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Dünya
ümumiyyətlə
quruculuqla,
tikib-yaratmaqla
yaşayıb,
inkişaf edib.
Heydər ƏLİYEV
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Qiyməti 40 qəpik

İlham Əliyev Suraxanı rayonundakı İlham Əliyev Bakının Qala qəsəbəsində İlham Əliyev Buzovnada yenidən qurulan
Səttar Bəhlulzadə adına Mədəniyyət 216 nömrəli tam orta məktəb binasının yataqxana binasının açılışında iştirak edib
Evinin açılışında iştirak edib
açılışında iştirak edib

Avqustun 26-da Bakının Suraxanı rayonunda görkəmli rəssam Səttar Bəhlulzadənin adını daşıyan Mədəniyyət Evinin
açılışı olub.
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər.
Dövlətimizin başçısına və birinci
xanıma məlumat verildi ki, 1926-cı
ildə inşa edilmiş bina Heydər Əliyev
Fondunun təşəbbüsü ilə əsaslı təmir
olunub. Ümumi sahəsi 8662 kvadrat-

metr olan dördmərtəbəli binada rəqs
ansamblı, vokal-instrumental qrup
fəaliyyət göstərir. Burada 612 tamaşaçı yeri olan konsert-tamaşa zalı və
universal səhnə, rəqs ansamblının
və orkestrin məşq zalları, solistlər
üçün məşq və qrim otaqları, multimedia mərkəzi, səsyazma studiyası,
sərgi salonu, dərnək otaqları, texniki
və köməkçi təyinatlı otaqlar yaradılıb.
Mədəniyyət Evinin 2 hektar həyətyanı ərazisində abadlıq işləri həyata keçirilib, açıq havada istirahət
guşələri salınıb.

Ba kının Xə zər ra yonunun
Qala qə sə bə sində ye ni inşa
olunan 216 nömrə li tam orta
mək təb binasının avqustun
26-da açılışı olub.
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər.
Dövlətimizin başçısı və birinci
xanım yeni təhsil ocağında yaradılan şəraitlə tanış oldular.
Məlumat verildi ki, 216 nömrəli tam orta məktəb 624 şagird

yerlikdir. Təhsil müəssisəsində 24
sinif otağı, kimya, biologiya, fizika laboratoriyaları, əmək otaqları, hərbi hazırlıq otağı, informatika kabineti, idman və akt zalları,
kitabxana və yeməkxana fəaliyyət
göstərir. Məktəbdə videomüşahidə sistemi və fiber-optik internet
quraşdırılıb.
Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”
proqramı çərçivəsində inşa olunan
bu təhsil müəssisəsinin həyətində
geniş abadlıq işləri aparılıb.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
avqustun 26-da Bakının Xəzər
rayonunun Buzovna qəsəbəsində yenidən tikilən 99 mənzildən ibarət yeddimərtəbəli
yataqxana binasının açılışında
iştirak ediblər.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva binada yaradılan şəraitlə tanış oldular.
Dövlətimizin başçısına və birinci
xanıma məlumat verildi ki, binadakı
mənzillər 1, 2 və 3 otaqlıdır. Yeni yataqxana binası “Azəriqaz” QSC-nin
“Bakqazmaş” zavodunun qəzalı vəziyyətdə olan beşmərtəbəli yataqxanasının yerində inşa edilib. Heydər Əliyev
Fondunun nümayəndələri 2019-cu il
noyabrın 11-də qəzalı vəziyyətdə olan
binaya baxış keçirib və sakinlərlə görüşüblər. Həmin vaxt binanın qəzalı
və yaşayış üçün təhlükəli vəziyyətdə
olduğu müəyyənləşdirilib. Sakinlər
dərhal kirayə mənzillərə yerləşdirilib,
2019-cu ilin dekabr ayından etibarən
8 ay ərzində inşaat işləri aparılıb.
Heydər Əliyev Fondunun layihəsi çərçivəsində tikilən binadakı mənzillər tam təmirlidir və zəruri avadan-

lıqla təchiz olunub.
Sakinlər onlar üçün yaradılan
yüksək şəraitə görə Prezident İlham

Əliyevə və birinci xanım Mehriban
Əliyevaya dərin minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

Bakı şəhəri üzrə muzdlu işçilərin Tikinti-quraşdırma işlərində istehsalçı “Ağ Şəhər”in yol infrastrukturunda
Zəlzələ nəticəsində
qiymət indeksləri 100,5 faiz təşkil edib yeni alternativ yollar istismara verilir
Ağsu və Şamaxıda yaşayış əməkhaqqı 959,8 manat olub
evlərinə dəymiş ziyanın
aradan qaldırılmasına
əlavə vəsait ayrılıb
Prezident İlham Əliyev avqustun 20-də
“Azərbaycan Respublikasının Ağsu və Şamaxı rayonlarında baş vermiş təbii fəlakətin
nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinin
davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” Sərəncam imzalayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, zəlzələlər nəticəsində Ağsu və Şamaxı
rayonlarında yaşayış evlərinə dəymiş ziyanın
aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi
məqsədilə həmin evlərin təmiri üçün Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin ehtiyat fondundan Ağsu və Şamaxı rayon icra hakimiyyətlərinin hər birinə 3 milyon manat ayrılıb.
Qeyd edək ki, keçən il fevralın 5-də baş verən zəlzələlər nəticəsində Şamaxı, İsmayıllı və
Ağsu rayonlarında onlarla fərdi yaşayış evi qəzalı vəziyyətə düşüb, sosial və infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. Təbii fəlakətdən dərhal
sonra görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində adıçəkilən rayonlarda mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemləri tam bərpa edilib, zərər
çəkmiş əhaliyə ilkin yardım göstərilib, yeni yaşayış evləri tikilərək sakinlərin ixtiyarına verilib.
Zəlzələnin törətdiyi fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər davam etdirilir.

2020-ci ilin yanvar-iyun
aylarında
paytaxda
muzdla işləyənlərin orta
aylıq nominal əməkhaqqı 2019-cu ilin müvafiq
dövrünə nisbətən 17,5
faiz artaraq 959,8 manat
təşkil edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
bu barədə Bakı Şəhər Statis-

tika İdarəsinin yaydığı məlumatda bildirilir.

2020-ci ilin II rübündə tikintiquraşdırma işlərində istehsalçı qiymət indeksləri I rüblə müqayisədə 100,5 faiz təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu müddət
ərzində istehsalçı qiymət indeksləri
yerüstü tikililər üzrə 100,5 faiz, yol
və körpü tikintisi üzrə isə 100,7 faiz
təşkil edib.

Növbəti özəlləşdirmə Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkına 245 mln. dollardan
hərracı keçirilib
İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri
Dövlət
Xidməti tərəfindən
növbəti hərrac təşkil
olunub.
Dövlət
Xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki,
hərracda 5 dövlət əmlakı özəlləşdirilib. Hərracda
özəlləşdirilən kiçik dövlət
müəssisələri və qeyri-yaşayış sahələri Beyləqan,
İsmayıllı, Xaçmaz və Füzuli rayonlarında yerləşir.
Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidməti tərəfindən təşkil
edilən hərraclarda hər kəsin sərbəst iştirakı təmin

edilir. İştirak etmək istəyən
şəxslərin seçdikləri dövlət
əmlakı üzrə elektron sifariş
verməklə yanaşı, hərraclara onlayn qoşulmaq imkanı da yaradılıb. Prosesə
marağı olanlar hərrac günü həm Əmlak Xidmətləri
Məkanına gəlməklə, həm
də elektron resurslardan
istifadə etməklə hərracları
qeydiyyatsız formada izləyə bilərlər.
Keçirilən
hərraclarda iştirak etmək istəyən
şəxslər xidmətin rəsmi
saytına
(emlak.gov.az)
və ya özəlləşdirmə portalına
(privatization.az)

Tender elanı

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına “Qeyri-maddi aktivlər” xərc
maddəsi üzrə “Proqram təminatları”nın satın alınması
üçün elektron satınalma vasitəsilə bir lotdan ibarət açıq
tender keçirir.
Lot üzrə tələb olunan proqram təminatları satınalma
müqaviləsi ilə müəyyən edilən qaydada və qrafik əsasında iki ay müddətində Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinə təqdim edilməlidir.
Satın alınacaq malların xüsusiyyətləri və miqdarı haqqında ətraflı məlumat tenderin əsas şərtlər toplusunun
8-ci bölməsində verilmişdir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər Azərbaycan dilində tərtib olunmuş açıq tenderin əsas şərtlər toplusunu
100 (bir yüz) manat məbləğində iştirak haqqını aşağıda qeyd olunmuş hesaba ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid internet portalı (PORTAL) vasitəsilə
əldə edə bilərlər.
VÖEN: 1400032621
Hesab №
AZ73CTRE00000000000002278501
Bankın rekvizitləri:
Adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kodu: 210005
VÖEN: 1401555071
Müxbir Hesab №
AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK. CTREAZ22
Təsnifat kodu: 142330
Səviyyə kodu: 7
Qeyd: Ödəniş tapşırığının ödənişlə əlaqədar əlavə
informasiya bölümündə büdcə təsnifatının (142330) və
büdcə səviyyəsinin (7) kodunu qeyd etmək vacibdir.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Malgöndərənin ixtisasına dair tələblər:
Malgöndərənin satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin,

çox investisiya yatırılacaq

daxil ola, seçim etməklə
qeydiyyatdan keçə, dövlət əmlakının ilkin hərrac
qiymətinin 10 faizi məbləğində behi ödəyib sifarişçi
statusu ala bilərlər.
Hərrac günü hər kəs
Elektron Xidmətlər Portalından (e-emdk.gov.az)
“Elektron hərrac” bölməsini seçərək onlayn özəlləşdirməyə qoşula bilər.

idarəetmə səriştəsinin, etibarlılığının, satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyətinin olması, vergi və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması, müflis elan olunmaması, əmlakı üzərində
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması,
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması tələb olunur.
Üstünlük verilən meyarlar:
Təklif olunan proqram təminatlarının 70%-i üzrə iddiaçının adına verilən istehsalçıdan (və ya rəsmi nümayəndəsindən) icazə forması (MAF) sənədi və ya sertifikatı olan, proqram təminatlarına bir il müddətinə 7/24 saat
texniki dəstək təklif edən, son bir ildə analoji malların təqdim edilməsində üzrə 10 və daha çox satınalma müqaviləsi olan malgöndərənlərə üstünlük verilir.
Tələb olunan sənədlər:
Tenderdə iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 26
avqust 2020-ci il tarixində yerli vaxtla saat 16:00-dək
aşağıda qeyd edilmiş sənədləri dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı (PORTAL) vasitəsilə Komitəyə
təqdim etməlidirlər:
1. tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
2. iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi;
3. iştirakçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
4. satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinin
olması barədə sənəd;
5. iştirakçının son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə
vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;
6. iştirakçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
7. iştirakçının vergilərə və digər icbari ödənişlərə
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı
müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına rezidentlər tərəfindən indiyədək 2,9 mlrd. ABŞ dolları həcmində
investisiya yatırılıb və növbəti mərhələdə daha
245 mln. dollardan çox investisiyanın yatırılması
nəzərdə tutulur.
İqtisadiyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə,
ümumi investisiyalarının həcmi 3,1 mlrd. dolları olan 23
sahibkarlıq subyektinə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının
rezidenti statusu verilib.
Parkın rezidentləri tərəfindən ümumilikdə 1,9 mlrd. manatdan çox satış həyata keçirilib ki, onun da 0,61 mlrd. manatdan çox hissəsi – təqribən 32%-i ixracın payına düşür.
Bu ilin sonunadək Parkda termoformasiya metodu ilə
vərəqə şüşə istehsalı və qurğuşun turşulu akkumulyator batareyalarının utilizasiya layihəsinin başlaması planlaşdırılır.
Hazırda Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 5 500dən artıq insan daimi işlə təmin olunub və gələcəkdə işçi
sayının 6 000 nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur.

