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Prezident İlham Əliyev: Biz Qarabağı,
Zəngəzuru yenidən qururuq

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
müdrik rəhbərliyi ilə müstəqil Azər -
baycan özünün ən möhtəşəm dövrünü
yaşayır. Həyata keçirilən çoxşaxəli
islahatlar, uğurlu daxili və xarici
siyasət sayəsində sabitlik diyarı və
inkişaf məkanı kimi tanınan, postmü -
haribə dövründə bütün çağırışlara
hazırlıqlı olduğunu qətiyyətlə nümayiş
etdirən, strateji hədəflərə doğru əmin
addımlarla irəliləyən ölkəmiz dünya
birliyindəki öncül mövqeyini əhəmiy -
yətli dərəcədə möhkəmləndirib. Yola
saldığımız 2022-ci ilin altı ayının
nəticələri bu reallığın təsdiqidir. İyulun
15-də Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sədrliyi ilə cari ilin altı ayının
yekunlarına həsr olunan müşavirədə
dövlətimizin başçısının proqram
xarakterli nitqi xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Dövlətimizin başçısının çıxışında
qeyd etdiyi kimi, ölkəmiz uğurla inkişaf
edir, bütün istiqamətlər üzrə qarşıya
qoyulan vəzifələr icra edilir. 
Xarici əlaqələrinin coğrafiyasını əhə miy -

yətli dərəcədə genişləndirən müstəqil Azər -
baycan dünyada çox az sayda dövlətlər dən -
dir ki, həm Avropa Şurasının, həm də İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. Ölkəmizin
dostlarının və tərəfdaşlarının sayı durmadan
artır. Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatın -
da, Türk Dövlətləri Təşkilatında, İslam Əmək -
daşlıq Təşkilatında özünəməxsus yeri vardır.
Avropa İttifaqı və bir sıra digər təşkilatlarla
tərəfdaşlıq münasibətləri yüksələn xətlə
inkişafdadır. Müşavirədəki nitqində ölkəmizin
beynəlxalq nüfuzunun daha da artdığını
konkret faktlarla əsaslandıran, nəticələr
arasında, Qoşulmama Hərəkatındakı uğurlu
sədrliyimizi xüsusi vurğulayan dövlətimizin
başçısı bildirib: “Bizim sədrliyimiz bildiyiniz
kimi, 2023-cü ilə qədər yekdil fikirlə bir il
uzadılıb. Bu, onu göstərir ki, ölkəmiz 120 ölkə
arasında çox böyük nüfuz qazanmışdır və
bizə olan inam bu illər ərzində daha da
artmışdır. Biz də məsuliyyətli ölkə olaraq və
Qoşulmama Hərəkatının fəal sədri olaraq bu
təsisatın institusional inkişafına da böyük
töhfə vermişik. Önəmli addımlardan biri bu il
Bakıda keçirilmiş Qoşulmama Hərəkatının
Parlament Şəbəkəsinin toplantısı idi və
Parlament Şəbəkəsinin yaradılması idi.
Bakıda keçirilmiş bu önəmli tədbir bir daha
göstərdi ki, bu Hərəkatın çox böyük poten -
sialı var, həmrəyliyi dərinləşdirmək, əmək -
daşlığı genişləndirmək və qarşılıqlı beynəl -
xalq dəstək üçün bu, çox önəmli platformadır.
Bu, bizim təşəbbüsümüz idi və bu təşəbbüs
artıq özünü real həyatda göstərir”.

Azərbaycanın beynəlxalq arenada oyna -
dığı rol, göstərdiyi həmrəylik və ehtiyac için -
də olan ölkələr üçün verilən humanitar,
maliyyə dəstəyi, xüsusilə COVID-lə bağlı 80-
dən çox ölkəyə göstərilən dəstək ölkəmizin
beynəlxalq nüfuzunu böyük dərəcədə artırıb.

“Qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz hər zaman
bizim üçün əsas prioritetlərdən biri olub və bu
il bu istiqamətdə addımlar atılıb – mənim
Rusiya, İran, Gürcüstan prezidentləri ilə
görüşlərim bir daha bunu göstərir”,- deyə
sözünə davam edən dövlətimizin başçısı,
eyni zamanda, Amerika-Azərbaycan əlaqə -
lərinin inkişafı istiqamətində önəmli addım -
ların atıldığını, yüksəkvəzifəli şəxslərin
qarşılıqlı səfərlərinin təşkil edildiyini bildirib.
“Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti
mənə iki dəfə məktub göndərmişdir - həm
Müstəqillik Günü ilə bağlı, həm Bakı Enerji

Həftəsinin açılışı ilə bağlı. Mənim də cavab
məktublarımda və mənə göndərilən mək -
tublarda da əlaqələrimizin önəmi xüsusilə
qeyd olunmuşdur. Bu əlaqələrin həm böyük
tarixi və gözəl gələcəyi var. Yəni, bir sözlə,
əsas güc mərkəzləri ilə, eyni zamanda, əsas
beynəlxalq təşkilatlarla, baxın, cəmi bu altı ay
ərzində nə qədər böyük işlər görülüb”,- deyə
Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.

Azərbaycan Prezidenti deyib ki, əgər
ümumiyyətlə, son illərin tarixçəsinə nəzər
salsaq, Azərbaycanın hər istiqamət üzrə
irəlilədiyini görərik: “Bizim mövqeyimiz hər
zaman müstəqil mövqe olub, biz hər zaman
öz mövqeyimizi açıq nümayiş etdirmişik, o
cümlədən buna görə dünyada böyük hörmət
qazanmışıq. Həmişə sözümüzdə dururuq,
həmişə verilən sözə sadiqik”.

Vurğulamaq lazımdır ki, beynəlxalq
əlaqələr, bölgədə və bütövlükdə dünyada
aparılan siyasət Azərbaycana imkan verir ki,
daxili problemləri daha böyük uğurla həll
etsin.

Müşavirədə cari ilin altı ayında Azər -
baycan-Ermənistan əlaqələrinin normal laş -
dırıl ması istiqamətində atılan addımlara
diqqəti yönəldən dövlətimizin başçısı Vətən
müharibəsindən 1 il 8 ay ötməsinə baxmaya -
raq Ermənistanın məcburən üzərinə götür -
düyü öhdəliklərini hələ də yerinə yetirmə -
diyini bildirib.

Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə
müsbət məqamların da olduğunu vurğula -
yaraq, bu baxımdan delimitasiya üzrə işçi
qrupların birinci görüşünün keçirildiyini qeyd
edib: “Biz bunu müsbət addım kimi qiy -
mətlən diririk. Bu da ölkəmizin təşəbbüsü ilə
baş vermiş hadisədir. Çünki məhz Azər -
baycan sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı
addımların tezliklə atılmasına çalışırdı. Er -
mənistan tərəfi buna o qədər də meyilli deyil-
di. Ancaq birinci görüş keçirildi. Əlbəttə, bu
gö rüş daha çox tanışlıq xarakteri daşıyırdı.
Gələn ay ikinci görüşün keçirilməsi nəzərdə
tutulur. Hesab edirəm ki, ikinci görüş artıq
praktik məsələlərin müzakirəsinə həsr olu-
nacaq. Əlbəttə, bu formatda olan əmək -
daşlıqdan biz hələ ki, tez nəticə gözləmirik,
çünki delimitasiya uzun bir prosesdir. Amma
hər halda bu proses başlayıb, biz bunu
uğurlu inkişaf kimi qiymətləndirə bilərik”.

Digər müsbət hal kimi Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə sülh müqaviləsinin əsasını təş -
kil edəcək beş əsas baza prinsipinin Ermə -
nistan tərəfindən qəbul edildiyini xatırladan
dövlətimizin başçısı qeyd edib: “Ermənistan
rəhbərliyi rəsmən bu beş prinsipi qəbul edib.
Bu beş prinsip nədən ibarətdir, bunu Azər -
baycan ictimaiyyəti yaxşı bilir, təkrarlamaq
istəmirəm. Ancaq təmasda olduğum bütün
tərəf müqabilləri ilə müza kirələr zamanı
Azərbaycanın bu təşəbbüsü təq dir olundu.
Münaqişənin məhz bu prin siplər əsasında
həll olunması demək olar ki, təsdiqləndi.
Ermənistan bunu qəbul etdi və bunu rəsmən
etiraf etdi. Biz bu məsələni bir neçə qonşu
dövlətlə müzakirə etmişik - Türkiyə ilə,
Rusiya ilə, İranla müzakirə et mişik və bu
mövqe dəstəklənir. Avropa İttifa qı, Amerika
Birləşmiş Ştatları - biz bu tərəf daşlarla da bu
məsələni müzakirə etmişik və faktiki olaraq
indi sülh danışıq larının başlan ması üçün
əsas yaradılıb. Yenə də Azərbay can
təşəbbüs göstərib, yenə də bu beş prinsipi
formalaşdıran bizik və əgər biz bu təşəbbüsü
öz üzərimizə götürməsəydik, bu günə qədər
bu istiqamətdə də heç bir inkişaf olmazdı”.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev iyulun 20-də Sumqayıt
şəhərində olub.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Sumqayıt Kimya

Sənaye Parkında yeni istehsal müəssisələrinin
açılış və təməlqoyma mərasimlərində iştirak edib.

Qeyd edək ki, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il
21 dekabr tarixli Fərmanı ilə yaradılıb. Bu, Azərbay -
canda yaradılmış ilk Sənaye Parkıdır. Cənubi
Qafqazın ən böyük Sənaye Parkının ərazisində
neft-kimya, kimya, tikinti materiallarının istehsalı və
digər prioritet sənaye sahələri üzrə müəssisələr
fəaliyyət göstərir, həmçinin yeni istehsal və emal
müəssisələri yaradılır.

Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl
Cabbarov dövlətimizin başçısına Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkında görülən işlər barədə məlumat
verdi.

Bildirildi ki, Sənaye Parkında ümumi
investisiyaların həcmi 3,27 milyard ABŞ dollarından
artıq olan 31 sahibkarlıq subyektinə rezidentlik sta-
tusu verilib. İndiyədək Sənaye Parkına rezidentlər
tərəfindən 3,1 milyard ABŞ dollarına yaxın sərmayə
yatırılıb. Qeydiyyata alınmış 31 rezidentdən 17-si
artıq fəaliyyət göstərir. Bu gün istifadəyə veriləcək
“Glassica” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və
“Azərsulfat” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə
Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən müəssisələrin
sayı 19-a çatacaq.

Parkın rezidentləri tərəfindən ümumilikdə 5,86
milyard manatdan çox məhsul satışı həyata keçiri -
lib ki, bunun da 2,15 milyard manatdan çox hissəsi
(36,7 faiz) ixracın payına düşür.

Diqqətə çatdırıldı ki, Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkında məhsul istehsalı və ixracı istiqamətində
müsbət dinamika müşahidə olunur. Statistik
göstəricilərə əsasən 2021-ci ilin birinci yarısında
Sənaye Parkında 794 milyon manatlıq məhsul
istehsal edilmişdisə, 2022-ci ilin müvafiq dövründə
52,14 faizdən çox – 1,2 milyard manatlıq məhsul
istehsal olunub. İxrac isə ötən ilin birinci yarısı
(267,5 milyon manat) ilə müqayisədə 1,9 dəfə
artaraq bu ilin altı ayında 508 milyon manat təşkil
edib.

