıb. Ha zır-

da bi na nın fa sa dın da su vaq işi 
apa rı lır, pa ra lel ola raq üz lük da-
şı vu ru lur. Bi rin ci mər tə bə də ar-
tıq pən cə rə lər qo yu lub. Bi na nın 
hə yə tin də in şa olu nan yar dım çı 
bi na la rın – na sos xa na, qa zan xa-
na, yan ğın mü ha fi  zə-su ho vu zu-
nun ti kin ti si ba şa çat maq üz rə dir. 
Bi na nın da xi lin də isə elekt rik və 
ra bi tə xət lə ri çə ki lir.

Ar tıq dam ör tü yün də be ton 
iş lə ri ye kun la şıb. Otaq lar da və 
mət bəx də tə mir iş lə ri nə baş la nı-
lıb. Bu gün lər də məş ğə lə və ya-
taq otaq la rı na dö şə mə vu ru la caq.

Bi na da az yaş lı lar üçün id man 
və mu si qi zal la rı, ye mək xa na, 
hə kim ota ğı da ola caq. Bun dan 
baş qa, bağ ça nın hə yə tin də xü su-
si is ti ra hət gu şə lə ri ya ra dı la caq, 

mü asir uşaq əy lən cə qur ğu la rı 
qu raş dı rı la caq. Bir söz lə, uşaq-
la rın həm nor mal tə lim-tər bi yə si, 
həm də is ti ra hə ti və əy lən mə si 
üçün hər cür şə ra it ya ra dı la caq.

Bağ ça nın köh nə bi na sı həm 
da rıs qal, həm də şə ra it siz idi. 
Şə hə rin Sə məd Vur ğun kü çə sin-
də in şa olu nan iki mər tə bə li, mü-
asir tə ləb lə rə ca vab ve rən ye ni 
bi na ar tıq bu çə tin lik lə ri ar xa da 
qo ya caq.

Uşaq bağ ça sı nın ti kin ti si nin 
de kabr ayı na dək ba şa çat dı rıl-
ma sı nə zər də tu tu lub. Qeyd edək 
ki, bu il Ma sal lı ra yo nun da, ümu-
mi lik də, 7 mək tə bə qə dər təh sil 
mü əs si sə si nin in şa sı və əsas lı 
tə mi ri nə zər də tu tu lub.

 A.RÜFƏT

Azər bay can Pre zi den ti nin “Qə-
bə lə ra yo nun da əkin sa hə lə-
ri nin su var ma su yu ilə tə mi-
na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı na və 
əha li nin iç mə li su ya olan tə lə-
ba tı nın ödə nil mə si nə da ir əla və 
təd bir lər haq qın da” 2020-ci il 
30 iyul ta rix li Sə rən ca mı nın ic-
ra sı ola raq, “Azər bay can Me li-
ora si ya və Su Tə sər rü fa tı” ASC 
tə rə fi n dən bu il Qə bə lə ra yo-
nun da 10 su bar te zi an qu yu su-
nun qa zıl ma sı nə zər də tu tu lub. 
Sə rən ca mın ic ra sı çər çi və sin də 

ra yo nun Ab rıx, Bay ram ko xa lı, Daş-
ca, Ha cı alı lı, Mol la şı xa lı, Si ləy li, Sırt 
Yen gi cə, Ye ni kənd, Sol tan nu xa və 
Ulu daş kənd lə rin də, ümu mi lik də, 

10 su bar te zi an qu yu su nun qa zın tı sı 
iş lə ri ar tıq ye kun la şıb. Ha zır da ye ni 
qa zı lan qu yu lar da elekt rik ava dan-
lı ğı nın və güc trans for ma tor la rı nın 
qu raş dı rıl ma sı iş lə ri gö rü lür.

Şə ki Su bar te zi an Qu yu la rı nın İs-
tis ma rı İda rə si nin rə isi Sa bir Əh mə-
dov mə lu mat ve rib. Onun söz lə ri nə 
gö rə, bu qu yu la rın ha mı sı nın ca ri ilin 
so nu na dək is tis ma ra ve ril mə si nə-

zər də tu tu lur. Ye ni su bar te zi an la rın 
is tis ma ra ve ril mə si nə ti cə sin də 14 
min 880 nə fər əha li nin ya şa dı ğı 10 
ya şa yış mən tə qə sin də əkin sa hə lə-
ri nin və əkin üçün is ti fa də olu nan hə-
yət ya nı tor paq sa hə lə ri nin su var ma 
su yu ilə tə mi na tı yax şı laş dı rı la caq, 
həm çi nin əha li nin iç mə li su ya tə lə-
ba tı ödə ni lə cək.