olmamasına dair müvafiq rayon vergilər idarəsi tərəfindən verilmiş arayış;
8. iddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkar olduğunun
müəyyənləşdirilməsi üçün “işçilərin orta siyahı sayı” və “illik gəlir” göstəriciləri barədə məlumatlar.
9. müflis elan olunmaması, əmlakı üzərində həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs
olmaması barədə arayış.
İddiaçılar 03 sentyabr 2020-ci il tarixində yerli vaxtla
saat 16:00-dək:
1. texniki və maliyyə təkliflərindən ibarət tender təklifini (qüvvədə olma müddəti zərflərin açıldığı tarixdən sonra
azı 30 bank günü olmalıdır);
2. tender təklifi qiymətinin 1 %-i həcmində bank təminatını (qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə
olma müddətindən azı 30 bank günü çox olmalıdır) PORTAL vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçı öz tender təklifində satınalma müqaviləsi ilə
əlaqədar tətbiq olunacaq bütün növ vergilər və digər ödənişləri (ƏDV daxil olmaqla) nəzərə almalıdır.
Tender təklifi azərbaycan manatı ilə verilməlidir.
Tenderin qalibi bu tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş qiymətləndirmə meyarlarına əsasən seçiləcəkdir.
İddiaçıların təklifinin qiymətləndirilməsi zamanı satınalan
təşkilat tenderin əsas şərtlər toplusunda müəyyənləşdirilən
keyfiyyət tələblərinə cavab verən yerli mallar (işlər və xidmətlər) üzrə tender təkliflərinin xeyrinə xaricdən idxal olunan
eyni malların (işlərin və xidmətlərin) təklif edilən qiymətinin
20 faizi həcmində güzəştli düzəliş tətbiq edəcəkdir.
İddiaçıların tender təklifləri olan zərflərin açılışı 04
sentyabr 2020-ci il tarixində yerli vaxtla saat 16:00-da
Tender komissiyasının iclasında PORTAL üzərindən keçiriləcəkdir.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə PORTAL vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Tender prosedurunda bütün yazışmalar PORTAL vasitəsilə aparılacaqdır.
Əlavə məlumat almaq üçün (012) 493-34-67 (daxili
182) nömrəli telefonla əlaqələndirici şəxs Elçin Kazımlıya
müraciət oluna bilər.

Tender komissiyası

Bildiriş
Azərbaycan
Respublikası Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
tərəfindən “Şəhərsalma və tikintiyə
dair Dövlətlərarası
Tikinti Normalarının
(6 ədəd) rus dilindən Azərbaycan dilinə autentik tərcümə
(redaktə
edilməsi
ilə birgə) xidmətləri”nin satın alınması
məqsədilə 29 iyul
2020-ci il tarixində
keçirilmiş
kotirovka sorğusunun nəticələrinə
əsasən
5175,0 manat məbləğində
kotirovka
təklifi təqdim etmiş
“Azərbaycan Dövlət
Tərcümə Mərkəzi”
publik hüquqi şəxs
qalib müəyyən edilmişdir.
Qeyd olunan qalib təşkilatla müvafiq
satınalma müqaviləsi bağlanmışdır.
Tender
komissiyası

“Ağ Şəhər layihəsi Yol İnfrastrukturunun strateji inkişaf
planı” çərçivəsində salınan
alternativ yollar “Ağ Şəhər”in
paytaxtın mərkəzi hissəsi ilə
əlaqəsini rahatlaşdırır.
“Ağ Şəhər”in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu
çərçivədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi
Yusif Səfərov küçəsindəki hərəkətin
əsaslı dəyişdirilməsini yekunlaşdırır.
Yusif Səfərov küçəsindəki ayırıcı zolaqda artıq 2 keçid yaradılıb. Bununla da bu küçədə Nizami Gəncəvi və
“28 May” küçələri olmaqla 2 yeni kəsişmə yaradılacaq. Yol hərəkətinin
tənzimlənməsi məqsədilə ərazidə
işıqforlar quraşdırılacaq.
Beləliklə, Nizami küçəsi Sabit
Orucov küçəsi ilə, Mehdi Mehdizadə küçəsi isə “28 May” küçəsi ilə
birləşəcək. Bununla da sürücülər
“Ağ Şəhər” istiqamətində və “Ağ Şə-

hər”dən mərkəz istiqamətində 2 yeni alternativ yol alacaqlar. Bu da ərazidəki nəqliyyat şəraitini əhəmiyyətli
dərəcədə yaxşılaşdıracaq.
Layihə çərçivəsində, həmçinin
“Ağ Şəhəri” birbaşa şəhər mərkəzi
ilə birləşdirən Üzeyir Hacıbəyli küçəsinə iki alternativ yol yaradılacaq.
Bu da “Ağ Şəhər”də yaşayan və işləyən minlərlə vətəndaşı yeni nəqliyyat dəhlizi ilə təmin edəcək.

Əziz dostlar!
Azərbaycanın və dünyanın inşaat
sektorunda baş verən
yenilikləri və ən son xəbərləri
insaatci.az
saytında izləyin!
BU SAYIMIZDA
Tarixi ənənələr məntiqi ardıcıllıqla, dövrümüzün reallıqları
və çağırışları nəzərə alınmaqla davam etdirilir...
Yazısı səhifə 2-də

Üç şəhər və “Şahdağ” Turizm Mərkəzinin
tullantı sularını təmizləyən kompleks tikilir
Yazısı səhifə 3-də

Masallıda inşa olunan 100 yerlik uşaq bağçası
müasir tələblər səviyyəsində olacaq
Yazısı səhifə 3-də

Naxçıvanda iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafı
təmin edilib, sosial infrastruktur daha da gücləndirilib
Yazısı səhifə 3-də

İsmayıllının küçələrinə asfalt döşənir
Yazısı səhifə 4-də

Ağcabədidə 41 kilometrlik yerli əhəmiyyətli yol yenidən qurulur
Yazısı səhifə 4-də

Neftçala şəhərinə çəkilən magistral su kəmərinin 50 faizi inşa edilib
Yazısı səhifə 4-də

Cəbrayılın əsir abidələri
Yazısı səhifə 4-də
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Aktual söhbət

Tarixi ənənələr məntiqi ardıcıllıqla,
dövrümüzün reallıqları və çağırışları
nəzərə alınmaqla davam etdirilir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin və Birinci
Vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın təşəbbüsü və birbaşa nəzarəti
altında son illər ərzində
paytaxt Bakı və ölkənin
digər şəhərlərində böyük quruculuq və abadlaşdırma işləri aparılır,
xalqın
tarixi-memarlıq
irsinin qorunmasına xüsusi diqqət ayrılır, şəhər
infrastrukturu təkmilləşdirilir, yeni möhtəşəm binalar, parklar, yaşayış kompleksləri, biznes
mərkəzləri, otellər istifadəyə verilir. Ölkə başçısı tərəfindən Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi qarşısında qoyulmuş əsas vəzifələrdən biri şəhərlərimizin gələcək səmərəli inkişafını təmin etmək
məqsədilə şəhərsalmanın planlı və sistemli aparılması, əsas ərazi
planlaşdırılması sənədlərinin aparıcı dünya təcrübəsi nəzərə alınaraq hazırlanmasıdır.
Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsində Komitənin
strukturuna daxil olan və ölkəmizdə bütün dövrlərdə memarlıq sənətinin qorunub saxlandığı əsas mərkəz və memarlıq ocağı olan
Bakı Dövlət Layihə İnstitutu kollektivinin də böyük əməyi vardır.
Aşağıda Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Bakı
Dövlət Layihə İnstitutunun direktoru Heydər İskəndər oğlu Bağırov “İnşaatçı” qəzetinin suallarını cavablandırır:

– Heydər müəllim, söhbətimizə keçdiyiniz fəaliyyət illəri
barədə məlumat verməklə başlasaq pis olmazdı. Necə oldu
ki, bu sahəyə bağlandınız? Nə
vaxtdan instituta rəhbərlik
edirsiniz?
– Fəaliyyətim və bu sektora gəlişimlə bağlı qeyd etmək istərdim ki,
kiçik yaşlarımda binaların tikintisi,
şəhərlərin inkişafı, inşaat işləri məndə ən çox maraq doğuran sahə olub.
Bu maraq mənim seçdiyim ixtisasda
da özünü biruzə verdi. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra 2003-cü ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Mühəndis İqtisadiyyatı və
İdarəetmə fakültəsinə daxil oldum.
2007-ci ildə universiteti bitirdikdən
sonra “Azərmemarlayihə” DBLİ-də
iqtisadçı kimi əmək fəaliyyətinə başladım. 2011-ci ildə özümü idarəetmə

1937-ci ildə Bakı Şəhəri Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin
nəzdində
memarlıq-planlaşdırma
kontoru kimi yaradılmışdır. Həmin
dövrdə Bakı memarlığında ciddi dəyişiklikər olmuş, Azərbaycanın milli
memarlıq irsi sistemli şəkildə öyrənilmiş və inkişaf etmişdir. Layihə
İnstitutu 1952-ci ildən “Bakproyekt”,
1958-ci ildən isə “Bakqiproqor” adlandırılmış, Bakı şəhərinin planlaşdırılması və mülki-mənzil binalarının
layihələndirilməsi ilə məşğul olmuşdur. Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra Bakı Dövlət Layihə İnstitutu adlandırılmışdır. Hazırda institut
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir.
İnstitut yarandığı gündən üzərinə düşən missiyanı müvəffəqiyyətlə
yerinə yetirmişdir. İkinci Dünya mü-