Məlumat verildi ki, Sənaye Parkında istehsal
olunan məhsullar Türkiyə, Yaponiya, ABŞ, Kanada,
İtaliya, Çin, Rusiya, Ukrayna, Belarus, Tayvan,
Bolqa rıstan, Rumıniya, Polşa, Finlandiya,
Niderland, Makedoniya, Litva, Avstriya, Estoniya,
Danimarka, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənis -
tan, Tacikistan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Braziliya,
Misir, BƏƏ, Livan, İraq və sair ölkələrə ixrac olunur.

Əsas göstəricilərdən biri də odur ki, Sumqayıt
Kimya Sənaye Parkında 6 mindən çox insan daimi
işlə təmin edilib.

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə “Glassica”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin şüşə tara
məhsullarının istehsalı müəssisəsi ilə tanış oldu.

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təsisçisi İbrahim
Həsənov müəssisə barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, təməli 2021-ci il yanvarın 18-də
dövlətimizin başçısı tərəfindən qoyulan, ümumi
investisiya dəyəri 20 milyon manatdan çox olan
müəssisədə il ərzində 90 milyon ədəd müxtəlif
çeşidli rəngli şüşə tara məhsulları (butulka) istehsal
olunacaq. Müəssisədə istehsal edilən məhsullar
daxili tələbatı tam ödəməklə yanaşı, xarici ölkələrə
də ixrac olunacaq. Sənaye Parkının 2,6 hektar
ərazisində inşa edilmiş müəssisədə 160 nəfər
daimi işlə təmin ediləcək. Müəssisənin
layihələndirilməsi və qabaqcıl texnologiyalarla

təchiz olunması Almaniyanın dünyada şüşəəritmə
texnologiyaları sahəsində 135 ildən çox təcrübəyə
malik “HORN Glass Industries AG” şirkəti
tərəfindən həyata keçirilib.

Dövlətimizin başçısı müəssisəni işə saldı.

***
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentlərin -

dən biri də “Az-Tex-Import” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətidir. Sənaye Parkının 4 hektar ərazisində
yaradılan MMC İtaliyanın qabaqcıl texnologiya -
larının tətbiqi ilə “IVECO” markalı yüngül, orta və
ağır tonnajlı yük və xüsusi təyinatlı avtomobillər
istehsal edəcək. İnvestisiya dəyəri 19,2 milyon
manat olan müəssisədə 90 nəfər daimi işlə təmin
olunacaq. İl ərzində 100 ədəd avtomobilin istehsal
olunacağı müəssisənin məhsulları daxili bazarda
satılmaqla yanaşı, Rusiya, Gürcüstan, Türkmənis -
tan və İrana ixrac ediləcək.

“Az-Tex-Import” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy -
yətinin təsisçisi Samir İbadullayev layihə barədə
Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi.

Qeyd edildi ki, hazırda ölkəmizdəki sənaye
zonalarında avtomobil istehsalı sahəsində bir sıra
müəssisələr mövcuddur. Belə ki, Hacıqabul
Sənaye Məhəlləsində illik istehsal gücü 1500 ədəd
“QAZ” və “İSUZU” markalı yük maşını və avtobus,
5000 ədəd “Chevrolet” markalı minik avtomobili
olan müəssisə, Neftçala Sənaye Məhəlləsində illik
istehsal gücü 10 min ədəd “Khazar” və “Peugeot”
markalı minik avtomobillərinin istehsalı zavodu
fəaliyyət göstərir. Növbəti mərhələdə Cəbrayıl rayo -
nunda yerləşən “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”
Sənaye Parkında “İVECO Daily” yük avtomobillərin
istehsalı layihəsi, o cümlədən kənd təsərrüfatı
texnikaları və maşınlarının istehsalı üzrə İran-
Azərbaycan birgə layihəsinin həyata keçirilməsi
planlaşdırılır.

Bildirildi ki, sənaye zonalarında avtomobillər
üçün texniki xidmət mərkəzlərinin yaradılması üzrə
işlər də aparılır. Ağdam və “Araz Vadisi İqtisadi
Zonası” sənaye parklarında müxtəlif markalı
nəqliyyat vasitələri və texnikalara texniki xidmət,
həmçinin ehtiyat hissələrinin bərpası və istehsalı
layihələrinin reallaşdırılması nəzərdə tutulur.
Həmçinin sənaye zonalarında nəqliyyat vasitə lə -
rinin bir çox ehtiyat hissələrinin hazırlanması da
həyata keçirilir ki, bu, yerli istehsalın genişlən -
məsinə əlavə imkanlar yaradır.

Prezident İlham Əliyev yük və xüsusi təyinatlı
avtomobillərin istehsalı müəssisəsinin təməlini
qoydu.

***
Sonra dövlətimizin başçısı “Azərsulfat” Məhdud

Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yeni inşa edilmiş sulfat
turşusu istehsalı müəssisəsində yaradılan şəraitlə
tanış oldu.

Məlumat verildi ki, 2021-ci il yanvarın 18-də
dövlətimizin başçısının iştirakı ilə təməli qoyulan
sulfat turşusu istehsalı müəssisəsi Sənaye
Parkının 1,5 hektar ərazisində inşa edilib.
Müəssisədə mineral gübrələrin (superfosfat, amo-
nium-sulfat) istehsalında, kimya sənayesi və metal-
lurgiyada, neft sənayesində təmizləyici maddə kimi
istifadə olunan sulfat turşusu məhsulunun istehsalı
həyata keçiriləcək. Müəssisənin illik istehsal gücü
20 min tondur. Onun 10 min tonunu daxili bazar, 10
min tonunu isə ixrac üçün planlaşdırılır. Artıq
Gürcüstandan “Rustavi azot” müəssisəsi ilə
müqavilə bağlanılıb. Qazaxıstandan və Rusiyadan
da sulfat turşusu üçün müraciətlər daxil olur. Daxili
bazarda da tələbat artmaqdadır.

Qeyd edildi ki, ümumi investisiya həcmi 10 mil -
yon manatdan çox olan müəssisənin məhsulları
ilkin mərhələdə daxili tələbatın ödənilməsinə
yönəldiləcək, növbəti mərhələlərdə isə Gürcüstana
və Rusiyaya ixrac olunacaq.

Prezident İlham Əliyev: İşçilərin sayı nə
qədərdir?

MMC-nin rəhbəri: 34 nəfər, hamısı Sumqayıt
sakinləridir. Onlardan dörd nəfər Vətən müharibəsi
iştirakçısıdır, bir nəfər qazimiz var. Hamısı işlə
təmin olunub.

Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müəssisəni

işə saldı.
***

Daha sonra “Azərbaycan Vanhong Ceramics
Co” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin keramik
plitələr istehsalı müəssisəsinin təməli qoyuldu.

Müəssisənin təsisçisi Fan Jian Shan Prezident
İlham Əliyevə layihə barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, layihəyə əsasən Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkının rezidenti “Azərbaycan Vanhong
Ceramics Co” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
tərəfindən Sənaye Parkının 22,8 hektar ərazisində
keramik plitələr istehsalı müəssisəsi inşa olunacaq.
Müəssisədə Çinin qabaqcıl texnologiyalarının
tətbiqi ilə yüksək keyfiyyətli, müxtəlif ölçülərdə
keramik plitələr istehsal ediləcək. Müəssisənin
məhsulları daxili bazarda satılmaqla yanaşı, region
və MDB ölkələrinə ixrac olunacaq.

Məlumat verildi ki, 100 faiz Çin kapitallı
layihənin investisiya dəyəri 70 milyon manata
yaxındır. İllik istehsal gücü 18,5 milyon kvadratmetr
keramik plitə olan müəssisədə 400 nəfər daimi işlə
təmin olunacaq.

Müəssisənin təsisçisi Fan Jian Shan dedi:
Bizim şirkət 1992-ci ildə yaradılıb və hazırda Çində
5 zavodumuz və dünyanın 5 ölkəsində zavod -
larımız fəaliyyət göstərir. Müəssisələrimizin ümumi
investisiya dəyəri 300 milyon ABŞ dollarıdır.
Zavodlarımızda çalışan işçilərin sayı 4 min nəfər
təşkil edir. Zavodlarımızın illik ümumi istehsal gücü
80 milyon kvadratmetrdir və ümumi illik gəliri isə
400 milyon ABŞ dollarıdır.

Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı. Mən
gördüm ki, siz Çindən kənarda cəmi 4 ölkədə
müəssisə qurmusunuz. Azərbaycan beşinci ölkədir.
Dediyiniz kimi bu onu göstərir ki, Azərbaycanda
investisiya iqlimi çox yaxşıdır. Burada 400 nəfər
işləyəcək, yaxşı maaş alacaq. İnvestisiyaların
həcmi də kifayət qədər böyükdür - 70 milyon man-
ata yaxındır. Amma bu, hələ birinci mərhələdir.
Əminəm ki, siz fəaliyyətinizi bundan sonra digər
sahələrdə də genişləndirəcəksiniz.

Dövlətimizin başçısı müəssisənin təməlini
qoydu.

***
Qeyd edək ki, Sumqayıt Kimya Sənaye

Parkının rezidentlərindən biri olan “4MAPS Bilgi
Teknolojileri” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Sənaye Parkının 1,5 hektar ərazisində “Tədqiqat və
inkişaf, kartoqrafiya və naviqasiya xidmətlərinin
təşkili” layihəsini həyata keçirəcək. Layihə
çərçivəsində cəmiyyət tərəfindən Sənaye Parkında
müxtəlif xidmətlər təklif edəcək 7 mərtəbəli biznes
mərkəzi inşa olunacaq. Mərkəz müasir ağıllı sen-
sorla və yüksək dəqiqliyə malik texnologiya ilə
təchiz ediləcək. İnvestisiya dəyəri 10 milyon manat
olan müəssisədə 750 daimi iş yerinin yaradılması
nəzərdə tutulur.

“4MAPS Bilgi Teknolojileri” MMC-nin təsisçisi
Abdullah Demirtaş Prezident İlham Əliyevə layihə
barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, “4MAPS Bilgi Teknolojileri” MMC
“Apple Maps” “Here Technologies” tətbiqinin MDB,
Yaxın Şərq və Azərbaycan, “Yandex Maps”
tətbiqinin isə Azərbaycan üzrə təmsilçisidir. Şirkətin
əsas fəaliyyət sahəsi coğrafi (xəritə) məlumatların
toplanması, formalaşdırılması, 3D və 4D xəritələrin
istehsalı xidmətləri olsa da, yeni inşa ediləcək
mərkəzdə proqram məhsulları, oyunlar, “meta-
verse” tətbiqlərinin hazırlanması xidmətlərinin də
göstərilməsi planlaşdırılır. Layihənin reallaşdırıl -
ması ilə Şərqi Avropa, Gürcüstan, MDB, Orta Asiya
ölkələri üçün xəritələrin formalaşdırılması mərkəzi
(prosessinq mərkəzi) Azərbaycanda fəaliyyət
göstərəcək.

Prezident İlham Əliyev: Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında bir çox sahələrdə müxtəlif
layihələr həyata keçirildi. Xüsusilə indi biz
Qarabağda bütün bərpa işlərini bərabər görürük.
Amma bu sahədə hələ ki işlər olmamışdır. Bu, bir-
inci layihədir.