Ha zır da Qə bə lə ra yo nu əra zi sin-
də 106 su bar te zi an və 1 ar te zi an qu-
yu su is tis mar da dır. Bu qu yu lar va si-
tə si lə 1315 hek tar əkin sa hə si nin 
su var ma su yu və hə min əra zi lər də 
ya şa yan min lər lə sa ki nin iç mə li su 
ilə tə mi na tı ödə ni lir. Ke çən il bu qu-
yu lar dan 3 mil yon kub metr dən çox 
su çı xa rı lıb.

 A.RÜFƏT

Qəbələdə 
çoxmənzilli 

binaların
dam örtükləri 

dəyişdirilir

İs teh lak çı la rın fa-
si lə siz, da ya nıq-
lı və key fi y yət li 
elekt rik ener ji si 
ilə tə min olun ma-
sı üçün Mər kə-
zi Aran Re gi onal 
Ener ji Təc hi za tı və 
Sa tı şı İda rə si nin 
(RET Sİ), Tər tər 
Elekt rik Şə bə kə si-
nin xid mə ti əra zi si 
olan Hə sən qa ya 
kən din də ge niş 
qu ru cu luq iş lə ri 
hə ya ta ke çi ri lib.
“Azə ri şıq” ASC-dən 

bil di ri lib ki, düş mən lə 
üz-üzə, tə mas xət tin də 

yer lə şən Hə sən qa ya 
kən di nin elekt rik ener-
ji si sis te mi is ti fa də yə 
ya rar sız və ziy yət də 
olub. “Azə ri şıq” ASC bu 
kənd də elekt rik ener ji 
sis te mi ni ta ma mi lə ye ni-

dən qu rub. İs tis ma ra ya-
rar sız da yaq və na qil lər, 
həm çi nin trans for ma tor 
mən tə qə lə ri, say ğac lar 
ye ni si ilə əvəz olu nub.

Z. ALLAHVERDİYEV

Cəb hə xət tin də yer lə şən
kən din elekt rik ener ji sis te mi

ye ni dən qu ru lub
Qə bə lə şə hə rin də çox mən zil-
li ya şa yış bi na la rı nın dam ör-
tük lə ri nin də yiş di ril mə si iş lə ri 
da vam et di ri lir. Son vaxt lar 
şə hə rin Mux tar Ab dı yev kü çə-
sin də yer lə şən və hər bi ri dörd 
mən zil dən iba rət iki mər tə bə li 
da ha 8 bi na nın dam kon struk-
si ya sı və ör tü yü də yiş di ri lib.
Bu ba rə də ra yon ic ra ha ki miy yə-

tin dən mə lu mat ve ri lib.
Ey ni za man da, ra yon da abad-

lıq-qu ru cu luq iş lə ri də da vam et di-
ri lir. Qə bə lə şə hə ri nin Hə zi As la nov 
kü çə sin də yer lə şən 1941-1945-ci 
il lə rin Bö yük Və tən mü ha ri bə sin də 
hə lak olan la rın xa ti rə si nə ucal dıl mış 
abi də-komp lek sin, həm çi nin Hey-
dər Əli yev pros pek tin də yer lə şən 
İs ma yıl bəy Qut qa şın lı nın abi də si-
nin ət ra fın da əsas lı tə mir və abad lıq 
iş lə ri apa rı lıb.

Xalidə QAFAROVA



Ağ ca bə di ra yo nu nun Av şar–
Sal man bəy li–Aşa ğı Av şar–Xo-
ca vənd av to mo bil yo lu nun 
Azər bay can Av to mo bil Yol la-
rı Döv lət Agent li yi tə rə fi n dən 
mü va fi q ye ni dən qur ma iş lə ri-
nə baş la nı lıb.
Agent li yin İc ti ma iy yət lə əla qə lər 

şö bə sin dən AZƏR TAC-a bil di ri lib 
ki, uzun lu ğu 41 ki lo metr olan və Av-
şar–Sal man bəy li–Aşa ğı Av şar–Xo-
ca vənd marş ru tu üz rə ya şa yış mən-
tə qə lə ri nə ge dən av to mo bil yol la rı 
res pub li ka əhə miy yət li Min gə çe vir-
Stan si ya Min gə çe vir-Bəh ram tə pə 
av to mo bil yo lun dan ay rı lır.

