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  Pre zi dent İl ham Əli yev Min-
gə çe vir şə hə ri nə sə fə rə gə lib. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı xal qı mı zın 
Ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye-
vin şə hə rin mər kə zin də ki abi də si 
önü nə gül dəs tə si qoy du.

Şə hər ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Ni ya zi Bay ra mov son dövr də Min gə-
çe vir də gö rü lən iş lər ba rə də döv lə ti-
mi zin baş çı sı na mə lu mat ver di.

Bil di ril di ki, Ümum mil li li de rin adı-
nı da şı yan par kın əra zi si üç hek tar dır. 
Park da şə la lə komp lek si və ye ni ka fe 
ti ki lib, möv cud “Ana və uşaq” ka fe si 
müasir üs lub da ye ni dən qu ru lub, ge-
niş ya şıl lıq iş lə ri gö rü lüb.

***
Min gə çe vir Şə hər Ta rix Mu ze yi nin 

əsas lı ye ni dən qur ma dan son ra təq di-
ma tı olub.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli yev ye ni dən qur ma dan son ra 
mu zey də ya ra dı lan şə rait lə ta nış olub.

Döv lə ti mi zin baş çı sı na mə lu mat ve-
ril di ki, Min gə çe vir Şə hər Ta rix Mu ze yi 
1968-ci il də Min gə çe vir Döv lət Dram 
Teat rı nın bi na sın da kı bir otaq da fəaliy-
yə tə baş la yıb. 1985-ci il dən 2015-ci ilə dək 
isə doq quz mər tə bə li ya şa yış bi na sı nın 
bi rin ci mər tə bə sin də fəaliy yə ti ni da vam 
et di rib. La kin son ra dan Hey dər Əli yev 
pros pek tin də yer lə şən əv vəl ki Hey dər 
Əli yev Mu ze yi nin bi na sı ye ni dən qu rul-
du və Min gə çe vir Şə hər Ta rix Mu ze yi də 
hə min bi na ya kö çü rül dü. Ye ni dən qur ma 
iş lə rin dən son ra in di bi na nın ümu mu sa-
hə si 810 kvad rat metr təş kil edir.

Mu zey də xal qı mı zın Ümum mil li li de-
ri Hey dər Əli ye vin və Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin hə yat və fəaliy yə tin dən, öl kə-
mi zin in ki şa fı is ti qa mə tin də ki xid mət lə-
rin dən bəhs edən fo to gu şə ya ra dı lıb.

Bil di ril di ki, üç fond ota ğın dan, 50 
nə fər lik mü şa vi rə və 2 eks po zi si ya zal-
la rın dan iba rət olan mu zey də 16 min 
eks po nat qo ru nur və on lar dan 400-ü 
eks po zi si ya zal la rın da nü ma yiş et di ri lir. 
Bu son də rə cə qiy mət li eks po nat lar öl kə-
mi zin dün ya nın qə dim in san məs kən lə-
rin dən ol du ğu nu bir da ha təs diq lə yir.

Diq qə tə çat dı rıl dı ki, mu zey də nü-
ma yiş et di ri lən eks po nat la rın bir ço xu 
ötən əs rin or ta la rın da Min gə çe vir Su 
Elekt rik Stan si ya sı nın ti kin ti si za ma nı 
apa rı lan qa zın tı iş lə ri za ma nı ta pı lıb.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Min gə çe vi-

rə sə fə ri çər çi və sin də şə hər də apa rı lan 
abad lıq və ti kin ti iş lə ri ilə ta nış olub.

Döv lət baş çı sı gö rü lən iş lə ri əks et-
di rən stend lə rə bax dı.

Min gə çe vir Şə hər İc ra Ha ki miy yə-
ti nin baş çı sı Ni ya zi Bay ra mov Pre-
zi dent İl ham Əli ye və Sa hil və Fü zu li 
park la rın da gö rü lən iş lər, ha be lə Kür 
ça yı nın sol sa hi lin də ki çik gə mi lər və 
qa yıq lar üçün ya nal ma plat for ma sı, 
di gər la yi hə lər ba rə də mə lu mat ver di.

Diq qə tə çat dı rıl dı ki, Ni gar Rə fi  bəy li 
kü çə sin də yer lə şən Sa hil par kı nın əra-
zi si 380 metr uzun luq da ge niş lən di ri lib. 
Bu ilin ap rel ayın da baş lan mış in şaat 
iş lə ri ar tıq ba şa ça tıb. Da xi li im kan lar 
he sa bı na hə ya ta ke çi ril miş təd bir lər nə-
ti cə sin də par kın ge niş lən di ril miş sa hə si 
1,2 hek ta ra çat dı rı lıb. Ge niş lən di ril miş 
park da 3500 kvad rat metr sa hə yə de ko-
ra tiv ta met ta va la rı dö şə nib, 30 de ko-
ra tiv işıq di rə yi qu raş dı rı lıb, ye ni otu-
ra caq lar və di gər la zı mi ava dan lıq lar 
qo yu lub. Par kın əra zi sin də 1000 ağac, 
5000-ə ya xın gül ko lu əki lib. Ya mac bo-
yu 1860 kvad rat metr ya şıl lıq sa hə si sa lı-
nıb, 940 kvad rat metr sa hə də çay daş la-
rın dan bər kit mə iş lə ri apa rı lıb. Ye ni su 
təc hi za tı şə bə kə si ya ra dı lıb, 1,2 hek tar 
sa hə yə su xətt  i çə ki lib.