Abdullah Demirtaş: Üç xəritədə də erməni ad -
ları azərbaycancaya təmənnasız dəyişdirildi. Allahın
izni ilə, bir həftə içərisində yenidən Qarabağa
gedəcəyik, bu dəfə “Google” ilə “mübarizə
aparmağa”. Çünki biz “Google”un tərəfdaşı deyilik.
Amma “Google” üçün buradan cihazlarımızı
göndərəcək, koordinatlarımızı ötürəcək və bildirə -
cəyik ki, artıq Azərbaycan buraya sahibdir...

(Àðäû 2-úè ñÿù.)(Àðäû 2-úè ñÿù.)

Prezident İlham Əliyev
Sumqayıt şəhərinə səfər edib
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Prezident İlham Əliyev: Biz Qarabağı,
Zəngəzuru yenidən qururuq

Prezident İlham Əliyev: Bəli, küçələrin, kəndlərin, şəhərlərin
adları.

Abdullah Demirtaş: Hamısını dəyişdirdik. “Apple”da,
“Here”də, “Yandex”də hamısını dəyişdirmişik. Avtomobilinizə də
bu yaxınlarda “Here”in yenilənmiş xəritəsi gəldiyi zaman, növbəti
dəfə Qarabağa səfər edəndə, inşallah, Azərbaycan dilində adları
görmüş olacaqsınız.

Prezident İlham Əliyev mərkəzin təməlini qoydu.

***
Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi

siyasətin ən önəmli istiqamətlərindən biri sənayenin, xüsusilə
qeyri-neft sənayesinin sürətli inkişafıdır. Dövlətimizin başçısının
“Bizim uğurlu inkişafımız qeyri-neft sənayesinin hesabına təmin
edilməlidir” prinsipinə əsaslanmaqla digər istiqamətlərlə yanaşı,
qeyri-neft sənayesinin inkişafına da xüsusi önəm verilir, mövcud
təbii və iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə olunması, innovativ
metodlarla sənaye istehsalının genişləndirilməsi, yeni istehsal
sahələrinin yaradılması, yüksək əlavə dəyər yaradan
rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı, qabaqcıl texnologiyaların
daha geniş tətbiqi istiqamətində sistemli və nəticəyönümlü
tədbirlər həyata keçirilir. Bu baxımdan, hazırki dövrün iqtisadi
inkişaf tələbləri ilə uzlaşan mütərəqqi mexanizmlərin tətbiqi -
sənaye zonalarının yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Sənaye zonaları sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsində,
biznesin innovativliyinin və səmərəliliyinin artırılmasında, yüksək
texnologiya lara əsaslanan rəqabətədavamlı məhsul istehsalında,
neft-qaz amilindən asılılığın azaldılmasında, qeyri-neft sektoru-
nun inkişafında və əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilmə -
sində mühüm amilə çevrilir.

Sənaye zonalarında idarəetmənin təkmilləşdirilməsi üçün
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 22 yanvar tarixli
Fərmanı ilə İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində İqtisadi Zonaların
İnkişafı Agentliyi yaradılıb. Agentlik 6 sənaye parkının (Sumqayıt
Kimya, Pirallahı, Mingəçevir, Qaradağ, Ağdam və Cəbrayıl rayo -
nunda yerləşən “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” sənaye parkları), 4
sənaye məhəlləsinin (Sabirabad, Masallı, Neftçala, Hacıqabul
sənaye məhəllələri) və 51 aqroparkın fəaliyyətinin təşkili, onların
idarə olunması və inkişafı ilə bağlı tədbirlər hazırlayır və həyata
keçirilməsini təmin edir.

Qeyd edilməlidir ki, sənaye zonalarında sahibkarlar üçün
əlverişli investisiya və biznes mühiti yaradılıb. Belə ki, sənaye
parklarının rezidentləri dövlət vəsaiti hesabına tam infrastruktur
sistemi ilə təmin edilirlər. Rezidentlər qeydiyyata alındıqları
tarixdən 10 il müddətinə əmlak, torpaq, gəlir və ya mənfəət
vergilərindən, istehsal məqsədilə idxal etdikləri texnikanın,
texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı zamanı əlavə dəyər
vergisindən və 7 il müddətinə gömrük rüsumlarından azad
olunurlar.

Sənaye zonaları üzrə indiyədək 108 sahibkarlıq subyektinə
rezidentlik statusu verilib və bunlardan artıq 58-i istehsal
fəaliyyətinə başlayıb. Sahibkarlar tərəfindən indiyədək sənaye
zonalarına 6,4 milyard manatdan çox investisiya yatırılıb və 10
min 100-dən artıq daimi iş yeri yaradılıb. Mövcud layihələr üzrə
növbəti mərhələdə sənaye zonalarına əlavə 450 milyon manat-
dan çox investisiyanın yatırılması və 4500-dən artıq yeni iş yerinin
açılması nəzərdə tutulur.

Ötən müddətdə sənaye zonalarında ümumilikdə 7,17 milyard
manatlıqdan çox məhsul istehsal edilib və bunun 2,3 milyard
manatlıq hissəsi (təqribən 32,7 faizi) ixrac olunub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun
20-də ulu öndər Heydər Əliyevin Sumqayıt şəhərinin mərkəzində
ucaldılan abidəsini ziyarət edib.

Dövlətimizin başçısı abidə önünə gül dəstəsi qoyub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun

20-də Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında aparılan əsaslı təmir və
yenidənqurma işləri ilə tanış olub.

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Şəhidlər xiyabanında ucaldılmış
Qalib Əsgər abidəsinin və Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə
həsr olunan abidənin önünə gül dəstələri qoydu.

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov
Prezident İlham Əliyevə Şəhidlər xiyabanında görülən işlər
barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, Sumqayıt şəhərində 1992-ci ildə salınan, 513
şəhidin uyuduğu Şəhidlər xiyabanı 2021-ci ildə əsaslı şəkildə

təmir olunub, burada kompleks yenidənqurma işləri aparılıb.
Şəhidlər xiyabanında hündürlüyü 30 metr olan yeni bayraq dirəyi
quraşdırılıb.

Qeyd edildi ki, Şəhidlər xiyabanının ərazisi genişlən dirilərək
1,2 hektara çatdırılıb. Şəhidlər xiyabanında yaşıllıq örtüyü salınıb,
işıqlandırma sistemi müasirləşdirilib, fəvvarə kompleksi inşa
edilib. Burada yenidənqurma işləri çərçivəsində Vətən
müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsinə “Zəfər ağacı” abidəsi
yaradılıb, həmçinin inzibati bina inşa olunub.

Şəhidlər xiyabanında Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin
düşmüş 144 şəxs haqqında məlumatların əks olunduğu abidə
ucaldılıb.

İyulun 20-də 2 saylı Sumqayıt regional “ASAN xidmət”
Mərkəzi istifadəyə verilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Mərkəzin açılışında iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı 2 saylı Sumqayıt regional “ASAN xidmət”
Mərkəzinin açılışını etdi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaş -
lara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri
Ülvi Mehdiyev dövlətimizin başçısına Sumqayıtda 2-ci, ölkə üzrə
isə 24-cü olan “ASAN xidmət” Mərkəzində yaradılan şərait
barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, hazırda Sumqayıtda fəaliyyət göstərən 1 saylı
regional “ASAN xidmət” Mərkəzi gün ərzində 3 minə qədər
vətəndaşa xidmət göstərir. Xidmətlərə artan ciddi tələbat nəzərə
alınaraq, Sumqayıtda ikinci regional “ASAN xidmət” Mərkəzi inşa
edilib. Ümumilikdə, ölkə üzrə “ASAN xidmət” mərkəzlərinə bu
günədək 54 milyona yaxın müraciət daxil olub.

Qeyd edildi ki, 2 saylı Sumqayıt regional Mərkəzi üçün
dördmərtəbəli inzibati bina, fəvvarə, iki yerüstü avtomobil
dayanacağı, kafe, istirahət və uşaq əyləncə meydançaları
yaradılıb. Fasadlarda müasir texnologiyalardan istifadə edilib.

Mərkəzdə müxtəlif dövlət orqanları, özəl şirkət və müəssisələr
tərəfindən Sumqayıt şəhəri, Qobustan, Xızı, Siyəzən və Abşeron
rayonlarında qeydiyyatda olan 700 minə yaxın vətəndaşa
ümumilikdə 325 xidmət göstəriləcək. Eyni zamanda, Mərkəz
ölkəmizin digər regionlarında qeydiyyatda olan vətəndaşlara da
ərazi məhdudiyyəti olmadan xidmət edəcək. Bu Mərkəzdə dövlət
orqanlarının fəaliyyət göstərəcək işçiləri də daxil olmaqla,
ümumilikdə 192 əməkdaş və 45 könüllü çalışacaq.

Məlumat verildi ki, Mərkəzdə 220 video müşahidə kamerası,
13 monitor, 150 kompüter, 101 printer, 125 İP telefon, elektron
növbə sistemini tənzimləyən 18 monitor, 2 “ASAN ödəniş”
terminalı, 3 elektron rəy sorğusu (exit poll) köşkü, “108 Çağrı
mərkəzi”nə zəng köşkü, elektron şikayət köşkü (Skype),
mərkəzləşdirilmiş havalandırma və yanğın söndürmə sistemləri
və 2 lift quraşdırılıb.

Mərkəzdə üzərində xüsusi QR kodlar əks olunan məlumat
tabloları yerləşdirilib. QR kodları oxudaraq "ASAN xidmət" və
"ASAN Kommunal" mərkəzlərinin, habelə "YAŞAT" Fondunun
fəaliyyəti barədə məlumat əldə etmək mümkündür. Həmçinin
regionlarda startapların inkişafını dəstəkləmək məqsədilə burada
“INNOLAND” mərkəzi fəaliyyət göstərəcək.

Ülvi Mehdiyev Prezident İlham Əliyevə 2 saylı Sumqayıt
“Asan xidmət” Mərkəzində yaradılan Asan müraciət, Rəqəmsal
dövrdə dövlət xidmətləri və Mərkəzləşdirilmiş kart tədarükü
sistemləri barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, Asan müraciət sistemi ictimai xarakter daşıyan
kommunal, yol və nəqliyyat problemləri, infrastrukturun cari
təmiri, abadlaşdırılması və təmizliyi ilə bağlı şikayətlərin elektron
xəritə üzərində qeyd edilməklə operativ surətdə aidiyyəti dövlət
qurumlarına göndərilməsini və həmin şikayətlərə baxılmanın
nəticələrinin izlənilməsini təmin edən informasiya sistemidir.

Qeyd olundu ki, Mərkəzdə dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaş -
dırılması və xidmətlərin göstərilməsində reaktiv və proaktiv
modellərə keçidin təmin edilməsi məqsədi ilə Elektron Hökümətin
İnkişafı Mərkəzi tərəfindən G2C, G2B və G2G formatında bir çox
layihələr həyata keçirilib. Elektron Hökümətin İnkişafı Mərkəzi
tərəfindən formalaşdırılan layihələrin ümumi sayı 25-dən çoxdur.

Həmçinin diqqətə çatdırıldı ki, müasir dövrdə plastik kartların
yayılması və müxtəlif sahələrdə istifadəsinin genişlənməsi onların
tədarükünə olan marağı daha da artırıb. Plastik kartların operativ
şəkildə hazırlanması və istifadəsi zamanı təhlükəsizliyin təmin
olunması məqsədi ilə ölkəmizdə Mərkəzləşdirilmiş Kart Tədarükü
prosesinin başladılması zərurəti yaranıb.