Mə lu ma ta əsa sən, Azər bay can 
Av to mo bil Yol la rı Döv lət Agent li yi-
nin “Azə rel mi tət di qat la yi hə İns ti tu tu” 
MMC tə rə fi n dən av to mo bil yol la rı-
nın V tex ni ki də rə cə dən IV tex ni ki 
də rə cə yə uy ğun tək mil ləş di ril mə si 
məq sə di lə yol la yi hə si ha zır la nıb. 
La yi hə yə uy ğun ola raq, yol bir-ne-
çə marş rut üz rə ye ni dən qu ru lur. Bu, 

Av şar, Sal man bəy li, Aşa ğı Av şar və 
Xo ca vənd kənd lə ri nə ge dən 27,4 ki-
lo metr uzun lu ğa ma lik yol lar, həm çi-
nin 5,6 ki lo metr Av şar, 2,9 ki lo metr 
Sal man bəy li, 4,5 ki lo metr Aşa ğı Av-
şar və 0,6 ki lo metr Xo ca vənd kənd-
lə ri nin da xi li yol la rı dır.

“İn şa at Nor ma və Qay da la rı”nın 
tə ləb lə ri nə əsa sən, yol ge yi mi nin in-

şa sı üçün la yi hə də nə zər də tu tul muş 
qa lın lıq da qum-çın qıl və op ti mal-qır-
ma daş qa rı şı ğın dan is ti fa də olun-
maq la yol əsa sı nın in şa sı, çi yin lə rin 
bər ki dil mə si, yol bir ləş mə lə ri nin tə mi-
ri, bu na pa ra lel ola raq isə yol əsa sı 
ha zır olan əra zi lər də 6 metr hə rə kət 
his sə si nə zə rə alın maq la təq ri bən 
250 min kvad rat metr sa hə yə 2 lay-

dan iba rət ye ni as falt-be ton ör tü yü-
nün dö şən mə si iş lə ri apa rı la caq.

Son da yol bo yu 4 av to bus da ya-
na ca ğı in şa edi lə cək, hə rə kə tin nor-
mal təş ki li üçün 72 yol ni şa nı və mə-
lu mat ve ri ci löv hə, 840 təh lü kə siz lik 
di rək lə ri və ki lo metr gös tə ri ci lə ri 
qu raş dı rı la caq, həm çi nin xət lən mə 
iş lə ri apa rı la raq mü asir yol inf rast-
ruk tu ru ya ra dı la caq.

Ye ni dən qu ru lan yol hə min əra zi-
də ya şa yan 14 min sa ki nə res pub li-
ka əhə miy yət li Min gə çe vir-Stan si ya, 
Min gə çe vir-Bəh ram tə pə yo lu na ra-
hat çı xış əl də et mək lə ye tiş dir dik lə ri 
kənd tə sər rü fa tı məh sul la rı nı ra yon 
mər kə zi nə və qon şu ra yon la rın ba-
zar la rı na tez bir za man da da şı ma sı-
na im kan ya ra da caq.

Əlyazmalara rəy verilmir 
və onlar geri qaytarılmır.

Müəllifl ərlə redaksiyanın 
mövqeyi üst-üstə 

düşməyə bilər.
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(Ñàù: 13,2 ìèí êâ. êì.): Äàü ëûã Ãà ðà áàü (Øó øà, 
Õàí êÿí äè, Õî úà ëû, ßñ ýÿ ðÿí, Õî úà âÿíä, Àü äÿ ðÿ): 

Èø üàë òà ðè õè - 1988-1994-úö èë ëÿð (Ñàù: 4400 êâ. êì.).
Ëà ÷ûí (18 ìàé 1992-úè èë) - 1835 êâ. êì. 
Êÿë áÿ úÿð (3-4 àï ðåë 1993-úö èë) - 1936 êâ. êì.
Àü äàì (23 èéóë 1993-úö èë) - 1094 êâ. êì. 
Úÿá ðà éûë (23 àâ ãóñò 1993-úö èë) - 1050 êâ. êì. 
Ôö çó ëè (23 àâ ãóñò 1993-úö èë) - 1386 êâ. êì. 
Ãó áàä ëû (31 àâ ãóñò 1993-úö èë) - 802 êâ. êì. 
Çÿí ýè ëàí (30 îêòéàáð 1993-úö èë) - 707 êâ. êì.