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 501-ci məhəllədə
20 saylı tam orta məktəb binası. 2017-ci il
sahəsində daha da təkmilləşdirmək haribəsi zamanı institutun onlarla
üçün Azərbaycan Dövlət İqtisad əməkdaşı, memar və mühəndis layiUniversitetində MBA istiqaməti üz- həçiləri ön cəbhəyə getmış, bir çoxrə magistr pilləsində təhsilimi davam ları isə müdafiə işlərinə cəlb olmuş
etdirdim və 2013-cü ildə təhsilimi ta- və ağır müharibə şəraitində müdafiə
mamladım. 2012-ci ildə təhsillə ya- tikililərini layihələndirmişlər. Mühanaşı Bakı Dövlət Layihə İnstitutunda ribədən sonrakı illərdə Bakı Dövlət
əmək fəaliyyətimi davam etdirdim. Layihə İnstitutunun yaradıcılıq diBurada iqtisadçı, direktor müavini apazonu son dərəcədə genişləndi
vəzifələrində çalışmışam.
və böyük vüsət aldı. İctimai və yaDirektor kimi əmək fəaliyyətimə şayış binalarının layihələndirilməsi
yeni başlamışam – 2020-ci ildən. ilə yanaşı, Bakının inkişafının yeni
Keçən əsrin birinci yarısından fə- baş planı və Abşeron yarımadasının
aliyyətə başlamış instituta ayrı-ayrı rayon planlaşdırması layihələrini yadövrlərdə müxtəlif şəxslər rəhbər- ratmaq üzrə işlərə başlanıldı.
Azərbaycanın milli ruhunun, dülik edib. Mənim institutda fəaliyyətim dövründə instituta respublikanın şüncəsinin oyanışı və möhkəmlənƏməkdar memarı İlqar İsbatov rəh- dirilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin
bərlik etmişdir. Direktor kimi çalışdı- Azərbaycanda ilk dəfə hakimiyyətə
ğı 2008-ci ildən o, institutun idarəçil- gəldiyi 1969-cu ildən başladı. Ölkəyində müəyyən müsbət ənənələrin yə rəhbərlik etdiyi 14 il ərzində Azərvə yanaşmaların formalaşmasına baycan keçmiş İttifaq respublikaları
müvəffəq olmuşdur. Çalışacayıq ki, arasında sosial-iqtisadi, mədəni inkişafına görə SSRİ miqyasında öncül
biz də bu ənənələri davam etdirək.
– İnstitutut hansı yolları yerlərdən birini tutdu. 1972-1982-ci
keçib? Bu günkü Bakının tə- illərdə Bakıda 6,2 milyon kvadratşəkkül tapmasında bu kollek- metr sahəsi olan yaşayış evləri, təxtivin nə kimi xidmətləri var- minən 100 min şagird yeri olan məkdır? Bu barədə ətraflı açıqlama təblər, 30 min yerlik məktəbəqədər
uşaq müəssisələri, 6 min çarpayılıq
vermənizi istərdik...
xəstəxana və poliklinika, eləcə də
– Bakı Dovlət Layihə İnstitutu başqa sosial və mədəni obyektlər ti-

Bakı şəhəri, Xətai rayonu,
1136 – 1137-ci məhəllə,
Yusif Səfərov küçəsində yüksəkmərtəbəli
yaşayış binaları. 2018-ci il

kilib istifadəyə verildi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra tikinti və
qurulucuq sahəsində böyük canlanma başladı. Ölkədə onlarca məktəb,
uşaq bağçaları, xəstəxanalar, idman
kompleksləri, hündür yaşayış evləri,
dünya standartlarına cavab verən
mehmanxanalar, iri ticarət mərkəzləri, banklar və s. binalar tikilib istifadəyə verildi.
Bakı Dövlət Layihə İnstitutu
2007-ci ildə yeni mərhələyə qədəm
qoydu. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yaradıldı. Layihə institutu Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin tabeliyindən Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin tabeliyinə keçirildi.
Bu gün Bakı Dövlət Layihə İnstitutu öz tarixi ənənələrini məntiqi
ardıcıllıqla, dövrümüzün reallıqlarını
və çağırışlarını nəzərə almaqla davam etdirir.
İnstitutun kollektivi ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli
davamçısı möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin inkişafı
və xalqımızın rifahı naminə həyata
keçirdiyi quruculuq işlərində bundan
sonra da yaxından iştirak etmək və
öz töhfəsini vermək əzmindədir.

– Uzun illər institutda çalışmış peşəkar mütəxəssislər
barədə danışın, hansı ki, onların çoxu bu gün də Sizinlə birgə
addımlayır...
– Ötən əsrin ikinci yarısında ölkəmizdə memarlıq sənətinin qorunub saxlandığı əsas mərkəz,
memarlıq ocağı məhz Bakı Dövlət
Layihə İnstitutu oldu. Burada ölkənin
gələcək memarlıq həyatında öz sözünü deyən görkəmli memarlar nəsli formalaşdı. N.M. Hacıbəyov, T.Y.
Şarinski, V. Şulgin, D. H. Seyidova,
A.S. Surkin, B.İ. Ginzburq, F. İ. Rüstəmbəyova kimi simaların ardınca
F.A. Quliyev, Ə. Novruzi, H.Y. Əmirxanov, Z.Ə. Məmmədov, O.M.Babayeva və başqaları kimi paytaxt Bakı
şəhərinin bu günkü simasının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamış istedadlı memarlar nəsli yetişdi.
Məhz onlar memarlıq sənətini yaşatdılar və bu günki nəsillərə ötürdülər.
İnstitutda fəaliyyət göstərmiş
və bir çox mürəkkəb layihələrin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli rol
oynamış mühəndislərin adları xüsusi qeyd olunmalıdır. R.A.Əliyev,
H.S.Şamilov, K.A.Kərimov, A.S.Heybətov, N.İ.İsmayılov, E.M.Məmmədova, D.İ.Şapiro, B.E.Kotlyar,
M.M.Kazımov kimi mühəndislər
məhz Bakı Dövlət Layihə İnstitutunda peşəkar mütəxəssis kimi formalaşmış və sonrakı mühəndislər
nəslinin nümayəndələri olan bu gün
də peşəkar layihəçilər kimi fəaliyyət göstərən N.Ş.Poluxov, V.H.Həsənov, S.N.Nazarov, F.S.Aslanova,
C.H.Orucova və başqaları kimi mütəxəssislərin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışlar.

– Bu gün paytaxtımıza səfər edən əksər qonaqlar qeyd
edirlər ki, Bakı şəhəri simasını
tamamilə dəyişmiş və tanınmaz dərəcədə gözəlləşmişdir.
Bu gözəlliyin yaradılmasında
Bakı Dövlət Layihə İnstitutu
kollektivinin rolunu necə xarakterizə edərdiniz?
– İnstitutun tarixində böyük fəxrlə
və qürurla qeyd olunmalı işlər çoxdur
və bu işlər Bakı şəhərinin böyük bir
hissəsini əhatə edir. Bunlara institut
tərəfindən layihələndirilmiş Heydər
Əliyev Sarayını, T.Bəhramov adına
Respublika stadionunu, Respublika
xəstəxanasını, Dənizkənarı Milli Parkı, onlarla məktəblər, uşaq bağçaları, xəstəxanalar, idman kompleksləri
və milyonlarla kvadrat metr yaşayış
sahələrini misal gətirmək olar.
Bunlarla yanaşı, bir sıra uğurlu
mülki və yaşayış obyektləri də layihələndirilmişdir. Bunlardan – Pre-

zident Administrasiyasının sifarişi
əsasında Şəki şəhərində Marxal İstirahət Kompleksinin layihəsi, “Neftçi” MTK-nın sifarişi ilə Dövlət Neft
Şirkətinin işçiləri üçün 1000-dən artıq mənzil olmaq şərtilə 5,4 hektarlıq
ərazidə inşa olunacaq böyük yaşayış
kompleksinin layihəsi, Yasamal rayonunda 2500 şagird yerlik 20 saylı
məktəbin yeni tədris korpusunun layihəsi, Xətai rayonunda “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati binası və Cəmiyyətin əməkdaşları üçün
472 mənzildən ibarət 5 yüksəkmərtəbəli yaşayış evləri kompleksinin layihəsi, Yeni Yasamal, C.Quliyev, H.B.
Zərdabi, M. İbrahimov küçələrindəki
yaşayış evləri, FHN Akademiyasının
Hövsan qəsəbəsində Təhsil korpusu, Şərifzadə küçəsində Diaqnostika
mərkəzi, metronun texnoloji korpusu
və yeni giriş pavilyonu, Qəbələ İcra
Hakimiyyətinin inzibati binası, Nizami
küçəsində dördmərtəbəli ticarət mərkəzi, Neftçilər və İstiqlaliyyət küçələrində, Gənclik meydanında yerləşən
yaşayış binalarının fasadlarının yenidən qurulması, Hollandiyanın Venlo şəhərində Floriada sərgisindəki
Azərbaycan pavilyonu, İstiqlaliyyət
küçəsində bir sıra yaşayış evlərinin
fasadlarının yenidən qurulması, 6
nömrəli məktəbin layihəsinin hazırlanması, H.Zərdabi küçəsində və
Nobel prospektində yaşayış komplekslərinin layihələndirilməsi və digər
layihələri qeyd etmək olar.
Qeyd etdiyim kimi, Bakı Dövlət
Layihə İnstitutunun hələ keçmiş dövrlərdən memarlıqla yanaşı, planlaşdırma sahəsində də xüsusi çəkisi böyük
olmuşdur. 1952-1954-cü illərdə Bakı
Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən Bakı şəhərinin 1976-cı ilə qədər baş
planı işlənib hazırlanıb və 1958-ci
ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin qərarı ilə təsdiq olunub.
Bu sənədlərə uyğun olaraq Abşeron
yarımadasında yaşayış məntəqələrinin: Hövsan, Binə, Dübəndi, Zabrat,
Maştağa, Xırdalan, Lökbatan, Sahil,
Ələt, Mərdəkan, Şüvəlan, Buzovna,
Pirşağı, Bilgəh və Qobustanın baş
planı işlənib hazırlanıb.
İnstitut son dövrlərdə də planlaşdırma sahəsində öz fəaliyyətini
davam etdirmişdir. Ölkədə ilk şəhərsalma layihələrinin hazırlanmasında
ArcGİS proqramı kimi qabaqcıl texnologiyadan istifadə olunmuş və ilk
dəfə 1550 hektar ərazidə “Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsinin müfəssəl
planlaşdırılması layihəsi”, “Böyük
Bakının Regional İnkişaf Planı” və
“Bakı şəhərinin ərazidən istifadə və
zonalaşdırma planı (Baş Plan) işlənib hazırlanmışdır.