Mərkəzdə ənənəvi olaraq “ABAD Food Hall” təşkil edilib.

Müharibədən 1 il 8 ay ötməsinə bax-
mayaraq, başqa hər hansı müsbət mə -
qa mın olmadığını təəssüflə qeyd edən
Prezident İlham Əliyev bildirib: “Ancaq
əfsuslar olsun ki, mənfi məqamlar daha
çoxdur. Onlardan biri Ermənistanın 10
noyabr 2020-ci ildə imzalanmış Bəyan -
na mədə təsbit edilən məsələlərdən
boyun qaçırmasıdır. 10 noyabr Bəyan -
naməsi faktiki olaraq Ermənistanın
kapitulyasiya aktıdır və müharibədə
məğlub edilmiş tərəf kimi Ermənistan öz
üzərinə öhdəliklər götürüb. Bu
öhdəliklər orada açıq-aydın göstərilir.
Onlardan biri erməni silahlı qüvvələrinin
Qarabağdan çıxarılmasıdır. Bu günə
qədər bu məsələ öz həllini tapmayıb.
Biz dəfələrlə məsələ qaldır mış dıq,
ancaq Ermənistan bunu uzadır. Eyni
zamanda, biz Rusiyanın hərbi rəhbərliyi
qarşısında bu məsələni qaldırmışdıq və
bir neçə ay bundan əvvəl Rusiyanın
Müdafiə Nazirliyinin yüksəkvəzifəli şəxsi
Azərbay canda səfərdə olarkən bizim
Müdafiə Nazirliyinə söz vermişdi ki, iyun
ayına qə dər erməni silahlı birləşmələri
Qarabağdan çıxarılacaq. Ancaq bu gün
artıq iyulun ortasıdır, bu məsələ öz
həllini tapmayıb. Ermənistan 10 noyabr
Bəyannaməsinə zidd olaraq bu öhdəliyi
yerinə yetirmir. Rusiya sülhməramlıları -
Rusiya tərəfi də 10 noyabr Bəyan -
naməsini imzalayıb - necə deyərlər,
onları buna məcbur etmir. Əlbəttə ki, bu,
dözülməz vəziyyətdir. Çünki erməni
silahlı birləşmələrinin Azərbaycan
ərazisində qalması tamamilə qəbuledil -
məz dir. Biz qalib ölkəyik, biz öz ərazi
bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Əgər
Ermənistan Azərbaycan ərazisindən öz
silahlı birləşmələrini çıxarmaq istəmirsə,
onda bizə bunu açıq desin, biz də işimizi
bilək. Bizim cavabımız nə olacaq? Onu
bəlkə də indi demək yersizdir. Ancaq bu,
10 noyabr Bəyannaməsinin kobudca -
sına pozulması deməkdir”.

Prezident Ilham Əliyev belə bir mə -
qama da toxunub ki, 10 noyabr Bəyan -
namə sində Azərbaycanın əsas hissəsi
ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
arasında irtibat qurulmalı idi və
Ermənistan buna boyun əymişdi, bu
öhdəliyi öz üzərinə götürmüşdü. Ancaq
bu günə qədər bizə bu imkan verilmədi.
Laçın yolu açıqdır və 10 noyabr Bəyan -
naməsində biz öhdəlik götürmüşdük ki,
Laçın yolu işləyəcək və Azərbaycan o
yolun təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Biz
bunu öhdəlik kimi götürmüşük və buna
əməl edirik. Amma Azərbaycanın əsas
hissəsindən Naxçı va na getmək üçün
bizim imkanımız yoxdur. Nəinki
imkanımız yoxdur, biz görmürük ki,
Ermənistan ərazisində bu istiqamətdə
hansısa işlər görülsün.

Bu günə qədər Zəngəzur dəhlizinin
Mehri hissəsində tikiləcək dəmir yolu-
nun texniki-iqtisadi əsaslandırılması
yoxdur. Texniki-iqtisadi əsaslandırma
olmadan heç bir layihə icra edilə bilməz
və dəmir yolunun tikintisi üçün texniki-
iqtisadi əsaslan dırmanı hazırlamaq bir
neçə ay tələb edir. Deməli, hələ bu işə
başlanılmayıb. Avto mobil yolunun mar -
şrutu bizə verilməyib. Bir il səkkiz ay
keçib, mən bu məsələni dəfələrlə qaldır -
mışam, o cümlədən Brüssel görüş -
lərində - mənim, Ermənistanın baş
naziri və Avropa İttifaqı Şurası preziden-
tinin görüşləri əsnasında üç dəfə qaldır -
mışam. Bu günə qədər bizə marşrut
verilmir. Orada cəmi 40 kilometr
məsafədir. Bunun bir çox marşrutları ola
bilməz. Özü də aydın məsələdir ki,
orada bütün mövsümlərdə və günün 24
saatında istifadə edə biləcək yolların
marşrutları da o qədər də çox deyil.
Deməli, bu marşrutun bizə verilməməsi,
bu istiqamətdə işlərin aparılmaması,
texniki-iqtisadi əsaslandır manın hazır -
lan mamasının bir səbəbi var - Ermə -
nistan bu öhdəliyi də yerinə yetirmək
istəmir, ancaq bunu etiraf etmir. Ona
görə biz haqqımızı tələb edirik. Əgər biz
10 noyabr Bəyan naməsinin bütün
müddə a larını icra ediriksə, Ermənis -
tandan da eyni yanaşma tələb edirik.
Özü də 1 il 8 ay keçib və bunu hər kəs
nəzərə almalıdır.

Prezident İlham Əliyev müşavirədəki
nitqində Ermənistana bir sıra ciddi
xəbərdarlıqlar da edib.  Son vaxtlar
Ermənistan rəhbərliyinin yenə də
hansısa status haqqında danışmağa
başladığını bildirən dövlətimizin başçısı
deyib ki, halbuki, müharibəyə son qoyu-
landa, Ermənistan kapitulyasiya aktına
məcburən imza atanda bizim - Azər -
baycan, Rusiya, Ermənistanın rəhbər -
ləri arasında şifahi razılaşma olmuşdur
ki, status məsələsinə toxunulmur.
Ermənistan müəyyən müddət buna
əməl edirdi. Ancaq son zamanlar artıq
bu, adi hala çevrilib. Gah onların baş
naziri, gah xarici işlər naziri Qarabağın

statusundan danışırlar. Status hara
gedib və statusa nə olub, mən müha -
ribədən sonra demişəm, təkrarlamaq
istəmirəm. Əgər Ermənistanda bunu
kimsə unudubsa, təkrarlaya bilərəm.
Amma hesab edirəm ki, hələlik buna
ehtiyac yoxdur. Ona görə status
haqqında danışmaq Ermənistan üçün
hesab edirəm ki, çox təhlükəli
məsələdir. Çünki biz də status haqqında
danışa bilərik, Zəngəzur üçün status
tələb edə bilərik. O Zəngəzur ki, 1920-ci
ilin noyabrında bizdən qoparıldı. Biz ki,
danışmırıq, amma danışa bilərik, baxaq
görək nəticəsi nə olacaq. Buna oxşar
mənfi məqamlar çoxdur. Yenə də ölmüş
Minsk qrupunu diriltmək cəhdləri var.
İndi Minsk qrupu faktiki olaraq
səhnədən gedib. Biz - bu prosesin
iştirakçısı olan ölkə deyirik ki, Minsk
qrupuna ehtiyac yoxdur, 28 il heç bir
nəticə hasil etməyən qrupa ehtiyac yox-
dur. Bunu biz deyirik. Minsk qrupu
həmsədrləri arasında yumşaq desək,
soyuq müharibə gedir. Faktiki olaraq
özləri etiraf edirlər ki, Minsk qrupu qeyri-
funksionaldır. Rusiya tərəfi deyir ki,
Minsk qrupu artıq fəaliyyətsizdir və
digər həmsədrlər bu instituta son qoyub.
Ermənistan tərəfi yenə də, hər
dəqiqəbaşı Minsk qrupu belə gəldi,
Minsk qrupu belə getdi deyir. Bu, nə
deməkdir? Sadəcə olaraq, biz yenə də
bunun arxasında ölkəmizə qarşı ərazi
iddiası görürük. Bir tərəfdən,
Ermənistan bizim beş prinsipimizi qəbul
edir, bunu etiraf edir - onların arasında
ölkələrin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı
tanınması, bir-birinə qarşı ərazi
iddialarından əl çəkilməsi və digər
müddəalar var - digər tərəfdən, Minsk
qrupu elə bil, nə iləsə məşğul olmalıdır.
Onda sual olunur: Nə ilə məşğul
olmalıdır? Qarabağ münaqişəsi həll
olunub, Qarabağ mövzusu bağlanıb.
Qarabağ Azərbay candır! Bunu mən
demişəm və haqlı olaraq demişəm, indi
bunu hamı deyir. O cümlədən
Ermənistan deyir - öz xoşu ilə yox,
məcburən. Bu məsələ ilə bağlı müzakirə
apardığımız bütün ölkələr, təşkilatlar
deyir.

Bu ilin altı ayı ərzində hərbi sahədə
aparılan islahatlara diqqəti yönəldən
Prezident İlham Əliyev  deyib ki, biz
ordu quruculuğu sahəsində öz işlərimizi
davam etdiririk. Bizim bu il artan iqtisadi
və maliyyə imkanlarımızın bir hissəsi
məhz bu məsələlərə istiqamətləndirilib.
Büdcəyə əlavələr edildi, dürüstləşmə
edildi və orada hərbi xərclər əhəmiyyətli
dərəcədə artırıldı. Nə üçün? Deməli,
buna əsas var. Biz hərbi xərclərimizi
keçən il bu ilin büdcəsi təsdiq olunanda
təsbit etmişdik və hesab edirdik ki, bu,
kifayətdir. Ancaq sonra, bax, dediyim
məsələlərə görə və digər məsələlərə
görə, burada demədiyim məsələlərə
görə biz hesab edirik ki, hərbi xərcləri
artırmaq lazımdır. Bu artım məhz
yüksək texnoloji im kanları olan
silahların alınmasına xərc lənəcək. Mən
bunu da demək istəyirəm. Çünki biz
görürük ki, yeni imzalanmış kontraktlara
ehtiyac var. Ən müasir hərbi texnika və
silahların alınması üçün bu il
dürüstləşmə zamanı hərbi xərclərimiz
artıb. Nə qədər lazımdırsa, o qədər də
artıracağıq. Çünki biz müharibə nədir,
işğal nədir yaxşı bilirik və təhlükə nədir
onu da yaxşı bilirik. Hər an hazır
olmalıyıq ki, öz hüququmuzu istənilən
yolla təmin edək.

Müşavirədə Prezident, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin toxun -
duğu mühüm məsələlərdən biri də hərb -
çilərin sosial müdafiəsi və müharibədə
qəhrə man lıq göstərmiş hərbçilərin
sosial prob lem lərinin daim diqqət
mərkəzində saxla nılması istiqamətində
həyata keçirilmiş tədbirlər olub.

Dövlətimizin başçısı deyib: “İndi
qüsursuz xidmət edən hərbçilərə dövlət
tərəfindən mənzillər verilir. Bizim bütün
hərbi şəhərciklərimiz əsaslı şəkildə
təmir edilir, onun haradasa 90 faizi
yenidən qurulub. O cümlədən azad
edilmiş torpaqlarda nə qədər böyük işlər
görülüb - hərbi şəhərciklər, bazalar,
hərbi təyinatlı yollar, infrastruktur - biz
bunu o ağır iqlim şəraitində edirik.
Əlbəttə ki, müharibədə qəhrəmanlıq
göstərmiş hərbçilərin sosial problemləri
daim diqqət mərkəzindədir və müvafiq
göstərişlər verilmişdir. Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu müddət
ərzində, müharibədən sonrakı dövr
ərzində böyük işlər görüb, bunu hamı
bilməlidir”.