ÃÀÐÀÁÀÜÛ ÓÍÓÒÌÀ!
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Qalmaqallı iş adamı Mask 1 gündə 
7 milyard dollar qazandı

Gü nəş sis te mi ya xın lı ğın da xey li 
say da “qəh və yi cırt dan” aş kar la nıb

Səh ra da kı sir li qə dim qu ru luş la rın 
məq sə di aş ka ra edi lib

4 mər tə bə li Bu gat ti Hyper Truck – 
Gə lə cə yin yük ma şı nı

Bədən tem pe ra tu ru nu müəyyən 
edən ro bot ya ra dı lıb

Ru si ya da ki çik dron la rı mü əy yən 
edə bi lən ra dar ya ra dı lır

“Tes la” şir kə ti nin baş di rek to ru İlon 
Mask son 24 sa at ər zin də sər və ti ni 7 
mil yard dol lar ar tı rıb. “For bes” jur na lı 
xə bər ve rir ki, bu nun sa yə sin də va-
ri da tı nı 83,6 mil yard dol la ra çat dı ran 
Mask dün ya nın ən zən gin iş adam la rı 
ara sın da ilk “beş liy”ə qa yı dıb.

Mas kın sər və ti nin kəs kin ar tı mı 
“Tes la” şir kə ti nin səhm lə ri nin 11,2% 
ar ta raq 1 səhm üçün 1845 dol la ra 
çat ma sı ilə bağ lı dır.

"Back yard Worlds: Pla net 9" 
ad lı hə vəs kar ast ro no mi ya la yi-
hə sin də iş ti rak edən kö nül lü lər 
tə rə fi n dən Gü nəş sis te mi hən də-
və rin də 100-dək "qəh və yi cırt dan" 
de yi lən pla net dən bö yük, ul duz dan 
ki çik ci sim aş kar la nıb.

Hər han sı pla net sis tem lə ri nə 
da xil ol ma yan, hər han sı ul du zun 
isit mə di yi sö zü ge dən ob yekt lər 
bü töv lük də çox so yuq ol sa da, bə-
zi lə ri nin hə ra rə ti Yer kü rə sin də ki nə 
nis bə tən ya xın dır ki, bu da ora da 
su bu lud la rı nın ol ma sı eh ti ma lı nı 
or ta ya çı xa rır.

"Bu so yuq dün ya la rı kəşf et-
mək lə biz Gü nəş sis te mi xa ri cin də 

pla net lə rin əmə lə gəl mə si ni, ora da-
kı at mos fer lə rin qu ru lu şu nu öy rə nə 
bi lə rik. Bu nun la biz Gü nəş ət ra fın-
da bu ki mi dün ya la rın də qiq sa yı-
nı öy rən mək im ka nı qa za nı rıq", 
– araş dır ma nın həm mü əli fi  Aaron 
Mays ner bil di rib.

Ar xe oloq lar, yed di min il lik ta ri xi 
olan Ərə bis tan ya rı ma da sın da yer-
lə şən sir li daş kon struk si ya la rın ri tu-
al məq səd lər üçün tə yin olun du ğu nu 
aş kar edib. Bu ba rə də "The Ho lo-
ce ne" jur na lın da mə lu mat ve ri lib. 
Mus ta til ad la nan bö yük daş abi də lər 
daş sil si lə lə rin uzun düz bu caq la rı na 
bən zə yir və Xar rat-Xay bar vul ka nik 
sa hə sin də yer lə şir.

Bu abi də lər Mi si rin "Gi za" pi ra-
mi da la rın dan min lər lə yaş da ha bö-
yük dür. On lar 2017-ci il də peyk fo to-
şə kil lə rin dən is ti fa də edi lə rək aş kar 
edi lib. Ar xe oloq lar ye ni araş dır ma-
lar za ma nı Ne fud səh ra sı nın cə nub 
kə na rın da 104 ye ni mus ta til kəşf 
edib. Xar rat-Xay ba rın mus ta til lə rı 
ki mi, Ne fud səh ra sı nın mus ta til lə ri-
də uzun iki plat for ma dan iba rət dir. 
On la rın di var la rı 600 metr dən çox 

olan aşa ğı di var lar la bağ la nıb. Qə-
dim in şa at çı lar əv vəl cə şa qu li daş lar 
qoy muş, bun dan son ra ara la rın da kı 
boş lu ğu dol du rub. Qu ru luş la rın bi-
rin də kö mür aş kar edi lib, bu da mus-
ta ti lin ti kil mə ta ri xi ni tə yin et mə yə 
kö mək edib. Təd qi qat çı la rın fi k rin cə, 
mus ta til lər ri tu al funk si ya ye ri nə ye-
tir miş və hey van qur ban lıq la rı nın kə-
sil mə si və ya mü qəd dəs he sab edi-
lən bay ram lar üçün nə zər də tu tu lub.