– Kollektiv bu gün daha
hansı layihələr üzərində çalışır?
– Hazırda institut genişləndirilmiş səlahiyyətlərə malik Komitənin
rəhbərliyi altında yaşayış, təhsil,
səhiyyə, sənaye, inzibati və s. təyinatlı binalarının layihələndirilməsi
ilə yanaşı, müxtəlif təyinatlı obyektlərin şəhərsalma əsaslandırmasının hazırlanması ilə də məşğul olur.
İnstitut eyni zamanda, bir sıra ölkə
əhəmiyyətli şəhərsalma layihələrində də yaxından iştirak edir. Bakı
Dövlət Layihə İnstitutu Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin sifarişi ilə Almaniyanın AS+P şirkəti tərəfindən
hazırlanan Bakı şəhərinin 1:10 000
miqyaslı Baş plan layihəsində, eləcə də “Ələt azad iqtisadi zonasının
inkişafı ilə əlaqədar əlavə tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamına əsasən
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt
qəsəbəsi ərazisində azad iqtisadi
zonanın inkişafının təmin olunması
ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sifarişi ilə İrlandiyanın Garland Ormond International
Ltd şirkəti tərəfindən hazırlanan Baş
planın hazırlanmasında yerli tərəfdaş kimi çıxış edir.

–

Layihələndirmə

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Salatin Əsgərova, Mərdanov
qardaşları, Şamil Əzizbəyov, Əlimərdan Topçubaşov
küçələrinin əhatə etdiyi ərazidə yüksəkmərtəbəli yaşayış
binaları. 2018-ci ildə tikintisinə başlanılmışdır.

yönü-

Bakı Dövlət Layihə İnstitutunun kollektivi...

mündə bütün zamanlarda istedadlı mütəxəssislərə ehtiyac
duyulub, həmçinin bu gün də
duyulur. Bu isə heç şübhəsiz
mütəxəssis çatışmazlığından
irəli gəlir. Bəs, mütəxəssis çatışmazlığının yerini necə doldurursunuz?
– Kiçik binadan böyük şəhərlərə, rayonlara və yaşayış məntəqələrinə qədər hər bir obyektin layihə
həlli böyük bir komanda işidir. İnkişafımızın davamlı olması üçün daim
yüksək potensial, yaradıcı bilik və
bacarığı olan memar və mühəndislərin axtarışındayıq. Bəli, mütəxəssis çatışmazlığı məsələsi bizim üçün
də aktualdır. Lakin, gənc kadrların
bu sahədə artıq öz sözünü demiş
mütəxəssislərin dəstəyi və himayəsi altında yetişdirilməsi öz bəhrəsini
verir. Bundan əlavə, müasir iş metodlarının tətbiqi üçün daim axtarışlarımız davam edir, əməkdaşların
müvafiq təlim kurslarında iştirakı
İnstitut tərəfindən təmin edilir və öz
müsbət nəticəsini verir.

nun kollektivi 1985-1986-cı illərin sosialist öhdəliklərinin yekunlarına görə birinci yeri tutmuş və Azərbaycan
KP MK-nın, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqının və LKGİ MK-nin keçici
Qırmızı bayrağı ilə təltif olunmuşdur.
Son dövrlərdə də institut istər
ölkə daxilində, istərsə də ölkəmizin
hüdudlarından kənarda bir çox uğurlara imza atmışdır. İnstitut 20092010-cu və 2016-2017-ci illərin nəticələrinə görə MDB ölkələri arasında
ən yaxşı layihə təşkilatı nominasiyasının qalibi olmuşdur.

– Perspektivdə görmək istədiyiniz və nəzərdə tutduğunuz layihələr, kollektivin çatmaq istədiyi hədəflər barədə
ətraflı danışın…

raq, ölkədə memarlıq, şəhərsalma,
quruculuq işlərində ön sıralarda durmaq və fəaliyyətimizi ölkə hüdudlarından kənarda da davam etdirmək,
bu sahədə ən öncül və qabaqcıl metodologiya və yanaşmalardan istifadə edərək, dövrümüzün reallıqlarını
və çağırışlarını nəzərə almaqla ölkəmizin hər bir guşəsinin, eləcə də
paytaxımız Bakının yaşamaq, əmək
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, istirahət
etmək, rahat hərəkət etmək üçün geniş imkanlara sahib bir məkana çevrilməsində öz töhfələrimizi vermək
əzmindəyik. Həmişə çalışmışıq, bu
gün də çalışırıq ki, Bakı Dövlət Layihə İnstitutu ölkəmizdə bütün dövrlərdə olduğu kimi memarlıq sənətinin
qorunub saxlandığı əsas mərkəz və
memarlıq ocağı olaraq qalsın.

– İnkişafla bağlı ambisiyalarımız
çoxdur. Öz ənənələrimizə sadiq ola-

Söhbəti qələmə aldı:
Zərbalı MİRZƏ

– Peşəkar, yaradıcı kollektivinizin bu günündən danışın.
İnstitutda gənclərin xüsusi çəkisi
nə qədərdir? Kadr hazırlığı prosesində Sizi narahat edən nədir?
Gənclər etimadı doğruldurmu?
– Bakı Dövlət Layihə İnstitutu
burada çalışan, fəaliyyət göstərən
işçilər üçün şübhəsiz ömür yolunun
ayrılmaz bir hissəsidir. Ən adi vəzifəni icra edən sıravi işçidən tutmuş
ən uğurlu layihələrə imza atmış mütəxəssisədək hər kəs gördüyü işin
dəyərini, əhəmiyyətini başa düşür,
qürurlanır və bundan mənəvi rahatlıq tapır.
Bu gün Bakı Dövlət Layihə İnstitutu yeni bacarıqlı, istedadlı, iddialı
gənclərin cəlb edilməsi və təcrübəli
mütəxəssislərin köməyi ilə yetişdirilməsi üçün daim səy göstərir. İnstitut
təhsilini yeni bitirmiş gənclərin özünü
doğrulda bilməsi üçün daim əlverişli şərait yaradır və onları dəstəkləyir. Sözsüz ki, əzmlə çalışan, özünü
inkişaf etdirməyə can atan və daim
təkmilləşən gənclər öz əməklərinin
bəhrəsini karyera irəliləyişində görür.

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

– Kollektiv bu gün hansı
qayğılarla yaşayır?
– Qayğılar hər zaman iş həyatında olur. Bunsuz mümkün deyil.
Lakin kollektivçilik sayəsində istənilən çətinliyin öhdəsindən layiqincə
gəlməyə, optimal həll yolları tapmağa çalışır və problemləri aradan qaldırmaq üçün əlimizdən gələni edirik.
Layihələndirmə ilə bağlı müəyyən
qayğılarımız tikinti-layihələndirmə
sahəsində tətbiq olunan bəzi normativ sənədlərin müasir standartlara
cavab verməməsindən irəli gəlir. Bu
sahədə aparılan çoxsaylı islahatlara baxmayaraq, bununla əlaqədar
çətinlik yaşadığımız hallar yenə də
olur. Ümidvarıq ki, bu sahədə müvafiq qurumlar tərəfindən görülən tədbirlər tezliklə bu məsələnin həllinə
imkan verəcək.

– İnstitutun qazandığı mükafatlar barədə...
– Bakı Dövlət Layihə İnstitutu-

Bakı şəhəri, Neftçilər prospektində
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati binası.
2017-ci ildə tikintisinə başlanılmışdır.

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

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

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.

Tikinti-quruculuq
Üç şəhər və “Şahdağ”
Turizm Mərkəzinin
tullantı sularını təmizləyən
kompleks tikilir

Xaçmaz rayonunda sutkalıq məhsuldarlığı 60 min kubmetr olan tullantı
sutəmizləyici qurğular kompleksinin
tikintisinin ilkin mərhələsi yekunlaşır.
Rayonun Gülalan kəndi ərazisində inşa
olunan bu qurğuda Xaçmaz şəhəri ilə yanaşı,
Quba və Qusar şəhərlərinin, həmçinin “Şahdağ” Turizm Mərkəzinin tullantı suları təmizlənib kənarlaşdırılacaq.
Hazırda qurğunun əsas hissələrindən
olan çirkab sularının toplanacağı havalandırma hovuzları tikilir. Kompleksə daxil olan üç
hovuzdan birincisinin, o cümlədən inzibati binaların inşası yekunlaşmaq üzrədir. Bundan
əvvəl çirkab suların sutəmizləyici qurğuya
axıdılması üçün min metr, təmizlənmiş suyun
isə qurğudan Qudyalçay hövzəsinə axıdılması üçün 1800 metrlik, diametri 1400 millimetr
olan su şəbəkəsi çəkilib.
Tikinti sahəsi 10 hektar ərazini əhatə edir.
Layihəyə əsasən, qurğu kompleksində durultma hovuzları, barmaqlıqlar, qumtucu və
yağayırıcı kameralar, bio-fosfor, çökdürücü
və təmizlənmiş suyun saxlanılması üçün çənlər, nasos stansiyaları, filtrlər, ultrabənövşəyi
dezinfeksiya və digər sistemlər quraşdırılacaq. Tullantı sutəmizləyici qurğu kompleksində inzibati bina, kompressor, transformator
və digər yardımçı tikililərin yaradılması da nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Quba, Qusar, Xaçmaz şəhərlərində su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi tam başa
çatıb. Bu şəhərlərin sakinləri fasiləsiz və keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunub.
A.RÜFƏT

Şəmkirdə 672 məcburi köçkün ailəsi üçün
16 çoxmənzilli yaşayış binası tikiləcək
Şəmkir şəhərində məskunlaşmış məcburi köçkünlərin
mənzil-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Qaçqınların
və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən çoxmənzilli
yaşayış binaları tikiləcək.
Bu məqsədlə Şəmkir Rayon
İcra Hakimiyyətində məcburi
köçkünlər üçün tikiləcək binaların layihəsi ilə tanışlıq olub.
Tikiləcək binalar 672 məcburi
köçkün ailəsi üçün 16 çoxmənzilli yaşayış binasından ibarətdir.
Binaların hər birində 42 mənzil

olacaq. Yaxın günlərdə tikintisinə başlanılacaq şəhərcik müasir
görünüşü ilə Şəmkir şəhərinin
gözəlliyinə yeni bir görkəm qatacaq. Şəhərcikdə 528 şagird yerlik tam orta məktəb və 280 yerlik
uşaq bağçası olacaq.
Xalidə QAFAROVA

Son illər Qəbələ rayonunda 38 subartezian quyusu qazılıb
Azərbaycan Prezidentinin “Qəbələ rayonunda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və
əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsinə dair əlavə
tədbirlər haqqında” 2020-ci il
30 iyul tarixli Sərəncamının icrası olaraq, “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC
tərəfindən bu il Qəbələ rayonunda 10 subartezian quyusunun qazılması nəzərdə tutulub.
Sərəncamın icrası çərçivəsində
rayonun Abrıx, Bayramkoxalı, Daşca, Hacıalılı, Mollaşıxalı, Siləyli, Sırt
Yengicə, Yenikənd, Soltannuxa və
Uludaş kəndlərində, ümumilikdə,