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki,
müharibədə əlil olmuş bütün hərbçilər
artıq ən müasir protezlərlə təmin
olunublar. “Dördüncü nəsil protezlər - o
protezlər ki, insan rahat yaşaya bilər,
gəzə bilər, hətta futbol oynaya bilər,
qaça bilər. Biz bunu edirik. Bu, çox

bahalı texnikadır və o tex nologiya elədir
ki, vaxtaşırı dəyişdiril mə lidir. Biz bunu
edirik və edəcəyik. Çünki öz
sağlamlığını itirmiş hərbçilər dövlət tərə -
findən daim qayğı ilə əhatə olunmalıdır.
Dövlət bunu edir və yerlərdə məmurlar
da bunu heç vaxt unutmamalıdır”, -
deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.

Müharibədən sonra bir çox şəhid
ailələrinə və müharibə əlillərinə dövlət
tərəfindən mənzillər verildi və hesab
edirəm ki, bu il Bakı şəhərində bu
məsələ artıq tam həll olunacaq. Keçən il
3 min mənzil və fərdi ev verilmişdir, bu il
1500 mənzil və ev verilir.

“Bütövlükdə, Birinci və İkinci Qara -
bağ müharibələrinin şəhid ailələrinə və
müharibə əlillərinə 12 min 500 mənzil
verilib. Ermənistanda nə qədər verilib?
Sıfır! Bir koma da verilməyib, bir daxma
da verilməyib. Yəni, əlbəttə, biz Ermə -
nistanla özümüzü heç cür müqayisə
etmək istəmirik. Amma bu, reallıqdır.
İndi dünyada o qədər müharibələr olub -
bizim bölgəmizdə, bizim coğrafiyaya
yaxın olan yerlərdə, başqa yerlərdə.
Hansı ölkə bunu edir? Mənə desinlər,
mən eşitməmişəm. Ona görə etmirik ki,
bununla öyünək, ona görə edirik ki,
bunu mənəvi borc bilirik, edirik və
edəcəyik. Bütün şəhid ailələri, hansılar
ki, hələ növbədədir, yaxın gələcəkdə
evlərlə təmin ediləcək”, - deyə dövlə -
timizin başçısı vurğulayıb.

Reabilitasiya mərkəzləri yaradıl dığı -
nı və ən müasir texnologiyalarla təchiz
edildiyini diqqətə çatdıran Prezident
deyib: “Minlərlə xidmət göstərilir, müha -
ribə əlilləri üçün, veteranlar üçün, şəhid
ailələri üçün məşğulluq marafonları
keçirilir. Ümumiy yətlə, bu kateqoriyadan
olan insanları fəal işə cəlb etmək üçün
böyük işlər görülür. Bu, bəlkə də unudu-
lur, bəlkə də bunu daha çox göstərmək
lazımdır və qiymətlən dir mək lazımdır,
özü də bizim qarşımızda bu boyda işlər
ola-ola”.

“Biz Qarabağı, Zəngəzuru yenidən
qururuq”,- deyən Prezident İlham Əliyev
qeyd edib ki,  1 il 8 ay ərzində Azər bay -
can heç bir yerdən, heç kimdən yardım
al ma dan bu işlər həyata keçirilir,
şəhərlər, kəndlər yenidən qurulur. 

Dövlətimizin başçısı bununla paralel
olaraq, sosial məsələlərin həll edildiyini
bildirib: “Baxın görün, son müddət
ərzində əməkhaqları nə qədər artıb. Bu
il, məsələn, orta əməkhaqqı haradasa
14 faiz artıb, pensiya 10 faizdən çox
artıb. Bütün bu artımların mənbəyi var,
bu da dövlət büdcəsidir. O büdcə ki, o
büdcədən biz ordumuzu gücləndiririk və
gücləndirəcəyik, bax, dediyim səbəblərə
görə. O büdcə ki, biz sosial məsələləri
həll edirik, Qarabağı yenidən qururuq və
bütün başqa ehtiyac larımızı ödəyirik və
heç kimdən bir manat almadan. Ona
görə bunu bilmək lazımdır. Bunu
unudanlar da gərək yaddaşlarını, necə
deyərlər, aydınlaş dır sınlar, bir az
diqqətli olsunlar”.

“Əlbəttə ki, bütün bu işlərin görül -
məsi üçün iqtisadiyyat əsasdır. İqtisadi
müstəqillik əldə edilmişdir və biz məhz
buna görə siyasi müstəqillik əldə
etmişik, beynəlxalq müstəvidə müstə -
qillik əldə etmişik. Heç kim bizim
iradəmizə təsir edə bilməz, heç kim bizə
heç nəyi diktə edə bilməz, heç kimdən
asılı deyilik və əminəm ki, heç vaxt heç
kimdən asılı olmayacağıq. Asılı
olsaydıq, Qarabağ bu günə qədər işğal
altında idi. Ona görə iqtisadi müstəqillik
əsas amillərdən biridir və burada da
böyük nailiyyətlər var”,- deyə Prezident
vurğulayıb.

Həyata keçirilən düşünülmüş siyasət
ölkəmizin iqtisadi imkanlarını da
davamlı olaraq artırır. Altı ay ərzində
iqtisadiyyat 6,2 faiz, qeyri-neft iqtisa -
diyyatı 9,6 faiz, sənaye sahəsində
ümumi sənaye istehsalı 2,1 faiz, qeyri-
neft sənaye sahəsində 11,5 faiz artıb.
Əhalinin gəlirləri təxminən 20 faiz artıb.
İnflyasiya 12 faizdən bir qədər çoxdur.
Amma bu, dünyada ümumi tenden -
siyadır. Keçən il iyulun 1-də bizim xarici
dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulun
16,6 faizini təşkil edirdi. Bu da dünya
miqyasında ən gözəl nəticələrdən
biridir.

Müşavirədəki nitqində dövlətimizin
başçısı əminliyini ifadə edib ki, görülə -
cək işlər ölkəmizi daha da güclən -
dirəcək: “Biz verdiyimiz bütün vədlərə
həmişə sadiq olmuşuq, vədlərə əməl
etmişik. Azərbay can xalqına nə vəd
vermişiksə, onu yerinə yetirmişik - bütün
sahələrdə, o cümlədən iqtisadi və sosial
sahədə. Əminəm ki, biz bundan sonra
da həmişə öz sözümüzə sadiq olacağıq,
istədiyimizə nail olacağıq. Arzularımız
da odur ki, ölkəmiz güclənsin, xalqımız
daha yaxşı yaşasın”.

(ßââÿëè 1-úè ñÿù.)

Prezident İlham Əliyev
Sumqayıt şəhərinə səfər edib

İyulun 15-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın
Nəzarəti Xidmətinin fəaliyyəti ilə əlaqədar FHN yanında
İctimai şuranın iclası keçirilib.
İclasın keçirilməsində əsas məqsəd Dövlət Yanğın Nəzarəti

Xidmətinin ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi fəaliyyət, o cümlədən yay
mövsümü ilə əlaqədar meşə, əkin və biçilmiş taxıl sahələrində
baş verə biləcək yanğınlara qarşı maarifləndirmə tədbirlərinin
həyata keçirilməsi istiqamətində görülən işlər və qarşıda duran
vəzifələrin ictimai müzakirəsi olub.

İclasda İctimai şuranın sədri Fuad Hacızadə və şuranın digər
üzvləri, FHN Regional mərkəzlərlə işin təşkili, layihələrin idarə

edilməsi və təhsil məsələləri üzrə Baş idarə rəisinin müavini
Gündüz Həmzəyəv, İctimaiyyətlə əlaqə idarəsinin şöbə müdiri
Pərviz Cəfərov, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin rəis müavini
daxili xidmət polkovniki Aqşin Kazımov və Xidmətin əməkdaşları
iştirak ediblər.

İclasda çıxış edən Xidmətin rəis müavini A.Kazımov təmsil
etdiyi qurum tərəfindən ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin
təmin olunması istiqamətində görülmüş işlər və qarşıda duran
vəzifələr barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd olunub ki, Dövlət
Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən səlahiyyətlərinə uyğun olaraq
strateji əhəmiyyət kəsb edən neft-qaz və energetika obyekt lərin -
də, ictimai obyektlərdə, nəqliyyat və s. sahələrdə yanğın nəzarəti
həyata keçirilib, layihələndirilən, tikintisi həyata keçirilən,
istismarda olan bina və qurğuların yanğın təhlükəsizliyi norma və
qaydalarının tələblərinə riayət olunmasına nəzarət təmin edilib,
təhsil və səhiyyə müəssisələrində, ticarət obyektlərində, inzibati,
sənaye və istehsalat obyektlərində, aqrar sahədə, yaşayış
yerlərində əhali arasında yanğın təhlükəsizliyi mövzusunda
geniş maarifləndirmə işi aparılıb, kənd təsərrüfatı sahəsində,
eləcə də meşə sahələrində yanğın təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi ilə əlaqədar regional seminar-müşavirələr və kon-
franslar təşkil edilib, qanunvericiliyə riayət etməyən və yanğın
təhlükəsizliyi tələblərini pozan müəssisələrə qarşı öz
səlahiyyətləri çərçivəsində inzibati tədbirlər həyata keçirilib.

Xidmətin fəaliyyətini ümumilikdə müsbət qiymətləndirən
İctimai şura üzvləri yanğınların qarşısının alınması istiqamətində
aidiyyəti qurumlarla birgə fəaliyyətin əhəmiyyətini qeyd ediblər.

Qarşılıqlı fikir mübadiləsi şəraitində keçən iclas zamanı
İctimai şura üzvləri yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məsələləri ilə bağlı fikir və təkliflərini bildiriblər.

FHN yanında İctimai şuranın yanğın təhlükəsizliyi
məsələlərinə həsr olunan iclası keçirilib

(ßââÿëè 1-úè ñÿù.)



¹ 25 (755) 3Newspaper of

21 èéóë 2022-úè èë 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət
Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiy yət -
lərinə uyğun olaraq, ölkədə yanğın
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məq sədilə zəruri tədbirlərin görül -
məsini davam etdirir.
Bu çərçivədə, Dövlət Yanğın Nəzarəti

Xidməti tərəfindən Abşeron rayonu,
Mehdiabad qəsəbəsində yerləşən “Qaz
TNK” MMC-yə məxsus istehsal sexində
yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi
sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud
olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və
ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin
əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə
yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki:

- obyektdə mövcud olan yanğın su
hovuzuna yanğın avtomobilinin sərbəst
yan alması mümkün deyil; 

- ərazidə təxliyə yolları taxta material-
larla tutulub;

- otaqlarda kustar üsulla hazırlanmış
odun sobalarından istifadə edilir;

- mövcud avtomatik yanğın xəbərverici
siqnalizasiya qurğusu nasaz vəziyyət də -
dir;

- obyektin ərazisinin, anbar və
istehsalat sahəsinin istehsal prosesində
yaranmış yanar tullantılardan təmizlən -
məsi təmin edilməyib, işlərin icrası yanğın
təhlükəli vəziyyətdə davam etdirilib;

- istehsal sexində tavan və otaqların
arakəsmələri odadavamlı məhlulla hop -
durulmayıb;

- ərazi, anbar və istehsalat sahəsi
yanğın təhlükəsizliyinə dair göstərici
nişanlarla təmin olunmayıb.