Çin li Dong feng Mo tor şir kə ti nin 
bir di zay ne ri dörd mər tə bə li Bu gat ti 
Hyper Truck ad lı yük ma şı nın es kiz-
lə ri ni ha zır la dı.

Fran sız av to mo bil is teh sal çı sı 
Bu gat ti sü rət li hi per av to mo bil lə ri ilə 

da ha yax şı ta nı nır.
Di zay ner Prath yush De va das, 

Hyper Truck kon sep si ya sı na sa-
hib Bu gat ti mar ka lı yük ma şı nı nı 
qur maq ar zu sun da idi.Onun çək di-
yi es kiz lər də Bu gat ti Hyper Truck 
kon sep si ya sın da yük lən mə ni ar tır-
maq üçün dörd cüt di na mi kə bən-
zər tə kər var. Bun dan əla və, qoş-
qu nun yük həc mi ni ar tır maq üçün 
bir az əy ri di zay nı var.

Bu gat ti şir kə tin dən bil di rib lər 
ki, Bu gat ti mar ka lı bir yük ma şı nı 
re al hə yat da gör mə sək də bu cür 
uğur lu di zayn iş lə ri ni araş dır maq 
ol duq ca xoş dur.

Tür kiyənin Or du şəhərində 
yerləşən M.Hil mi Gü ler Elm və 
Sənət Mərkəzi nin 6 müəlli mi ye-
ni növ ko ro na vi rus epi de mi ya sı na 
qar şı gö rülən tədbirlər çərçivəsində 
bədən tem pe ra tu ru nu müəyyən 
edən və mas ka verən ro bot ya ra dıb.

Bu ro bot bi na ya da xil olan la rın 
bədən tem pe ra tu ru nu müəyyən edir 
və mas ka ve rir. Bənən tem pe ra tu ru 
nor mal olan la ra qa pı nı açan ro bot 
bədən tem pe ra tu ru yüksək olan la ra 

isə qa pı nı aç ma ya raq la zı mi şəxsə 
me saj göndərir.

Ru si ya da dron qru pu ara sın da 
ki çik dron la rı mü əy yən edə bi lən ra-

di olo ka si ya stan si ya sı ya ra dı lır.
Bu ba rə də "Ar mi ya-2020" fo ru-

mu za ma nı mə lu mat ve ri lib.
Qeyd olu nub ki, ye ni ra dar bir 

ne çə dro nun uçu şu za ma nı bü tün 
apa rat la rı tək-tək mü əy yən edə bi-
lə cək. Ha zır kı ra di olo ka si ya stan si-
ya la rı dron la rı yal nız dəs tə ha lın da 
mü əy yən edə bi lər.

Bu ra dar ki çik dron la rın qo ru nan 
ob yekt lə rə da xil ol ma sı nın qar şı sı nı 
al maq da kö mək edə cək.

Res pub li ka mı zın hər ye rin də 
ol du ğu ki mi, cəb hə böl gə sin də 
yer lə şən ya şa yış mən tə qə lə-
rin də də inf rast ruk tu run yax-
şı laş dı rıl ma sı, so si al la yi hə lə-
rin ic ra sı, əha li nin ri fah ha lı nın 
yük səl dil mə si da im döv lə tin 
diq qət mər kə zin də dir. Hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə lər sı ra sın da av-
to mo bil yol la rı nın ye ni dən qu-
rul ma sı pri ori tet mə sə lə lər dən 
bi ri dir. Çün ki yol inf rast ruk tu-
ru nun ye ni dən qu rul ma sı həm 
in san la rın ra hat lı ğı na, həm də 
iq ti sa diy ya tın, kənd tə sər rü fa-
tı nın in ki şa fı na xid mət edir.