Masallıda inşa olunan 100 yerlik uşaq bağçası
müasir tələblər səviyyəsində olacaq
Ölkəmizdə paytaxtla yanaşı, regionlarda da yeni uşaq
bağçalarının tikintisi və
əsaslı təmiri işləri davam etdirilir. Hazırda Masallıda müasir tələblər səviyyəsində tikilən 100 yerlik uşaq bağçası
bunun bariz nümunəsidir.
Masallı şəhər 1 saylı körpələr
evi-uşaq bağçasının tikintisinə bu
ilin iyul ayından başlanılıb. Hazır-

da binanın fasadında suvaq işi
aparılır, paralel olaraq üzlük daşı vurulur. Birinci mərtəbədə artıq pəncərələr qoyulub. Binanın
həyətində inşa olunan yardımçı
binaların – nasosxana, qazanxana, yanğın mühafizə-su hovuzunun tikintisi başa çatmaq üzrədir.
Binanın daxilində isə elektrik və
rabitə xətləri çəkilir.
Artıq dam örtüyündə beton
işləri yekunlaşıb. Otaqlarda və
mətbəxdə təmir işlərinə başlanılıb. Bu günlərdə məşğələ və yataq otaqlarına döşəmə vurulacaq.
Binada azyaşlılar üçün idman
və musiqi zalları, yeməkxana,
həkim otağı da olacaq. Bundan
başqa, bağçanın həyətində xüsusi istirahət guşələri yaradılacaq,
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müasir uşaq əyləncə qurğuları
quraşdırılacaq. Bir sözlə, uşaqların həm normal təlim-tərbiyəsi,
həm də istirahəti və əylənməsi
üçün hər cür şərait yaradılacaq.
Bağçanın köhnə binası həm
darısqal, həm də şəraitsiz idi.
Şəhərin Səməd Vurğun küçəsində inşa olunan ikimərtəbəli, müasir tələblərə cavab verən yeni
bina artıq bu çətinlikləri arxada
qoyacaq.
Uşaq bağçasının tikintisinin
dekabr ayınadək başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Qeyd edək
ki, bu il Masallı rayonunda, ümumilikdə, 7 məktəbəqədər təhsil
müəssisəsinin inşası və əsaslı
təmiri nəzərdə tutulub.
A.RÜFƏT

10 subartezian quyusunun qazıntısı
işləri artıq yekunlaşıb. Hazırda yeni
qazılan quyularda elektrik avadanlığının və güc transformatorlarının
quraşdırılması işləri görülür.
Şəki Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsinin rəisi Sabir Əhmədov məlumat verib. Onun sözlərinə
görə, bu quyuların hamısının cari ilin
sonunadək istismara verilməsi nə-

zərdə tutulur. Yeni subartezianların
istismara verilməsi nəticəsində 14
min 880 nəfər əhalinin yaşadığı 10
yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma
suyu ilə təminatı yaxşılaşdırılacaq,
həmçinin əhalinin içməli suya tələbatı ödəniləcək.
Hazırda Qəbələ rayonu ərazisində 106 subartezian və 1 artezian quyusu istismardadır. Bu quyular vasitəsilə 1315 hektar əkin sahəsinin
suvarma suyu və həmin ərazilərdə
yaşayan minlərlə sakinin içməli su
ilə təminatı ödənilir. Keçən il bu quyulardan 3 milyon kubmetrdən çox
su çıxarılıb.
A.RÜFƏT

Cəbhə xəttində yerləşən
kəndin elektrik enerji sistemi
yenidən qurulub
İstehlakçıların fasiləsiz, dayanıqlı və keyfiyyətli
elektrik
enerjisi
ilə təmin olunması üçün Mərkəzi Aran Regional
Enerji Təchizatı və
Satışı İdarəsinin
(RETSİ),
Tərtər
Elektrik Şəbəkəsinin xidməti ərazisi
olan Həsənqaya
kəndində
geniş
quruculuq işləri
həyata keçirilib.
“Azərişıq” ASC-dən
bildirilib ki, düşmənlə
üz-üzə, təmas xəttində

yerləşən
Həsənqaya
kəndinin elektrik enerjisi sistemi istifadəyə
yararsız
vəziyyətdə
olub. “Azərişıq” ASC bu
kənddə elektrik enerji
sistemini tamamilə yeni-

dən qurub. İstismara yararsız dayaq və naqillər,
həmçinin transformator
məntəqələri, sayğaclar
yenisi ilə əvəz olunub.
Z. ALLAHVERDİYEV
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Qəbələdə
çoxmənzilli
binaların
dam örtükləri
dəyişdirilir

Qəbələ şəhərində çoxmənzilli yaşayış binalarının dam örtüklərinin dəyişdirilməsi işləri
davam etdirilir. Son vaxtlar
şəhərin Muxtar Abdıyev küçəsində yerləşən və hər biri dörd
mənzildən ibarət ikimərtəbəli
daha 8 binanın dam konstruksiyası və örtüyü dəyişdirilib.
Bu barədə rayon icra hakimiyyətindən məlumat verilib.
Eyni zamanda, rayonda abadlıq-quruculuq işləri də davam etdirilir. Qəbələ şəhərinin Həzi Aslanov
küçəsində yerləşən 1941-1945-ci
illərin Böyük Vətən müharibəsində
həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış
abidə-kompleksin, həmçinin Heydər Əliyev prospektində yerləşən
İsmayıl bəy Qutqaşınlının abidəsinin ətrafında əsaslı təmir və abadlıq
işləri aparılıb.
Xalidə QAFAROVA

Naxçıvanda iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafı
təmin edilib, sosial infrastruktur daha da gücləndirilib
Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı uğurla icra edilir
Muxtar respublikada irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin icrası, əhaliyə göstərilən
kommunal xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi, bütün
sahələrdə maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi və insanların rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər
davam etdirilməkdədir. Bu işdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019cu il 29 mart tarixli Fərmanı
ilə təsdiq olunmuş “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 20192023-cü illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”nın
mühüm rolu var.
Naxçıvanda iqtisadiyyatın əsasını təşkil edən sahələr içərisində
kənd təsərrüfatı öz payına görə əhəmiyyətli çəkiyə malikdir. Dövlət proqramında aqrar sahənin inkişafı ilə
bağlı müəyyən edilmiş tapşırıqların
mühüm əhəmiyyəti var. Bu istiqamətdə işlər ikinci rübdə də davam
etdirilib. Keçirilən iməciliklərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri iştirak edib, mövsümə
uyğun meyvə bağlarının salınması
və yaşıllıqlara qulluq göstərilməsi
barədə tapşırıqlar verib. Muxtar respublikada aprel-iyun aylarında 6,2
hektarı üzüm bağı olmaqla, ümumilikdə, 43,6 hektar yeni meyvə bağları salınıb, 40,6 hektar sahədə meyvə tingləri ilə bərpa işləri aparılıb, 40
min 132 müxtəlif növ meyvə tingləri,
8 min 845 üzüm kolu əkin dövriyyəsinə daxil edilib.

Güzəştli şərtlərlə
100 avadanlığın satışı
təşkil olunub
Aqrar sahədə məhsuldarlığa təsir göstərən mühüm amillərdən biri də torpaqların su təminatının və
meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. Aprelin 23-də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov Sədərək rayonunda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olub, görülən işlərlə maraqlanıb. Mayın 21-də Ali Məclisin Sədri
yeni alınmış kənd təsərrüfatı texnikalarına baxıb və onlardan səmərəli istifadə ilə bağlı tapşırıqlar verib.
Ümumilikdə, ikinci rübdə “Naxçıvan
Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 81 müxtəlif texnika və texnoloji
avadanlıq alınaraq ehtiyat yaradılıb,
100 avadanlığın güzəştli şərtlərlə
satışı təşkil olunub. Suvarılan torpaq sahələrinin genişləndirilməsi

məqsədilə Şahbuz rayonunda qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisi
üçün 270 hektar torpaq sahəsinin
topoqrafik planı hazırlanıb. Həmçinin Gilançaydan qidalanması nəzərdə tutulan suvarma xəttinin əhatə
etdiyi 1190 hektar torpaq sahəsində
topoqrafik planaalma işləri aparılıb.
Aqrar sahədə sığortanın tətbiqi ilə
bağlı tədbirlər də diqqətdə saxlanılıb, 114 baş iribuynuzlu, 260 baş xırdabuynuzlu heyvan və 30 arı ailəsi
sığortalanıb.
İkinci rübdə muxtar respublikada
168,7 hektar ərazidə torpaqların meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılıb. Eyni
zamanda Şərur rayonunun Cəlilkəndində 1, Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində 3 subartezian
quyusu qazılaraq istifadəyə verilib.
Bu ilin ikinci rübündə dövlət maliyyə dəstəyi hesabına 1 quşçuluq,
11 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılıb
Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sektorun bütün sahələrində
olduğu kimi, heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarının da inkişafına
dövlət dəstəyi göstərilir. Bu da həmin
təsərrüfatların sayının hər mövsüm
daha da artmasına gətirib çıxarır. İkinci rübdə dövlət maliyyə dəstəyi hesabına 1 quşçuluq, 11 heyvandarlıq
təsərrüfatının yaradılması, 9 heyvandarlıq təsərrüfatının genişləndirilməsi
başa çatdırılıb. Həmçinin 2 quşçuluq,
8 heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması, 2 heyvandarlıq təsərrüfatının
genişləndirilməsi, 1 heyvandarlıq və
1 quşçuluq təsərrüfatının yenidən qurulması isə davam etdirilib.
Aprel-iyun aylarında torpaqların
kadastr uçotu informasiya sisteminin
fəaliyyətini təmin edəcək proqram
təminatının sınaq rejimində istismarı davam etdirilib, qarşıya çıxan
nöqsan və çatışmazlıqların aradan
qaldırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanıb. Şahbuz rayonunun Şahbuz,
Mahmudoba, Sələsüz və Türkeş bələdiyyələri üzrə reyestr məlumatları
yeni xəritələrin üzərinə köçürülüb,
Şərur rayonunun bələdiyyələri üzrə məlumatların daxil edilməsi başa
çatdırılıb.