Beləliklə, mövcud vəziyyət onu
göstərir ki, obyektin istismarının davam
etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş
verə biləcək yanğın qısa müddətdə
genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Dövlət
Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən qa -
nun vericiliyin tələblərinə uyğun olaraq
yan ğın təhlükəsizliyi norma və qayda -
larının pozulması faktları aşkar edilmiş
Abşeron rayonu, Mehdiabad qəsəbəsində
yerləşən “Qaz TNK” MMC-yə məxsus iki
istehsal sexində işlərin və xidmətlərin
göstərilməsinin dayandırılması barədə
Qərar qəbul olunub və Qərarın bir nüsxəsi
obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət
Yanğın Nəzarəti Xidmətinin tə şəb -
büsü və Dövlət Yanğından Mühafizə
Xidmətinin iştirakı ilə “Bakı Metro -
politeni” QSC-nin “Sahil” stansiya -
sında təlim keçirilib.
Təlimin mövzusu stansiyasının maşın

zalının maili enişində baş vermiş şərti
yanğının “söndürülməsi” olub.

Əvvəlcə, baş vermiş şərti yanğın ba rə -
də səsucaldıcı va sitəsilə məlumat verilib.
Məlumatdan dərhal sonra metropoliten
işçiləri tərəfindən ilkin yanğınsöndürmə
vasitələri ilə “yanğının söndürülməsinə
başlanılıb” və FHN-in “112” qaynar telefon
xəttinə “məlumat verilib”.

Daha sonra Fövqəladə Hallar Nazir li yi -
nin müvafiq yan ğınsöndürmə qüvvələri
şər ti yanğın hadisəsi baş vermiş ünvana
gələrək qısa müddətdə “yanğını sön dü -
rüblər”.

Sonda təlimin nəticələri müzakirə olu -
nub, FHN-in əmək daşları tərəfindən met -

ro  politenin işçilərinə baş verə biləcək föv -
qəladə hallar zamanı zəruri döyüş hərə -
kətləri, metropoliten əra zisində yanğın la -

rın söndürülməsi üsulları və ilkin yanğın -
sön  dürmə vasitələrindən istifadə qayda la -
rı izah edilib.

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti yanğın 
təhlükəli obyektin fəaliyyətini məhdudlaşdırıb 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti
Xidmətinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə “Yanğın
təhlükəsizliyini birgə təmin edək” devizi altında SOCAR-
ın aidiyyəti qurumlarının, həmçinin Bakı şəhəri, Səbail
Rayon İcra Hakimiyyəti strukturlarının iştirakı ilə birgə
nümunəvi tədbir keçirilib.
Tədbir Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Bayıl qəsəbəsi, Gülbala

Əliyev küçəsində, SOCAR-ın "Azneft" İstehsalat Birliyinin
Bibiheybət Neft Qazçıxarma İdarəsinin 3-cü mədən ərazisində
keçirilib.

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən aidiyyəti
qurumların, kommunal təsərrüfat işçilərinin dəstəyi ilə qeyd olu-
nan ərazinin kol-kos və qamışlıqdan, tullantılardan təmizlənməsi,
o cümlədən neft, qaz nəql edən boruların təhlükəsiz istismar
vəziyyətinə gətirilməsi, yaxınlıqdakı yaşayış evlərinin etibarlı
mühafizəsi məqsədilə genişmiqyaslı abadlıq işlərinə start verilib.
İşlərə ilkin olaraq neft quyuları, mancanaq dəzgahları ilə yaşayış
evlərinin mühafizə zonalarındakı quru kol-kos və qamışlıq
sahələrinin təmizlənməsi ilə başlanılıb. Sonra ərazidən keçən
kommunikasiya və yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətlərinin
mühafizə zolaqları yaradılıb və ərazi məişət tullantılarından
təmizlənib.

Qeyd edək ki, sözügedən ərazinin ümumi sahəsi təxminən 90
hektardır. 40 hektar ərazidə yerləşən Mərkəzi neftyığma
məntəqəsində sahələrdən gələn neftin qəbulu üçün 5 ədəd çən
mövcuddur. Bunların beşi 2000m3 , iki çən isə 1000m3 həcmdə
xam neftin saxlanması üçün nəzərdə tutulub və 500 metr
məsafədə yerləşən Neft Kəmərləri İdarəsinə bu çənlərdən neft
nəql olunur. Ərazidə 150 quyu, 70 ədəd mancanaq dəzgahı, neft
çöküntüləri yığılan kiçik həcmli çənlər, kollektor və boru xətləri,
qaz kompressor və separator qurğuları, neft qızdırıcı sobalar
mövcuddur. Bununla yanaşı, ərazidən “Azərişıq” ASC-yə məxsus
110 kV-luq yarımstansiyadan ayrılan yüksək gərginlikli elektrik
xətləri, “Azəriqaz” İB-nə məxsus Badamdar qəsəbəsi
Qaztəmizləyici məntəqəsindən ayrılan 325 millimetrlik orta
təzyiqli qaz boru kəməri keçir. Həmin ərazi sənaye zonası
olmaqla, bilavasitə neft quyularının yaxınlığında yerləşən
yaşayış evlərinin mövcudluğu baxımından riskli yaşayış zonası
hesab edilir. Ərazidəki neft və qaz nəqli borularının ətrafı
qamışlıq, kol-kosdan ibarətdir. Bundan əlavə, yaxınlıqda inşaat
işləri aparan müxtəlif şəxslər və şirkətlər tərəfindən də bu əraziyə
tikinti-məişət tullantıları, o cümlədən yanar materiallar da atılıb ki,
bu da ərazinin yüksək risk qrupuna aid edilməsinə, real yanğına
səbəb ola biləcək hala səbəb olub.

Xatırladaq ki, FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti ərazilərin
təmiz saxlanılması sahəsində cavabdeh olan təşkilatlara qarşı
mütəmadi olaraq yanğın təhlükəsizliyinə dair tələblər irəli sürür,
inzibati tədbirlər görür.

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti yanğın təhlükəsizliyi
tədbirlərini davam etdirir.

“Yanğın təhlükəsizliyini birgə təmin
edək” devizi altında tədbir keçirilib

“Bakı Metropoliteni” QSC-də növbəti təlim

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonunda hərbi sursatın aşkar
edilməsi barədə məlumat daxil olub.

Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə
Xidmətinin (XRXX) minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu
hadisə yerinə cəlb edilib.

Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə ərazidə
müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə
baxış zamanı aşkar edilmiş sursatın 1 ədəd F-1 əl qumbarası və
3 ədəd UZRQM partladıcısı, 45 ədəd 7x62mm kiçik çaplı silah
mərmisi olduğu müəyyən edilib.

Sursat XRXX-nin çevik qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən
zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb.

Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə XRXX-nin Kinoloji

taborunun xüsusi təlim görmüş itinin tətbiqi ilə həyata keçirilmiş
əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli
əşya aşkar edilməyib.

Nəsimi rayonunda hərbi sursat aşkarlanıb

Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması
işinin təşkili Baş idarəsinin əməkdaşları tərəfindən
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
təsdiq olunmuş əmrinə uyğun olaraq, “Mülki müdafiə,
fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin
aradan qaldırılması, yanğın təhlükəsizliyi və su
hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması
sahəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hazırlığı üzrə
Təşkilati-metodiki göstərişlər”in icrasının təmin edilməsi
məqsədilə Nazirliyin İdman-sağlamlıq klubunda yoxlama
tədbiri həyata keçirilib.
Yoxlama zamanı İdman-sağlamlıq klubunun fəaliyyətinin

müvafiq normativ-hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğu, xidmətin
təşkili, şəxsi heyətin döyüş və peşə hazırlığının vəziyyəti, nizam-
intizamı, sıra hazırlığı, geyim formasının düzgün daşınması, fiziki
hazırlıq üzrə normativlərin yerinə yetirilməsi, mövcud
avadanlıqların saz vəziyyətdə saxlanılması, günün nizam
qaydalarının tələblərinə və texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət
edilməsi, tibbi təminat və mənəvi-psixoloji vəziyyət və bu kimi
digər sahələr diqqət mərkəzində olub.

Yoxlama zamanı əməli köməklik göstərilib, aşkar olunmuş
nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına dair müvafiq
tapşırıqlar verilib.

FHN-in Fövqəladə halların nəticələrinin aradan 
qaldırılması işinin təşkili Baş idarəsi Nazirliyin İdman-sağlamlıq

klubunda yoxlama tədbiri həyata keçirib
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2-3 iyul tarixlərində Ruminiyanın Kluj-Napoka şəhərində
Dünya Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə böyüklər
arasında Açıq Avropa turniri keçirilib.
Turnirdə 32 ölkədən 200-ə yaxın idmançı öz qüvvəsini

sınayıb. Çempionatda iştirak edən cüdo üzrə Azərbaycan milli
yığma komandasının və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yığma
komandasının üzvü Nazir Talıbov -60 kq çəki dərəcəsində 5
döyüş keçirərək bütün rəqiblərinə qalib gəlib və fəxri kürsünün ən
yüksək pilləsinə qalxaraq qızıl medalın sahibi olub. Qalibə
turnirin medalı təqdim olunub.

İdmançımız 2022-ci ilin oktyabr ayında Bosniya və
Herseqovina Respublikasında keçiriləcək Avropa çempionatında
iştirak edəcək.

İyulun 7-də Yunanıstanın Katerini şəhərində Avropa Güləş
Federasiyasının təşkilatçılığı ilə çimərlik güləşi üzrə oğlanlar və
qızlar arasında U-17 Avropa çempionatı keçirilib.

Çempionatda 18 ölkədən 110-a yaxın idmançı mübarizə
aparıb. Yarışda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin güləş üzrə yığma
komandasının üzvü Hüseyn Sevdimov 50 kq çəki dərəcəsində
keçirdiyi bütün görüşlərdə rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medalın
sahibi olub.

Hüseyn Sevdimov 2022-ci ilin sentyabr ayında Ruminiyada
keçiriləcək Dünya çempionatında iştirak edəcək.

Qeyd edək ki, idmançı Nazir Talıbovun şəxsi məşqçisi Elçin
İsmayılov və Hüseyn Sevdimovun şəxsi məşqçisi isə Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin İdman-sağlamlıq klubunun əməkdaşı Namiq
Sovdumzadədir.

İyulun 14-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman-sağlamlıq
klubunun rəisi polkovnik Füzuli Musayev yarışlarda uğur
qazanmış idmançılar və onların məşqçi müəllimləri ilə görüşərək
əldə etdikləri nailiyyətlərə görə təbrik edib, gələcək yarışlarda
uğurlar arzulayıb.

FHN-in idmançıları növbəti
uğurlara imza atıblar

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub
Regional Mərkəzi “Alpinist ləva -
zimatlarından istifadə etməklə zə -
rər çək mişin xilas edilməsi” mövzu -
sunda növbəti təlim keçirib.
Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd

xilasetmə işlərinin təşkili və aparılması
qaydaları, hündürmərtəbəli binalardan
zərərçək miş lərin təxliyə edilməsi üzrə
şəxsi heyətin bilik və bacarıqlarının artırıl -
ması, həmçinin xilasetmə zamanı effektiv
idarəetmə vər diş lərinin təkmilləşdirilməsi
olub.