AZƏR TAC-ın böl gə müx bi ri xə-
bər ve rir ki, cəb hə böl gə sin də yer-
lə şən Ağ dam ra yo nun da yol inf-
rast ruk tu ru nun ye ni dən qu rul ma sı 
is ti qa mə tin də bö yük iş lər gö rü lüb. 
Pre zi dent İl ham Əli yev ra yo nun 
Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri nin 
nə za rə ti al tın da olan his sə sin də 
yer lə şən ya şa yış mən tə qə lə ri ni 
bir ləş di rən yol la rın ye ni dən qu rul-
ma sı ilə bağ lı beş Sə rən cam im za-
la yıb. Son il lər də ra yon da ümu mi 
uzun lu ğu 100 ki lo met rə ya xın olan 
Qu zan lı-Xın dı rıs tan-Əh mə da ğa lı-
Əfət li, Qu zan lı-Üçoğ lan-Xın dı rıs tan-
Sə fər li, Qu zan lı-İmam qu lu bəy li-Or ta 

Qər vənd-Xın dı rıs tan, Əfət li-Ha cı-
tu ra lı-Hə sən xan lı, Kol qış laq–Mi rə-
şel li–Əh mə da ğa lı–Çı rax lı, Sə fər li-
Zən gi şa lı-Ha cı lar av to mo bil yol la rı 

ye ni dən qu ru lub.
Cəb hə ya nı kənd lə ri əha tə edən 

yol la rın ye ni dən qu rul ma sı hə min 
ya şa yış mən tə qə lə rin də ya şa yan 
sa kin lə rin so si al ri fah ha lı na müs-
bət tə sir gös tər mək lə, av to mo bil lə rin 
hə rə kə ti nin təh lü kə siz li yi nə zə min 
ya ra dır, yük və sər ni şin da şı ma sı nı 
asan laş dı rır, kənd tə sər rü fa tı nın in-
ki şa fı na tə kan ve rir.

Neft ça la şə hə rin də su təc hi-
za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı is-
ti qa mə tin də təd bir lər da vam 
et di ri lir. Ha zır da Neft ça la şə-
hə ri ni iç mə li su ilə tə min edə-
cək ma gist ral su kə mə ri nin və 
su an ba rı nın ti kin ti si hə ya ta 
ke çi ri lir. Ey ni za man da, şə hə-
rə və ət raf kənd lə rə nəq liy yat 
va si tə lə ri ilə iç mə li su yun da-
şın ma sı tə min edi lir.
“Azər su” ASC-dən AZƏR TAC-a 

bil di ri lib ki, Neft ça la şə hə ri və ət raf 
kənd lə rin iç mə li su təc hi za tı nın yax-
şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə ic ra olu nan 

la yi hə yə əsa sən, su mən bə yi Şir van-
Mu ğan qrup su kə mə ri se çi lib. Bu ra-
dan Neft ça la şə hə ri nə özü axım lı re-
jim də su yun ve ril mə si ni tə min et mək 
üçün Sal yan şə hə ri nin ya xın lı ğın da 
nis bə tən rel yef ba xı mın dan yük sək-
lik də 7500 kub metr tu tu mu olan su 
an ba rı in şa olu nur. Bu nun la pa ra lel 
ola raq su an ba rın dan Neft ça la şə hə-
ri nə qə dər 560 mil li metr di ametr li po-
li eti len bo ru lar la 44 ki lo metr uzun lu-
ğun da ma gist ral su kə mə ri nin in şa sı 
da vam et di ri lir. Ha zır da su an ba rı nın 
ti kin ti si üz rə iş lə rin 40 fa iz dən ço xu 
ic ra olu nub. Ma gist ral kə mə rin isə 
22 ki lo metr lik his sə sin də iş lər ye-
kun la şıb. Bu nun la da su an ba rı nın 
və ma gist ral kə mə rin ti kin ti si üz rə 
iş lə rin 50 fa izi ic ra edi lib. Ti kin ti-qu-
raş dır ma iş lə ri nin ca ri ilin no yabr 

ayın da ba şa çat dı rıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. Ye ni ti ki lən ma gist ral su kə-
mə ri Neft ça la şə hə rin də ki möv cud 
şə bə kə yə bir ləş di ril dik dən son ra su-
yun ve ril mə si tə min edi lə cək.

Qeyd edək ki, son vaxt lar Kür 
ça yın da su yun azal ma sı sə bə bin-
dən cod lu ğun yük səl mə si su yun 
key fi y yə ti nə tə sir edib və onu iç mə-
yə ya rar sız ha la sa lıb. Bu na gö rə 
də ra yon mər kə zi nin, elə cə də ət-
raf kənd və qə sə bə lə rin iç mə li su-
ya olan tə lə ba tı ma şın lar la da şı nan 
su he sa bı na tə min olu nur. Ha zır da 
hər gün Sal yan ra yo nun dan 30-dan 
çox nəq liy yat va si tə si lə Neft ça la ya 
su da şı nır. Da şı nan su mə həl lə lər-
də qu raş dı rıl mış çən lə rə, həm çi nin 
kənd lər də ki mo dul tip li su təm zi lə yi-
ci qur ğu la rın an bar la rı na dol du ru lur. 
Əha li yə ve ri lən iç mə li su yun key fi y-
yə ti nə səy yar la bo ra to ri ya lar tə rə fi n-
dən mü tə ma di nə za rət olu nur.