İnkişaf və quruculuq
siyasətinin uğurlu nəticələri
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun
iştirakı ilə aprelin 9-da Naxçıvan şəhərində “Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti üçün
yeni kompleks, mayın 22-də isə
Şahbuz rayonunun Badamlı qəsəbəsində “Badamlı” Mineral Sular

Zavodu istifadəyə verilib. Ali Məclisin Sədri mayın 18-də MuğancıqMehrab kəndində tam orta məktəbin, Məmmədsabir kəndində həkim
ambulatoriyasının, hər iki kənddə
xidmət və kənd mərkəzlərinin, Qarxun-Muğancıq-Mehrab-Məmmədsabir kənd avtomobil yolunun açılışı ilə
bağlı tədbirlərdə iştirak edib. Mədəniyyət obyektlərində də təmir-yenidənqurma işləri davam etdirilib. Ali
Məclisin Sədri aprelin 15-də Yusif
Küseyir oğlu türbəsində, mayın 5-də
Naxçıvan şəhər buzxanasında, mayın 27-də isə Kəngərli rayonunun
Şahtaxtı kəndindəki Şərq hamamında başa çatdırılan bərpa işləri ilə
maraqlanıb.
İkinci rübdə proqramın icrasına
uyğun olaraq təhsil və mədəniyyət
obyektlərində təmir-yenidənqurma
işləri davam etdirilib, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Kitabxanasında,
Memarlıq və mühəndislik, Konservatoriya, Beynəlxalq münasibətlər
və hüquq fakültələrinin binalarında,
Magistratura Mərkəzində, Şərur rayonunda Texniki Peşə və Sürücülük
Məktəbinin, Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Liseyin binalarında, Naxçıvan
Şəhər Bayraq Meydanında, Pirqəmiş
məscidində, Babək Rayon Mədəniyyət Sarayında, “Əshabi-Kəhf” Ziyarətgahı Dini-Mədəni Abidə Kompleksində, Əlincə qalasında təmir,
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına
gedən yoldakı “Naxçıvan” abidəsində tərtibat işləri başa çatdırılıb.
Mədəniyyət obyektlərinin bərpa
olunması ilə yanaşı, ənənəvi xalq
yaradıcılığı sahələrinin inkişafı da
diqqət mərkəzində saxlanılıb, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində milli
naxışlı xalça toxunub, “Tətbiqi sənət və rəsm əsərləri, tarix və mədəniyyətimizlə bağlı müxtəlif növ çap
məhsullarının satış mərkəzi”ndə 809
manat dəyərində 95 əl işi satılıb.

Enerji təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsi
ön plandadır
Dövlət proqramında nəzərdə tutulan və icrası həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikada enerji
təchizatı sahəsində müsbət dinamikanın əldə olunmasına gətirib çıxarıb. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi
ikinci rübdə də diqqət mərkəzində
olub. Ali Məclisin Sədri iyunun 10-da
Ordubad rayonunun Tivi kəndində tikiləcək yeni su elektrik stansiyasının
layihəsinə baxıb, stansiyanın bünövrəsinə beton qarışığı töküb, tikinti

işlərinə başlanılması və keyfiyyətə
diqqət yetirilməsi barədə tapşırıqlar
verib. Aprel-iyun aylarında Kəngərli
rayonunun Qabıllı kəndində 3 meqavat gücündə Günəş Elektrik Stansiyasının tikintisi davam etdirilib, ikinci
rübdən sonra istifadəyə verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun iştirakı
ilə keçirilən açılış mərasimində, eyni
zamanda Dövlət Energetika Xidmətinə yeni avtomobil və texnikalar da
təqdim olunub.

Nəqliyyatın inkişafı diqqət
mərkəzində saxlanılır
Naxçıvanda yeni salınan avtomobil yollarının, insanların rahatlığına xidmət edən ictimai nəqliyyat
vasitələrinin sayının çoxalması bu
sahədə beynəlxalq standartlara cavab verən maddi-texniki bazanın
formalaşmasına səbəb olub. Dövlət
proqramında bu istiqamətdə müəyyən edilmiş və əhalinin rahat hərəkətinin təmin edilməsinə yönələn
tədbirlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. İkinci rübdə şəhərdaxili nəqliyyatda işləyən avtobusların daha
müasir və beynəlxalq standartlara
cavab verən nəqliyyat vasitələri ilə
əvəz olunması işi davam etdirilib.
Əhaliyə göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə 6 “King-Long XMQ 6770 G”
markalı avtobus alınaraq marşruta
buraxılıb. Bu münasibətlə iyunun
22-də keçirilən tədbirdə avtobuslara
baxış olub, Ali Məclisin Sədri xidmətin təşkili ilə bağlı tapşırıqlar verib.
Nəqliyyatın inkişafı cəmiyyətin
inkişafı ilə əlaqəli olub, istehsal sahələrinin artımında və məhsuldar
qüvvələrin formalaşmasında təsiredici amillərdən biri kimi daim təkmilləşib və formalaşıb. Aprel-iyun
aylarında muxtar respublikada hava
və dəmir yolu nəqliyyatında əhaliyə
göstərilən xidmətin günün tələbləri səviyyəsində qurulması ilə bağlı
işlər görülüb, Naxçıvan Beynəlxalq
Hava Limanının çəpərboyu sektorlarında hasarların hündürlüyü artırılıb,
yeni asfalt örtüyü salınıb. “Naxçıvan
Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti tərəfindən Culfa Lokomotiv Deposunda lokomotivlər 7 dəfə
texniki baxışdan keçirilib, Culfa İstismar Vaqon Deposunda 11 vaqon
təmir edilib. 123 yararsız ağac şpal
yarımyararlı şpallarla, 5 yararsız
ağac şpal isə yarımyararlı dəmir beton şpallarla əvəz olunub. Stansiyalarda 50 mis relsbirləşdiricisi, 1910
rezin altlıq dəyişdirilib, 4 izolyasiya

calaqları və yararsız vəziyyətdə olan
25 izolyator yenisi ilə əvəz olunub.

Yeni yollar iqtisadiyyatın
inkişafına, insanların isə
rahatlığına xidmət edir
Yeni yollar iqtisadiyyatın inkişafına, insanların isə rahatlığına xidmət
edir. Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin birinci
sessiyasında qəbul olunmuş Fəaliyyət Proqramında da qeyd olunduğu
kimi: “Muxtar respublikada qurulan
müasir yollar iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, yaşayış məntəqələrinin
və turizmin inkişafına töhfə verir.
Bundan sonra da muxtar respublikada yol tikintisinə geniş yer verilməli, keyfiyyət amilinə xüsusi diqqət
yetirilməli, sərnişindaşıma işinə və
nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə nəzarət olunmalıdır. Eyni zamanda yeni texnologiyaların tətbiqi
sahəsində fəaliyyət təkmilləşdirilməli, göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti
yüksəldilməlidir”.
Bu ilin aprel-iyun aylarında Xanlıqlar-Şərur
şəhəri-Yengicə-Şəhri yar-Kür çü lü-Kə rim bəy li-Də mir çi
kəndləri üzrə avtomobil yolunun tikintisi, Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun yenidən qurulması
davam etdirilib, Şərur Rayon Elektrik Şəbəkəsinin Çomaxtur yarımstansiyası binasının və Culfa Rayon
Rabitə Evinin ətrafında asfalt-beton
işləri, Ərəfsə kəndində XVI-XVII əsrlərə aid körpünün bərpası, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Süni Mayalanma Mərkəzində, Şərur rayonunun
Muğancıq-Mehrab kəndində, Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndinin
Şərq hamamı hissəsində və Culfa
şəhərində yolların yenidən qurulması başa çatdırılıb. Ali Məclisin
Sədri mayın 15-də Culfa şəhərində
Heydər Əliyev prospektinin əsaslı
yenidənqurmadan sonra istifadəyə
verilməsi ilə bağlı keçirilən tədbirdə görülən işlərlə tanış olub. Həmin
gün, eyni zamanda Culfa rayonunda Yeni Nəsil Telekommunikasiya
Sistemi və Rabitə Evi də istifadəyə
verilib.

İnformasiya və rabitə sahəsi
inkişaf etdirilir
Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan
informasiya və rabitə sahəsinin inkişafı daim diqqətdə saxlanılır. İkinci rübdə Dövlət proqramında rabitə
xidmətlərinin yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutan digər tədbirlər də həyata

keçirilib, muxtar respublika ərazisində 6 min 250 metr fiber-optik kabel
xəttinin tikintisi başa çatdırılıb. “Evədək optika” layihəsi çərçivəsində 8
fərdi mənzilə fiber-optik kabel xətti
çəkilib. İnternet və Yeni Texnologiyaların Tədrisi Mərkəzində 268 dinləyicinin kurslarda iştirakı təmin edilib.
Dövlət proqramında nəzərdə
tutulan tədbirlərin icrası məqsədilə “Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi”
publik hüquqi şəxsin yeni inzibati
binasının, Darıdağ Arsenli Su Müalicə və İstirahət Kompleksinin tikintisi
davam etdirilib, “Naxçıvan Mətbəxi” Kulinariya Mərkəzinin nəzdində
“Milli yeməklər” İctimai İaşə Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaradılıb.

Əhalinin su təminatı
yaxşılaşdırılır
Əhalinin su təminatının yaxşılaşdırılması dövlətimizin sosial siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir.
Naxçıvanda istehlakçıların fasiləsiz
və keyfiyyətli su təchizatı ilə təmin
edilməsi, kanalizasiya sisteminin
yaxşılaşdırılması kommunal xidmətlərin inkişafı ilə bağlı yeni imkanlar
yaratmaqdadır. İkinci rübdə Dövlət
proqramında bu məqsədlə müəyyən edilmiş tədbirlər davam etdirilib,
Ali Məclisin Sədri aprelin 23-də Sədərək, mayın 27-də isə Kəngərli rayonlarında yeni içməli su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin qurulması
layihələrinə baxıb və müvafiq tapşırıqlar verib. Aprel-iyun aylarında Babək, Sədərək və Kəngərli rayonlarında müxtəlif diametrli borularla 58,06
kilometr içməli su xətti və 28,26 kilometr kanalizasiya xətti çəkilib.

Sosial qayğıya ehtiyacı olan
ailələr dövlət tərəfindən
hərtərəfli himayə olunur
Muxtar respublikada sosial qayğıya ehtiyacı olan ailələr dövlət tərəfindən hərtərəfli himayə olunur.
Proqramda əlil və şəhid ailələrinin
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə fərdi mənzillərin
tikintisi ilə bağlı tapşırıq müəyyən
olunub. İyunun 15-də – Milli Qurtuluş Günündə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun
müdafiəsi ilə əlaqədar sağlamlığını
itirmiş 1 nəfər mənzillə təmin olunub,
sosial qayğıya ehtiyacı olan 5 nəfərə isə “NAZ Lifan-330” markalı minik
avtomobilləri verilib. Bu münasibətlə
keçirilən tədbirdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri de-

yib: “Azərbaycanda sabitlik, inkişaf
və tərəqqi vardır. Bunlar da ölkəmizdə ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin siyasi xəttinin uğurla davam
etdirilməsinin nəticəsidir. Ölkəmiz
inkişaf edir, qayğıya ehtiyacı olan
insanlara diqqət göstərilir, əməyi ilə
fərqlənənlərə dövlət mükafatları verilir. İnsanlarımız rahat yaşayır, yeni
iş yerləri açılır, əhalinin rifahı yaxşılaşdırılır. Bunların hamısı ölkəmizin
inkişafına, gələcəyinə xidmət edən
işlərdir”.