Təlim zamanı xilasedicilər şərti zərər -
çək mişləri “hündür mərtəbəli bina”dan
təxliyə edərək onlara “təxirəsalınmaz ilkin
tib bi yardım göstərib”, həmçinin qarşıya
qoyulmuş digər tapşı rıqları icra ediblər.

Yekunda təlimin nəticələri müzakirə
olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.

“Alpinist ləvazimatlarından istifadə
etməklə zərərçəkmişin xilas edilməsi” 

“Meşələri və parkları yanğından qoruyaq”
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti
Lənkəran rayonu, Balıqçılar qəsəbəsi ərazisində yerləşən
Qızılağac Milli Parkında açıq havada “Meşələri və parkları
yanğından qoruyaq” mövzusunda maarifləndirmə tədbiri
keçirib.
Tədbirdə Lənkəran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin,

Qızılağac və Hirkan Milli parklarının əməkdaşları iştirak edib.
Tədbirdə meşələrin və parkların yanğından mühafizəsi ilə bağlı

qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub, yanğın təhlükəsizliyinə dair
tələblər barədə məlumat verilib. Həmçinin, meşələrin və meşəətrafı
ərazilərin, parkların quru ot, kol-kos, qurumuş ağaclardan
təmizlənməsinin, yolkənarı, meşəətrafı ərazilərdə şumlama yolu ilə
yanğına qarşı zolaqların salınmasının vacibliyi vurğulanıb,
yanğınsöndürmə texnikalarının su ehtiyatının bərpası üçün təbii su
hövzələrindən su götürməsinə şəraitin yaradılmasının zəruriliyi
diqqətə çatdırılıb.

Daha sonra mövzü ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, tədbir
iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

FHN Mətbuat
xidmətinin məlumatı

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən görül müş
zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində Xoca vənd ray-
onunun Hadrut qəsəbəsində baş vermiş yanğın geniş
əraziyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Yanğın
nəticəsində, ilkin məlumata əsasən, təxminən 5 hektar
ərazidə quru ot, kol-kos, meyvə ağacları və 10 ədəd müxtəlif
ölçülü qaraj 150kv.m. sahədə yanıb. Ətraf ərazilər, o
cümlədən digər tikililər yanğından mühafizə olunub.
Bundan əlavə, Qubadlı rayonunun Muradxanlı kəndi,

Xocavənd rayonunun Binədərəsi kəndi və Füzuli rayonunun
Aybasanlı kəndində əsasən kol-kos və otluq ərazilərdə baş
vermiş yanğınlar Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xid -
mətinin qüvvələri tərəfindən genişlənməsinə imkan verilmədən
qısa müddətdə söndürülüb, ətraf ərazilər, o cümlədən kommu-
nikasiya xətləri yanğından mühafizə olunub.

Həmçinin, Xocavənd rayonunun Günəşli kəndi yaxınlığında
mürəkkəb relyefli, mina və partlamamış sursat təhlükəsi olan
ərazidə baş vermiş yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir.
Yanğınla mübarizə tədbirlərinə FHN-in Aviasiya dəstəsinin
helikopteri də cəlb olunub.

***
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ş.Mehdiyev küçəsində
yerləşən hündürmərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş
yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələrinin opera-
tiv müdaxiləsi sayəsində genişlənməsinə imkan
verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

Yanğın nəticəsində, ilkin məlumata əsasən, binanın 5-ci
mərtəbəsindən 17-ci mərtəbəsinədək şaxtadan keçən kabellər
yanıb.

Yanğın zamanı 30 nəfərə yaxın bina sakini təxliyə olunub.
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ëèôò ëÿð ãó ðàø äû ðû ëàð êÿí éàí üûí òÿù ëö êÿ -
ñèç ëè éè ãàé äà ëà ðû íûí òÿ ëÿá ëÿ ðè íÿ ÿìÿë
îëóí ìà ñû äûð. ×öí êè áè íà äà éàí üûí áàø
âå ðÿð ñÿ, ëèôò ëÿð ñÿð íè øèí ëÿð ö÷öí ÿñë òÿù -
ëö êÿ ìÿí áÿ éè äèð. Éàí üûí çà ìà íû áè íà -
íûí åëåêò ðèê òÿú ùè çà òû äÿð ùàë äà éàí äû ðûë -
äû üû íà ýþ ðÿ ñÿð íè øèí ëÿð  ëèôò äÿ ãà ëà, òöñ -
òö äÿí çÿ ùÿð ëÿ íÿ áè ëÿð ëÿð. Îíà ýþ ðÿ äÿ
éà øà éûø áè íà ëà ðû íà, î úöì ëÿ äÿí òè úà ðÿò
ìÿð êÿç ëÿ ðè íÿ, îá éåêò ëÿ ðÿ ëèôò ãó ðàø äû ðû -
ëàð êÿí âÿ èñ òèñ ìà ðà âå ðè ëÿð êÿí îíóí
òÿù ëö êÿ ñèç èñ òè ôà äÿ ñè ö÷öí çÿ ðó ðè îëàí
áö òöí òåõ íè êè òÿù ëö êÿ ñèç ëèê öç ðÿ äþâ ëÿò
ñòàí äàðò ëà ðû, ÿìÿ éèí ìö ùà ôè çÿ ñè ãàé äà -
ëà ðû, éàí üûí òÿù ëö êÿ ñèç ëè éè, ÿò ðàô ìö ùè òèí
ìö ùà ôè çÿ ñè, åêî ëî æè, ñà íè òàð-åïè äå ìèî -
ëî æè âÿ ôþâ ãÿ ëà äÿ ùàë ëàð äàí ìö äà ôèÿ
íîð ìà ëà ðû íà óé üóí ëó üó îë ìà ëû äûð.
Áàø âå ðÿ áè ëÿ úÿê ãÿ çà ëà ðûí ëî êàë ëàø äû ðûë ìà -

ñû, ãàð øû ñû íûí àëûí ìà ñû ö÷öí ëèôò øàõ òà ëà ðû íûí òè -
êèí òè ñè, îíóí êîí ñåð âà ñè éà ñû, ãó ðàø äû ðûë ìà ñû
çà ìà íû äþâ ëÿò ñòàí äàðò ëà ðû íà âÿ äè ýÿð òåõ íè êè-
íîð ìà òèâ òÿù ëö êÿ ñèç ëèê ñòàí äàðò ëà ðû íà úà âàá
âå ðÿí ñåð òè ôè êàò ëàø äû ðûë ìûø ìà òå ðèàë ëàð äàí èñ òè ôà -
äÿ åäèë ìÿ ëè äèð. Áö òöí ëèôò ëÿð ìöí òÿ çÿì îëà ðàã
éîõ ëàí ìà ëû, èñ òèñ ìàð ìöä äÿ òè áèò ìèø ìå õà íè -
çèì ëÿð, àâà äàí ëûã ëàð, äå òàë ëàð, òðîñ ëàð, ðåëñ ëÿð,
ÿé ëÿú, åëåêò ðèê âÿ ìö ùÿð ðèê ñèñ òåì ëÿ ðè äÿ éèø äè -
ðèë ìÿ ëè, ýå íå ðà òîð ëà òÿú ùèç åäèë ìÿ ëè äèð.

Òÿÿñ ñöô êè, áÿ çÿí ñà ùèá êàð ëàð 15-20 ìÿð -
òÿ áÿ ëè áè íà èí øà åäèð, áè íà éà ëèôò ãó ðàø äû ðûð, àí -
úàã ýå íå ðà òîð ãó ðàø äû ðûë ìûð êè, åëåêò ðèê åíåð æè -
ñè íèí âå ðè ëè øè äà éà íàð ñà, ëèôò äÿ ãà ëàí èí ñàí ëà ðû
äÿð ùàë òÿõ ëè éÿ åò ìÿê ìöì êöí îë ñóí. 

Ëèô òèí þçöí äÿ äÿ éàí üûí áàø âå ðÿ áè ëÿð. Áó,
ÿñà ñÿí åëåêò ðèê íà ãèë ëÿ ðèí äÿ êè ãû ñà ãà ïàí ìà
íÿ òè úÿ ñèí äÿ îëóð.  Áÿ çÿí äÿ èí ñàí ëàð åù òè éàò -

ñûç ëûã äàí ñþí äö ðöë ìÿ ìèø ñè ãà ðåò êþ òö éö íö ëèô -
òèí è÷ÿ ðè ñè íÿ àòûð âÿ éà êà áè íÿ äÿ êèá ðèò éàí äû ðûð -
ëàð êè, áó äà éàí üûí ëà íÿ òè úÿ ëÿ íèð. 

Ëèô òèí êà áè íÿ ùèñ ñÿ ñèí äÿ îëàð êÿí òöñ òö âÿ
éà éàí üûí ùèññ åäèð ñè íèç ñÿ, ÷þ ëÿ ÷ûõ ìà üû íû çà
êþ ìÿê ö÷öí äÿð ùàë äèñ ïåò ÷åð ëÿ ÿëà ãÿ ñàõ ëà -
ìà ëû ñû íûç. Ëèôò ùÿ ðÿ êÿò åäÿð êÿí îíó çîð ëà äà -
éàí äûð ìà üà ÷à ëûø ìà ìà ëû ñû íûç - ãîé þçö áó íó
åò ñèí. Ëèôò ìÿð òÿ áÿ ëÿð àðà ñûí äà äà éà íûá ñà,
îðà äàí ÷ûõ ìàã ö÷öí ÷à ëûø ìà üà åù òè éàú éîõ -
äóð. ßêñ òÿã äèð äÿ, øàõ òà éà äö øÿ áè ëÿð ñè íèç. Áó
çà ìàí ìþâ úóä âà ñè òÿ ëÿð äÿí èñ òè ôà äÿ åäÿ ðÿê
ãà ïû ëà ðû à÷ ìà üà ÷à ëû øûí: ãà ìûø, ÷ÿ òèð, à÷àð ëàð
âÿ ÿë áÿò òÿ êè, èí ñàí ëà ðû êþ ìÿ éÿ ÷à üûð ìàã.
Òöñ òö äÿí çÿ ðÿð ëÿí ìÿ ìÿê ö÷öí ùà âà éîë ëà ðû íû
áèð áåç (äÿñ ìàë, åøàðï, ýå éèì ïàð ÷à ñû) èëÿ þð -
òöí. Ëèôò äÿí ÷ûõ ìà üû áà úàð äûã äàí ñîí ðà (þçö -
íöç âÿ éà êè ìèí ñÿ êþ ìÿ éè èëÿ), äè ýÿð èí ñàí ëà -
ðûí ëèôò äÿí èñ òè ôà äÿ åäÿ áèë ìÿ éÿ úÿ éè íÿ ÿìèí îë -
ìà ëû ñû íûç. Áó íó åò ìÿê ö÷öí ÿëè íèç äÿ îëàí âà -
ñè òÿ ëÿð ëÿ éå íè äÿí ãà ïû ëà ðû áàü ëà ìàã ëà çûì äûð.