Neft ça la şə hə ri nin su və ka na li-
za si ya sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul-
ma sı la yi hə si çər çi və sin də gə lə cək-

də Neft ça la şə hə ri, elə cə də şə hər 
mər kə zi nə bi ti şik Ban kə və Kür kənd 
qə sə bə lə rin də 118 ki lo metr lik iç mə li 
su, 116 ki lo metr lik ka na li za si ya şə-
bə kə lə ri, 8,6 ki lo metr lik ka na li za si ya 
kol lek to ru və tul lan tı su la rın tə miz-
lə nib zə rər siz ləş di ril mə si məq sə di lə 
tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu nun in şa-
sı plan laş dı rı lır.

Ağ su ra yo nun da əkin sa hə-
lə ri nin su tə mi na tı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı üçün Qa za nar xı 
ad la nan ka na lın ye ni dən qu-
rul ma sı üz rə la yi hə nin ikin-
ci mər hə lə si hə ya ta ke çi ri lir. 
La yi hə nin ic ra sı Me li ora si ya 
və Su Tə sər rü fa tı ASC-nin Ti-
kil mək də olan me li ora si ya və 
ir ri qa si ya ob yekt lə ri nin bir-
ləş miş mü di riy yə ti nin si fa ri şi 
ilə “Ti kin ti-Qu raş dır ma ANTB” 
QSC tə rə fi n dən ye ri nə ye ti ri lir.

AZƏR TAC-ın böl gə müx bi ri xə-
bər ve rir ki, möv cud Qa za nar xı ka-
na lı nın qur ğu lar la bir lik də ye ni dən 
qu rul ma sı Ağ su şə hər, Ərə bu şa ğı, 
Ağa bəy li, Arat lı-Cu ruq lu, Ça par-
lı, Rə him li, Gə yə li, Bi co, Qə şəd, 
Lən gə biz, Daş də mir bəy li kənd bə-
lə diy yə lə ri nin 5918 hek tar, ha be lə 
Şa ma xı ra yo nu nun 1082 hek tar, 
ümu mi lik də, 7000 hek tar kənd tə-
sər rü fa tı na ya rar lı tor paq sa hə si ni 
su var ma su yu ilə tə min edə cək.

Ha zır da Ağ su şə hə rin dən 2,6 ki-
lo metr şi mal da Ağ su çay da iş lər sü-

rət lə da vam et di ri lir. Hid ro tex ni ki qur-
ğu lar üz rə mü hən dis Və li Ab dul la yev 
AZƏR TAC-ın böl gə müx bi ri nə bil di rib 
ki, in di bu ra da baş su gö tü rü cü qur ğu 
in şa olu nur. Su sa ni yə də 5 kub su gö-
tür mə qa bi liy yə ti olan qur ğu dan 10,9 
ki lo metr be ton ka nal la, 645 metr me-
tal yığ ma də mir bo ru ilə axa caq. Ha-
be lə 450 metr ka nal Ca van şir gö lü-
nün qi da lan dı rıl ma sı nı tə min edə cək.

Baş su gö tü rü cü qur ğu lar üz rə 11 
şü lü zün, su du rul du cu qur ğu nun, li-
löt rü cü ka na lın, is ti qa mət lən di ri ci 4 
dam ba nın, sə viy yə qal dı rı cı, su aşı ran 
qur ğu nun ti kin ti si ba şa ça tıb. Əra zi də 
nə za rət çi mən tə qə nin də in şa sı ye-
kun la şıb. Ümu miy yət lə, baş su gö tü rü-
cü qur ğu da iş lə rin 90 fa izi ye kun la şıb.

Qeyd edək ki, Qa zan xa na ka na-
lı nın ye ni dən qu rul ma sı üz rə la yi hə-
nin ic ra sın da 45 nə fər iş çi qüv və si, 
20-yə ya xın müx tə lif tə yi nat lı tex ni ka 
iş lə yir. La yi hə nin tam ic ra sı 2023-cü 
il də ba şa ça ta caq.