Kiçik və orta sahibkarlığa
göstərilən dövlət qayğısı
həyata keçirilən
uğurlu iqtisadi siyasətin
tərkib hissəsidir
Naxçıvanda kiçik və orta sahibkarlığa göstərilən dövlət qayğısı həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasətin tərkib hissəsini təşkil edir. Dövlət
proqramında da bu sahədə güzəştli
kreditlərin verilməsi, ixrac fəaliyyətinin genişləndirilməsi ilə bağlı
tapşırıqlar nəzərdə tutulub. İkinci
rübdə sahibkarlıq subyektlərinin ixrac fəaliyyətinin genişləndirilməsi
məqsədilə 7 ixrac əməliyyatı üzrə
13 min manatdan çox məbləğdə ixrac təşviqinin ödənilməsi təmin edilib, “İstehlak Mallarının Ekspertizası
Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən 23 hаldа mənşə
sertifikatı verilib. Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün Sahibkarlığın
İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına
21 layihənin maliyyələşdirilməsinə
3 milyon 390 min manat həcmində
güzəştli şərtlərlə, banklar tərəfindən
isə 1 milyon 845 min 450 manat həcmində kredit verilib. Sahibkarlığın
İnkişafı Fondu tərəfindən kəndlərdə
kiçikhəcmli emal müəssisələrinin
yaradılması üçün 2 layihəyə 13 min
manat, arıçılıq, damazlıq təsərrüfatlarının yaradılması üçün 7 layihənin maliyyələşdirilməsinə 106 min
100 manat həcmində dövlət maliyyə
dəstəyi göstərilib.
Dövlət proqramının icrası muxtar
respublikada iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafını və sosial infrastrukturun daha da gücləndirilməsini təmin
edəcəkdir.
AZƏRTAC-ın
Naxçıvan bürosu

Àçÿðáàéúàíûí 1988-1994-úö èëëÿðäÿ èøüàë åäèëìèø ÿðàçèëÿðè
(Ñàù: 13,2 ìèí êâ. êì.): Äàüëûã Ãàðàáàü (Øóøà,
Õàíêÿíäè, Õîúàëû, ßñýÿðÿí, Õîúàâÿíä, Àüäÿðÿ):
Èøüàë òàðèõè - 1988-1994-úö èëëÿð (Ñàù: 4400 êâ. êì.).
Ëà÷ûí (18 ìàé 1992-úè èë) - 1835 êâ. êì.
Êÿëáÿúÿð (3-4 àïðåë 1993-úö èë) - 1936 êâ. êì.
Àüäàì (23 èéóë 1993-úö èë) - 1094 êâ. êì.
Úÿáðàéûë (23 àâãóñò 1993-úö èë) - 1050 êâ. êì.
Ôöçóëè (23 àâãóñò 1993-úö èë) - 1386 êâ. êì.
Ãóáàäëû (31 àâãóñò 1993-úö èë) - 802 êâ. êì.
Çÿíýèëàí (29
(30 îêòéàáð 1993-úö èë) - 707 êâ. êì.

“İnşaatçı” qəzeti
sərfəli kommersiya şərtləri ilə
REKLAM
sifarişlərini qəbul edir.
Əlaqə telefonları:
(012) 595-51-46
Daxili: 278; 279
(050) 358-91-67; (077) 513-86-13
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Sərbəst səhifə

İsmayıllının
küçələrinə
asfalt döşənir

İsmayıllı şəhərində abadlıq işləri davam etdirilir.
Koronavirus pandemiyası təhlükəsi ilə əlaqədar tətbiq edilən karantin rejimi şəraitində küçə və parklar
təmizlənir, ərazilərə asfalt örtük çəkilir. Hazırda şəhərdə uzunluğu 0,5
kilometr, eni isə 6 metr olan Əli bəy
Hüseynzadə küçəsi asfaltlaşdırılır.
Belə ki, yola 16 santimetr qalınlığında çınqıl döşənərək kipləşdirilir,
daha sonra 7 santimetr qalınlığında
asfalt qatı vurulur.
Ümumiyyətlə, son vaxtlar şəhərin küçələrində 30 min kvadratmetrə
yaxın yola asfalt-beton örtüyü çəkilib, 2900 kvadratmetr təmir işləri görülüb. Daha 8700 kvadratmetr asfalt
döşənməsi işlərinin aparılması da
planlaşdırılır.
X. QAFAROVA

Ağcabədi rayonunun Avşar–
Salmanbəyli–Aşağı Avşar–Xocavənd avtomobil yolunun
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən
müvafiq yenidənqurma işlərinə başlanılıb.
Agentliyin İctimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib
ki, uzunluğu 41 kilometr olan və Avşar–Salmanbəyli–Aşağı Avşar–Xocavənd marşrutu üzrə yaşayış məntəqələrinə gedən avtomobil yolları
respublika əhəmiyyətli MingəçevirStansiya Mingəçevir-Bəhramtəpə
avtomobil yolundan ayrılır.
Məlumata əsasən, Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin “Azərelmitətdiqatlayihə İnstitutu”
MMC tərəfindən avtomobil yollarının V texniki dərəcədən IV texniki
dərəcəyə uyğun təkmilləşdirilməsi
məqsədilə yol layihəsi hazırlanıb.
Layihəyə uyğun olaraq, yol bir-neçə marşrut üzrə yenidən qurulur. Bu,

Ağcabədidə 41 kilometrlik yerli
əhəmiyyətli yol yenidən qurulur

Avşar, Salmanbəyli, Aşağı Avşar və
Xocavənd kəndlərinə gedən 27,4 kilometr uzunluğa malik yollar, həmçinin 5,6 kilometr Avşar, 2,9 kilometr
Salmanbəyli, 4,5 kilometr Aşağı Avşar və 0,6 kilometr Xocavənd kəndlərinin daxili yollarıdır.
“İnşaat Norma və Qaydaları”nın
tələblərinə əsasən, yol geyiminin in-

şası üçün layihədə nəzərdə tutulmuş
qalınlıqda qum-çınqıl və optimal-qırmadaş qarışığından istifadə olunmaqla yol əsasının inşası, çiyinlərin
bərkidilməsi, yol birləşmələrinin təmiri, buna paralel olaraq isə yol əsası
hazır olan ərazilərdə 6 metr hərəkət
hissəsi nəzərə alınmaqla təqribən
250 min kvadratmetr sahəyə 2 lay-

dan ibarət yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri aparılacaq.
Sonda yolboyu 4 avtobus dayanacağı inşa ediləcək, hərəkətin normal təşkili üçün 72 yol nişanı və məlumatverici lövhə, 840 təhlükəsizlik
dirəkləri və kilometr göstəriciləri
quraşdırılacaq, həmçinin xətlənmə
işləri aparılaraq müasir yol infrastrukturu yaradılacaq.
Yenidən qurulan yol həmin ərazidə yaşayan 14 min sakinə respublika əhəmiyyətli Mingəçevir-Stansiya,
Mingəçevir-Bəhramtəpə yoluna rahat çıxış əldə etməklə yetişdirdikləri
kənd təsərrüfatı məhsullarını rayon
mərkəzinə və qonşu rayonların bazarlarına tez bir zamanda daşımasına imkan yaradacaq.

Ağdam rayonunda avtomobil yollarının
yenidən qurulması diqqət mərkəzindədir
Respublikamızın hər yerində
olduğu kimi, cəbhə bölgəsində
yerləşən yaşayış məntəqələrində də infrastrukturun yaxşılaşdırılması, sosial layihələrin icrası, əhalinin rifah halının
yüksəldilməsi daim dövlətin
diqqət mərkəzindədir. Həyata
keçirilən layihələr sırasında avtomobil yollarının yenidən qurulması prioritet məsələlərdən
biridir. Çünki yol infrastrukturunun yenidən qurulması həm
insanların rahatlığına, həm də
iqtisadiyyatın, kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət edir.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, cəbhə bölgəsində yerləşən Ağdam rayonunda yol infrastrukturunun yenidən qurulması
istiqamətində böyük işlər görülüb.
Prezident İlham Əliyev rayonun
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
nəzarəti altında olan hissəsində
yerləşən yaşayış məntəqələrini
birləşdirən yolların yenidən qurulması ilə bağlı beş Sərəncam imzalayıb. Son illərdə rayonda ümumi
uzunluğu 100 kilometrə yaxın olan
Qu zan lı-Xın dı rıs tan-Əh mə da ğa lıƏfətli, Quzanlı-Üçoğlan-XındırıstanSəfərli, Quzanlı-İmamqulubəyli-Orta

Qərvənd-Xındırıstan,
Əfətli-Hacıturalı-Həsənxanlı, Kolqışlaq–Mirəşelli–Əhmədağalı–Çıraxlı, SəfərliZəngişalı-Hacılar avtomobil yolları

yenidən qurulub.
Cəbhəyanı kəndləri əhatə edən
yolların yenidən qurulması həmin
yaşayış məntəqələrində yaşayan
sakinlərin sosial rifah halına müsbət təsir göstərməklə, avtomobillərin
hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmin
yaradır, yük və sərnişin daşımasını
asanlaşdırır, kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verir.

Qazanarxı kanalında yenidənqurma işləri Neftçala şəhərinə çəkilən magistral
aparılır – Ağsu və Şamaxıda 7000 hektar
su kəmərinin 50 faizi inşa edilib
sahənin su təminatı yaxşılaşacaq
Ağsu rayonunda əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün Qazanarxı
adlanan kanalın yenidən qurulması üzrə layihənin ikinci mərhələsi həyata keçirilir.
Layihənin icrası Meliorasiya
və Su Təsərrüfatı ASC-nin Tikilməkdə olan meliorasiya və
irriqasiya obyektlərinin birləşmiş müdiriyyətinin sifarişi
ilə “Tikinti-Quraşdırma ANTB”
QSC tərəfindən yerinə yetirilir.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, mövcud Qazanarxı kanalının qurğularla birlikdə yenidən
qurulması Ağsu şəhər, Ərəbuşağı,
Ağabəyli, Aratlı-Curuqlu, Çaparlı, Rəhimli, Gəyəli, Bico, Qəşəd,
Ləngəbiz, Daşdəmirbəyli kənd bələdiyyələrinin 5918 hektar, habelə
Şamaxı rayonunun 1082 hektar,
ümumilikdə, 7000 hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsini
suvarma suyu ilə təmin edəcək.
Hazırda Ağsu şəhərindən 2,6 kilometr şimalda Ağsuçayda işlər sü-

rətlə davam etdirilir. Hidrotexniki qurğular üzrə mühəndis Vəli Abdullayev
AZƏRTAC-ın bölgə müxbirinə bildirib
ki, indi burada baş sugötürücü qurğu
inşa olunur. Su saniyədə 5 kub sugötürmə qabiliyyəti olan qurğudan 10,9
kilometr beton kanalla, 645 metr metal yığma dəmir boru ilə axacaq. Habelə 450 metr kanal Cavanşir gölünün qidalandırılmasını təmin edəcək.
Baş sugötürücü qurğular üzrə 11
şülüzün, sudurulducu qurğunun, lilötrücü kanalın, istiqamətləndirici 4
dambanın, səviyyəqaldırıcı, suaşıran
qurğunun tikintisi başa çatıb. Ərazidə
nəzarətçi məntəqənin də inşası yekunlaşıb. Ümumiyyətlə, baş sugötürücü qurğuda işlərin 90 faizi yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, Qazanxana kanalının yenidən qurulması üzrə layihənin icrasında 45 nəfər işçi qüvvəsi,
20-yə yaxın müxtəlif təyinatlı texnika
işləyir. Layihənin tam icrası 2023-cü
ildə başa çatacaq.