Ëèôò éàí üûí ëà ðû íûí ñà äÿ ãàé äà ëà ðà ðèà éÿò åò -
ìÿê ëÿ àñàí ëûã ëà ãàð øû ñû íû àë ìàã îëàð. Þí úÿ ëèô -
òèí êà áè íÿ ñè íèí è÷ÿ ðè ñè òÿ ìèç ñàõ ëàí ìà ëû äûð.
Ùÿì ÷è íèí ëèô òèí øàõ òà ñû íà äà äèã ãÿò éå òèð ìÿê
ëà çûì äûð. Òÿÿñ ñöô êè, áèð ÷îõ áè íà ëà ðûí ëèôò øàõ -
òà ëà ðû íà (êà üûç ãè äà ãàá ëàø äûð ìà ñû, áîø ñè ãà -
ðåò ãó òó ëà ðû, ðåê ëàì êà üûç ëà ðû âÿ ñ.) ÷îõ ñàé äà
éàí üûí òÿù ëö êÿ ëè òóë ëàí òû àòû ëûð. Áó èñÿ ñþí äö ðöë -
ìÿ ìèø ñè ãà ðåò êþ òö éö íÿ  âÿ äè ýÿð àëîâ ìÿí -
áÿ ëÿ ðè íÿ ÷îõ ùÿñ ñàñ äûð. Îíà ýþ ðÿ äÿ ëèô òèí øàõ -
òà ñûí äà çè áèë îë ìà ìà ñû íû òÿ ìèí åò ìÿê ÷îõ âà -
úèá äèð. Áó ìÿ ñÿ ëÿ éÿ ìö òÿ ìà äè îëà ðàã íÿ çà ðÿò
åäèë ìÿ ëè äèð. ßýÿð øàõ òà çè áèë ëÿ äî ëóá ñà, ñà êèí -
ëÿð àè äèé éÿ òè òÿø êè ëà òûí íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè èëÿ ÿëà ãÿ

ñàõ ëà ìà ëû âÿ ìÿ ñó ëèé éÿò ëÿ ðè íè õà òûð ëàò ìà ëû äûð -
ëàð. Äà íû øûã ëà ðûí íÿ òè úÿ ñè îë ìà äûã äà, ëèôò ëÿ ðèí
òÿù ëö êÿ ñèç èñ òèñ ìà ðû íûí òÿø êè ëè ãàé äà ëà ðû íà èñ òè -
íàä åäÿ ðÿê ëà çû ìû ãó ðóì ëà ðà ìÿ ëó ìàò âå ðèë -
ìÿ ëè äèð.

Ëèôò ëÿð äÿ ãÿ çà ëàð ÿñà ñÿí íîð ìà äàí ÷îõ
éöê ëÿí ìÿ îë äóã äà, åëåêò ðèê ñèñ òå ìèí äÿ íà ñàç -
ëûã éà ðàí äûã äà, ëèôò ëÿ ðèí ãó ðàø äû ðûë ìà ñû çà ìà íû
äöç ýöí ìîí òàæ îëóí ìà äûã äà âÿ èñ òèñ ìàð ìöä -
äÿ òè áè òÿí àâà äàí ëûã âÿ ìå õà íèçì ëÿ ðèí âàõ òûí -
äà äÿ éèø äè ðèë ìÿ ìÿ ñè ñÿ áÿ áèí äÿí áàø âå ðèð.
Îíà ýþ ðÿ äÿ ëèôò äÿí èñ òè ôà äÿ çà ìà íû äè ýÿð òÿù -
ëö êÿ ñèç ëèê ãàé äà ëà ðû íà äà ðèà éÿò åò ìÿê ëà çûì -
äûð. Êà áè íÿ äÿ éåð ñèç ùÿ ðÿ êÿò ëÿð åò ìÿê, äöé -
ìÿ ëÿ ðèí áèð íå ÷ÿ ñè íè áàñ ìàã, ãà ïû ëà ðà, òà âà íà
òî õóí ìàã, êà áè íÿ íûí äè âà ðû íà ñþé êÿí ìÿê
éîë âå ðèë ìÿç äèð. Óøàã ëà ðû èñÿ ëèôò äÿ õö ñó ñÿí äèã -
ãÿò äÿ ñàõ ëà ìàã ëà çûì äûð. Îí ëà ðûí áó ãóð üó -
äàí òÿê èñ òè ôà äÿ ñè íÿ, ëèô òèí äöé ìÿ ëÿ ðè èëÿ îé íà -
ìà ñû íà, ãà ïû éà éà õûí äóð ìà ñû íà âÿ éåð äÿ
îòóð ìà ñû íà èì êàí âå ðèë ìÿ ìÿ ëè äèð. Ëèô òÿ èëê îëà -
ðàã âà ëè äåéí äà õèë îë ìà ëû, ñîí ðà óøà üûí ÿëèí -
äÿí òó òóá êà áè íÿ éÿ êå ÷èð ìÿ ëè äèð. Éÿ íè ëèô òèí
òÿù ëö êÿ ñèç èñ òè ôà äÿ ñè ö÷öí èñ òåù ñàë ÷û ëàð òÿ ðÿ ôèí -
äÿí áö òöí ôîðñ-ìà æîð ùàë ëàð íÿ çÿ ðÿ àëû íûá.

Ëèôò ëÿð äÿ îëàí ýöç ýö áÿ çÿí ìÿê, éà õóä ýå -
éè ìè íÿ áà õûá þçö íö ãàé äà éà ñàë ìàã ö÷öí
äå éèë. Ëèô òè ÷à üû ðàí øÿõñ îíóí ÷à üû ðûë äû üû ìÿð -
òÿ áÿ éÿ ýÿë äè éè íÿ ÿìèí îë ìàã ìÿã ñÿ äè ëÿ ýöç -
ýö äÿ þçö íö ýþð ìÿ ëè âÿ ùàí ñû ìÿð òÿ áÿ äÿ ëèô òèí
ãàë äû üû íû ìöÿé éÿí åò ìÿ ëè äèð. Ëèôò äÿ íà ñàç ëûã
éà ðà íàð êÿí êà áè íÿ ùÿ ìèí ìÿð òÿ áÿ éÿ ÷àò ìà -
äàí áëîê äà ãó ðàø äû ðû ëàí ãà ïû à÷û ëà áè ëÿð. Áå ëÿ
îëàí ùàë äà ëèô òè ÷à üû ðàí øÿõñ è÷ÿ ðè äà õèë îëàð âÿ
íÿ òè úÿ äÿ øàõ òà éà éû õû ëàð. Îíà ýþ ðÿ äÿ ùÿð áèð

ñà êèí ëèôò ÷à üû ðàð êÿí þçö íö ýöç ýö äÿ ýþð ìÿ -
äÿí ëèôò êà áè íÿ ñû íà äà õèë îë ìà ìà ëû äûð.

Ùà çûð äà ìö òÿ ðÿã ãè òåõ íî ëî ýè éà èëÿ éàí üûí
çà ìà íû õö ñó ñè èø ðå æèì ëÿ ðè ìþâ úóä îëàí ìöà -
ñèð ëèôò ëÿð èñ òåù ñàë åäè ëèð. Áó ìöà ñèð ëèôò ëÿð éàí üûí
áàø âåð äèê äÿ éàí üûí ñþí äö ðÿí ëÿ ðèí áè íà íûí
ýè ðè øèí äÿ êè ìÿú áó ðè ùÿ ðÿ êÿ òè íè òÿ ìèí åäÿí ëèôò
èäà ðÿåò ìÿ ñèñ òå ìè âà ñè òÿ ñè ëÿ ùÿ ðÿ êÿò åäèð. Ëèôò
“Éàí üûí ñèã íà ëû” àë äûã äàí ñîí ðà ìöÿé éÿí
åäèë ìèø àð äû úûë ëûã ëà “Íîð ìàë èø ëÿ ìÿ” ðå æè ìèí -
äÿí “Éàí üûí òÿù ëö êÿ ñè” ðå æè ìè íÿ êå ÷èð âÿ ëèô òèí
ñö ðÿ òè éà âà øû éûð, î äÿ ãèã äà éàí ìà çî íà ñû íà
éà õûí ëà øûð. Äà éàí äûã äà ãà ïû ëà ðû à÷ûë ìûð, áè -
ðèí úè ìÿð òÿ áÿ éÿ åíèð êè, ñÿð íè øèí ëÿð áè íà íû òÿðê
åò ñèí ëÿð âÿ éàí üûí ñþí äö ðÿí ëÿð èñ òÿ äèê ëÿ ðè
ìÿð òÿ áÿ éÿ ýå äÿ áèë ñèí ëÿð. Ëèôò àøà üû åíÿð êÿí
âÿ éà ÿñàñ à÷û ëûø ìÿð òÿ áÿ ñèí äÿí áàø ãà ùÿð
ùàí ñû áèð ìÿð òÿ áÿ äÿ ïàðê åäèë äèê äÿ, î ñè ôà ðèø
âÿ çÿíý ëÿ ðÿ úà âàá âåð ìÿ äÿí ÿñàñ à÷û ëûø
ìÿð òÿ áÿ ñè íÿ åíèð. Áó äà êà áè íÿ äÿ êè “Äóð”
äöé ìÿ ñè íè èø ëÿê ñèç åäèð. Ëèôò à÷ûã ãà ïû ëà ðû îëàí
áèð ìÿð òÿ áÿ äÿ äèð ñÿ âÿ è÷ÿ ðè ñèí äÿ ñÿð íè øèí ëÿð
âàð ñà, ãà ïû ëàð àâ òî ìà òèê áàü ëà íûð âÿ ëèôò ÿñàñ
à÷û ëûø ìÿð òÿ áÿ ñè íÿ ýþí äÿ ðè ëèð. Ëèôò áè íà íûí
(ãó ðó ëó øóí) éå ðàë òû ùèñ ñÿ ñèí äÿ éåð ëÿ øèð ñÿ,
àøà üû ùÿ ðÿ êÿò åäÿð êÿí ÿí éà õûí ìÿð òÿ áÿ äÿ
äà éà íûð âÿ ãà ïû ëà ðû à÷ ìà äàí, ñè ôà ðèø ëÿ ðÿ âÿ
ÿëà ãÿ ëè ãåéä ëè ÷à üû ðûø ëà ðà úà âàá âåð ìÿ äÿí
ÿñàñ åíèø âÿ à÷û ëûø ìÿð òÿ áÿ ñè íÿ êå ÷èð. Áå ëÿ -
ëèê ëÿ, ùÿì ëèôò äÿ êè ëÿð òÿõ ëè éÿ åäè ëèð, ùÿì äÿ éàí -
üûí ñþí äö ðÿí ëÿð éàí üû íû ãû ñà ìöä äÿò äÿ ñþí -
äö ðÿ áè ëèð ëÿð. Éàõ øû îëàð êè, ñà ùèá êàð ëàð áè íà íû
èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðÿð êÿí îá éåêò äÿ áó úöð ìöà ñèð
ëèôò ëÿ ðèí àëû íûá ãàé äà ëà ðà óé üóí ãó ðàø äû ðûë ìà ñû -
íû òÿ ìèí åò ñèí ëÿð. 

Ðþâ øÿí Áÿ êè ðîâ
ÔÙÍ  Äþâ ëÿò Éàí üûí Íÿ çà ðÿ òè Õèä ìÿ òè íèí

 Éàí üû íà ãàð øû òÿá ëè üàò øþ áÿ ñè íèí
 áþ éöê òÿ ëè ìàò÷û  ñû

Ëèôò ëÿ ðèí éàí üûí òÿù ëö êÿ ñèç ëè éè
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