1993-cü il av qus tun 
23-də Er mə nis tan si-
lah lı bir ləş mə lə ri tə-
rə fi n dən iş ğal edil miş 
Cəb ra yıl ra yo nu nun 
əra zi si ta ri xi, mə də-
niy yət və me mar lıq 
abi də lə ri, daş üzə-
rin də sü jet xa rak ter-
li oy ma lar, ma ğa ra, 
kur qan tip li abi də lər, 
çox lu say da qə bi rüs-
tü abi də lər, qoç fi  qur-
la rı, mə işət və di gər 
əş ya lar, 11 və 15 aşı-
rım lı kör pü lər, güm-
bəz lər lə zən gin dir.

Cəb ra yıl şə hə rin də 
Ağoğ lan nek ro po lu (ilk or-
ta əsr lər), Si rik kən din də 
Qa la bür cü (V-VI əsr lər), 
Xə ləfl  i qə sə bə sin də Qız 
qa la sı (XII əsr), Cəb ra yıl 
şə hə rin də, Qa la cıq, Naf-
ta har, Mah mud lu, Xud yar-
lı, Kar xu lu, Şıx lar, Şıx lı, 
Qış laq, Ho vus lu, Şə kər-
bəy li kənd lə rin də tunc və 
ilk də mir döv rü nə aid kur-
qan lar və ya şa yış yer lə ri, 
Dağ Tu mas kən din də Div-
lər sa ra yı, sər da bə, Ta tar 
kən din də Sik lop ti ki li lə ri 
(b.e.ə. III mi nil lik), Şıx lar 

kən din də şə hər cik qa lıq la-
rı və qış laq yer lə ri (b.e.ə. II 
mi nil lik), Ağoğ lan da kı Or-
xan ya zı lı abi də si, Qum laq 

kən din də 11 və 15 aşı rım lı 
Xu da fə rin kör pü lə ri (XII-
XI II əsr), Xə ləfl  i qə sə bə-
sin də Ba şı kə sik gün bəz 
(XI II-XIV əsr lər), həm çi-
nin kəh riz lər, ərəb ya zı la rı 
ilə qoç abi də si (XV əsr), 
Cəb ra yıl şə hə rin də ki Sul-
tan Mə cid ha ma mı, Xud-
yar lı kən din də ki da irə vi və 
sək kiz gu şə li tür bə lər, Şıx-
lar kən din də da irə vi tür bə 
(XIV əsr), XVI və XIX əsr-
lə rə aid məs cid lər 27 il dir 
er mə ni vəh şi li yi nin qur ba-
nı na çev ri lib.

A.RÜ FƏT

İs ma yıl lı nın
kü çə lə ri nə

as falt dö şə nir

Ağ ca bə di də 41 ki lo metr lik yer li
əhə miy yət li yol ye ni dən qu ru lur

Ağ dam ra yo nun da av to mo bil yol la rı nın
ye ni dən qu rul ma sı diq qət mər kə zin də dir

İs ma yıl lı şə hə rin də abad lıq iş-
lə ri da vam et di ri lir.
Ko ro na vi rus pan de mi ya sı təh lü-

kə si ilə əla qə dar tət biq edi lən ka ran-
tin re ji mi şə ra itin də kü çə və park lar 
tə miz lə nir, əra zi lə rə as falt ör tük çə-
ki lir. Ha zır da şə hər də uzun lu ğu 0,5 
ki lo metr, eni isə 6 metr olan Əli bəy 
Hü seyn za də kü çə si as falt laş dı rı lır. 
Be lə ki, yo la 16 san ti metr qa lın lı-
ğın da çın qıl dö şə nə rək kip ləş di ri lir, 
da ha son ra 7 san ti metr qa lın lı ğın da 
as falt qa tı vu ru lur.

Ümu miy yət lə, son vaxt lar şə hə-
rin kü çə lə rin də 30 min kvad rat met rə 
ya xın yo la as falt-be ton ör tü yü çə ki-
lib, 2900 kvad rat metr tə mir iş lə ri gö-
rü lüb. Da ha 8700 kvad rat metr as falt 
dö şən mə si iş lə ri nin apa rıl ma sı da 
plan laş dı rı lır.

X. QAFAROVA

Neft ça la şə hə ri nə çə ki lən ma gist ral
su kə mə ri nin 50 fa izi in şa edi lib

Qa za nar xı ka na lın da ye ni dən qur ma iş lə ri
apa rı lır – Ağ su və Şa ma xı da 7000 hek tar

sa hə nin su tə mi na tı yax şı la şa caq

Cəbrayılın əsir abidələri