Cəbrayılın əsir abidələri
1993-cü il avqustun
23-də Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilmiş
Cəbrayıl rayonunun
ərazisi tarixi, mədəniyyət və memarlıq
abidələri, daş üzərində süjet xarakterli oymalar, mağara,
kurqan tipli abidələr,
çoxlu sayda qəbirüstü abidələr, qoç fiqurları, məişət və digər
əşyalar, 11 və 15 aşırımlı körpülər, gümbəzlərlə zəngindir.

Cəbrayıl
şəhərində
Ağoğlan nekropolu (ilk orta əsrlər), Sirik kəndində
Qala bürcü (V-VI əsrlər),
Xələfli qəsəbəsində Qız
qalası (XII əsr), Cəbrayıl
şəhərində, Qalacıq, Naftahar, Mahmudlu, Xudyarlı, Karxulu, Şıxlar, Şıxlı,
Qışlaq, Hovuslu, Şəkərbəyli kəndlərində tunc və
ilk dəmir dövrünə aid kurqanlar və yaşayış yerləri,
Dağ Tumas kəndində Divlər sarayı, sərdabə, Tatar
kəndində Siklop tikililəri
(b.e.ə. III minillik), Şıxlar
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kəndində şəhərcik qalıqları və qışlaq yerləri (b.e.ə. II
minillik), Ağoğlandakı Orxan yazılı abidəsi, Qumlaq
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kəndində 11 və 15 aşırımlı
Xudafərin körpüləri (XIIXIII əsr), Xələfli qəsəbəsində Başıkəsik günbəz
(XIII-XIV əsrlər), həmçinin kəhrizlər, ərəb yazıları
ilə qoç abidəsi (XV əsr),
Cəbrayıl şəhərindəki Sultan Məcid hamamı, Xudyarlı kəndindəki dairəvi və
səkkizguşəli türbələr, Şıxlar kəndində dairəvi türbə
(XIV əsr), XVI və XIX əsrlərə aid məscidlər 27 ildir
erməni vəhşiliyinin qurbanına çevrilib.
A.RÜFƏT

Qalmaqallı iş adamı Mask 1 gündə
7 milyard dollar qazandı
“Tesla” şirkətinin baş direktoru İlon
Mask son 24 saat ərzində sərvətini 7
milyard dollar artırıb. “Forbes” jurnalı
xəbər verir ki, bunun sayəsində varidatını 83,6 milyard dollara çatdıran
Mask dünyanın ən zəngin iş adamları
arasında ilk “beşliy”ə qayıdıb.
Maskın sərvətinin kəskin artımı
“Tesla” şirkətinin səhmlərinin 11,2%
artaraq 1 səhm üçün 1845 dollara
çatması ilə bağlıdır.

Günəş sistemi yaxınlığında xeyli
sayda “qəhvəyi cırtdan” aşkarlanıb
"Backyard Worlds: Planet 9"
adlı həvəskar astronomiya layihəsində iştirak edən könüllülər
tərəfindən Günəş sistemi həndəvərində 100-dək "qəhvəyi cırtdan"
deyilən planetdən böyük, ulduzdan
kiçik cisim aşkarlanıb.
Hər hansı planet sistemlərinə
daxil olmayan, hər hansı ulduzun
isitmədiyi sözügedən obyektlər
bütövlükdə çox soyuq olsa da, bəzilərinin hərarəti Yer kürəsindəkinə
nisbətən yaxındır ki, bu da orada
su buludlarının olması ehtimalını
ortaya çıxarır.
"Bu soyuq dünyaları kəşf etməklə biz Günəş sistemi xaricində

planetlərin əmələ gəlməsini, oradakı atmosferlərin quruluşunu öyrənə
bilərik. Bununla biz Günəş ətrafında bu kimi dünyaların dəqiq sayını öyrənmək imkanı qazanırıq",
– araşdırmanın həmmüəlifi Aaron
Maysner bildirib.

4 mərtəbəli Bugatti Hyper Truck –
Gələcəyin yük maşını

Çinli Dongfeng Motor şirkətinin
bir dizayneri dörd mərtəbəli Bugatti
Hyper Truck adlı yük maşının eskizlərini hazırladı.
Fransız avtomobil istehsalçısı
Bugatti sürətli hiper avtomobilləri ilə

daha yaxşı tanınır.
Dizayner Prathyush Devadas,
Hyper Truck konsepsiyasına sahib Bugatti markalı yük maşınını
qurmaq arzusunda idi.Onun çəkdiyi eskizlərdə Bugatti Hyper Truck
konsepsiyasında yüklənməni artırmaq üçün dörd cüt dinamikə bənzər təkər var. Bundan əlavə, qoşqunun yük həcmini artırmaq üçün
bir az əyri dizaynı var.
Bugatti şirkətindən bildiriblər
ki, Bugatti markalı bir yük maşını
real həyatda görməsək də bu cür
uğurlu dizayn işlərini araşdırmaq
olduqca xoşdur.

Səhradakı sirli qədim quruluşların
məqsədi aşkara edilib

Neftçala şəhərində su təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam
etdirilir. Hazırda Neftçala şəhərini içməli su ilə təmin edəcək magistral su kəmərinin və
su anbarının tikintisi həyata
keçirilir. Eyni zamanda, şəhərə və ətraf kəndlərə nəqliyyat
vasitələri ilə içməli suyun daşınması təmin edilir.
“Azərsu” ASC-dən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, Neftçala şəhəri və ətraf
kəndlərin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə icra olunan

layihəyə əsasən, su mənbəyi ŞirvanMuğan qrup su kəməri seçilib. Buradan Neftçala şəhərinə özüaxımlı rejimdə suyun verilməsini təmin etmək
üçün Salyan şəhərinin yaxınlığında
nisbətən relyef baxımından yüksəklikdə 7500 kubmetr tutumu olan su
anbarı inşa olunur. Bununla paralel
olaraq su anbarından Neftçala şəhərinə qədər 560 millimetr diametrli polietilen borularla 44 kilometr uzunluğunda magistral su kəmərinin inşası
davam etdirilir. Hazırda su anbarının
tikintisi üzrə işlərin 40 faizdən çoxu
icra olunub. Magistral kəmərin isə
22 kilometrlik hissəsində işlər yekunlaşıb. Bununla da su anbarının
və magistral kəmərin tikintisi üzrə
işlərin 50 faizi icra edilib. Tikinti-quraşdırma işlərinin cari ilin noyabr
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ayında başa çatdırılması nəzərdə
tutulur. Yeni tikilən magistral su kəməri Neftçala şəhərindəki mövcud
şəbəkəyə birləşdirildikdən sonra suyun verilməsi təmin ediləcək.
Qeyd edək ki, son vaxtlar Kür
çayında suyun azalması səbəbindən codluğun yüksəlməsi suyun
keyfiyyətinə təsir edib və onu içməyə yararsız hala salıb. Buna görə
də rayon mərkəzinin, eləcə də ətraf kənd və qəsəbələrin içməli suya olan tələbatı maşınlarla daşınan
su hesabına təmin olunur. Hazırda
hər gün Salyan rayonundan 30-dan
çox nəqliyyat vasitəsilə Neftçalaya
su daşınır. Daşınan su məhəllələrdə quraşdırılmış çənlərə, həmçinin
kəndlərdəki modul tipli sutəmziləyici qurğuların anbarlarına doldurulur.
Əhaliyə verilən içməli suyun keyfiyyətinə səyyar laboratoriyalar tərəfindən mütəmadi nəzarət olunur.
Neftçala şəhərinin su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində gələcək-

Arxeoloqlar, yeddi min illik tarixi
olan Ərəbistan yarımadasında yerləşən sirli daş konstruksiyaların ritual məqsədlər üçün təyin olunduğunu
aşkar edib. Bu barədə "The Holocene" jurnalında məlumat verilib.
Mustatil adlanan böyük daş abidələr
daş silsilələrin uzun düzbucaqlarına
bənzəyir və Xarrat-Xaybar vulkanik
sahəsində yerləşir.
Bu abidələr Misirin "Giza" piramidalarından minlərlə yaş daha böyükdür. Onlar 2017-ci ildə peyk fotoşəkillərindən istifadə edilərək aşkar
edilib. Arxeoloqlar yeni araşdırmalar zamanı Nefud səhrasının cənub
kənarında 104 yeni mustatil kəşf
edib. Xarrat-Xaybarın mustatillərı
kimi, Nefud səhrasının mustatilləridə uzun iki platformadan ibarətdir.
Onların divarları 600 metrdən çox

olan aşağı divarlarla bağlanıb. Qədim inşaatçılar əvvəlcə şaquli daşlar
qoymuş, bundan sonra aralarındakı
boşluğu doldurub. Quruluşların birində kömür aşkar edilib, bu da mustatilin tikilmə tarixini təyin etməyə
kömək edib. Tədqiqatçıların fikrincə,
mustatillər ritual funksiya yerinə yetirmiş və heyvan qurbanlıqlarının kəsilməsi və ya müqəddəs hesab edilən bayramlar üçün nəzərdə tutulub.

Rusiyada kiçik dronları müəyyən
edə bilən radar yaradılır

Rusiyada dron qrupu arasında
kiçik dronları müəyyən edə bilən ra-

diolokasiya stansiyası yaradılır.
Bu barədə "Armiya-2020" forumu zamanı məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, yeni radar bir
neçə dronun uçuşu zamanı bütün
aparatları tək-tək müəyyən edə biləcək. Hazırkı radiolokasiya stansiyaları dronları yalnız dəstə halında
müəyyən edə bilər.
Bu radar kiçik dronların qorunan
obyektlərə daxil olmasının qarşısını
almaqda kömək edəcək.

Bədən temperaturunu müəyyən
edən robot yaradılıb

də Neftçala şəhəri, eləcə də şəhər
mərkəzinə bitişik Bankə və Kürkənd
qəsəbələrində 118 kilometrlik içməli
su, 116 kilometrlik kanalizasiya şəbəkələri, 8,6 kilometrlik kanalizasiya
kollektoru və tullantı suların təmizlənib zərərsizləşdirilməsi məqsədilə
tullantı sutəmizləyici qurğunun inşası planlaşdırılır.

Türkiyənin
Ordu
şəhərində
yerləşən M.Hilmi Güler Elm və
Sənət Mərkəzinin 6 müəllimi yeni növ koronavirus epidemiyasına
qarşı görülən tədbirlər çərçivəsində
bədən temperaturunu müəyyən
edən və maska verən robot yaradıb.
Bu robot binaya daxil olanların
bədən temperaturunu müəyyən edir
və maska verir. Bənən temperaturu
normal olanlara qapını açan robot
bədən temperaturu yüksək olanlara
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