Pre zi dent İl ham Əli ye və şə hər də ki Fü-
zu li par kı haq qın da da mə lu mat ve ril di.

Bil di ril di ki, şə hər də Fü zu li kü çə si bo-
yun ca 450 metr uzun lu ğun da park sa-
lı nıb. Park da in şaat iş lə ri nə 2015-ci ilin 
may ayın da baş la nıb və 2016-cı ilin sent-
yabr ayın da ba şa ça tıb. Döv lət büd cə si 
he sa bı na hə ya ta ke çi ril miş iş lə rin ümu-
mi də yə ri 2 mil yon ma nat dır. Ümu mi 
sa hə si 3 hek tar olan par kın gi ri şin də 
Mə həm məd Fü zu li nin büs tü qo yu lub, 
2 dairə vi və düz bu caq lı fəv va rə, uşaq-
əy lən cə, id man qur ğu la rı qu raş dı rı lıb, 
mi ni fut bol mey dan ça sı sa lı nıb. İs ti ra-
hət üçün bü tün la zı mi ava dan lıq lar qu-
raş dı rı lıb. Əra zi də çox lu say da de ko ra-
tiv ağac və gül kol la rı əki lib, 10 min 740 
kvad rat metr sa hə də çə mən lik sa lı nıb.

Şə hər də abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri 
da vam et di ri lir.

***
Sə fər əs na sın da Pre zi dent İl ham Əli-

yev Min gə çe vir Sə na ye Par kı nın tə məl-
qoy ma mə ra si min də də iş ti rak edib.

Azər bay can Pre zi den ti nin Ba kı, 
Gən cə, Sum qa yıt və Min gə çe vir şə-
hər lə rin də sə na ye zo na la rı nın təş kil 
olun ma sı ilə bağ lı irə li sür dü yü tə şəb-
bü sün ma hiy yə tin də da ya nan mü hüm 
amil lər dən bi ri də sə na ye park la rı nın 
ya ra dıl ma sı dır. Bu nu Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin 2015-ci ilin fev ra lın da Min gə-
çe vir Sə na ye Par kı nın ya ra dıl ma sı və 
bu par kın fəaliy yə ti nin tə min edil mə si 
ilə bağ lı təd bir lər haq qın da im za la dı ğı 
sə rən cam lar da təs diq lə yir. Bu nun la da 
əsas diq qət öl kə də qey ri-neft sek to ru-
nun da vam lı in ki şa fı nın tə min edil mə-
si nə, sa hib kar lı ğın dəs tək lən mə si nə, 
müasir tex no lo gi ya la ra əsas la nan rə qa-
bət qa bi liy yət li sə na ye müəs si sə lə ri nin 
təş ki li nə və əha li nin is teh sal sa hə sin də 
məş ğul lu ğu nun ar tı rıl ma sı na yö nə lib.

Min gə çe vir Sə na ye Par kı nın fəaliy yə-
ti nin təş ki li, ida rə olun ma sı və in ki şa fı 
ilə bağ lı təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si 
İq ti sa diy yat Na zir li yi nin ta be li yin də 
ya ra dıl mış “Sum qa yıt Kim ya Sə na ye 
Par kı” MMC-yə hə va lə olu nub. Sə na-
ye Par kı nın fəaliy yə ti nin tə min edil mə-
si məq sə di lə Əm lak Mə sə lə lə ri Döv lət 
Ko mi tə si nin ta be li yin də olan “Min gə-
çe vir-To xu cu” ASC ləğv edi lib və onun 
15 hek ta ra ya xın tor paq sa hə si ica rə hü-
qu qu ilə “Sum qa yıt Kim ya Sə na ye Par-
kı” MMC-nin daimi is ti fa də si nə ve ri lib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Sə na ye Par kı-
nın baş pla nı nı, bu ra da ya ra dı la caq 
müəs si sə lər lə bağ lı mə lu mat la rı əks 
et di rən stend lə rə bax dı.

İq ti sa diy yat na zi ri Şa hin Mus ta fa yev 
mə lu mat ver di ki, Min gə çe vir Sə na ye 
Par kı nın ti kin ti sa hə si 120 min kvad-
rat metr təş kil edə cək. İn şaat iş lə ri nə 

60 mil yon ma nat dan ar tıq, ava dan lıq 
və dəz gah la rın alın ma sı na 150 mil yon 
dol lar dan çox in ves ti si ya qo yul ma sı 
nə zər də tu tu lub. Park da il kin mər hə lə-
də 2 min, son ra 5500-dən ar tıq ye ni iş 
ye ri nin açıl ma sı nə zər də tu tu lub.

La yi hə rəh bə ri Meh ri ban Axun do va 
bil dir di ki, Min gə çe vir Sə na ye Par kı-
nın nəz din də 9 müəs si sə in şa edi lə cək. 
Pam bıq ip li yi is teh sa lı müəs si sə sin də il-
kin mər hə lə də il də 10 min ton, növ bə ti 
mər hə lə də isə 20 min ton ip lik is teh sa lı 
nə zər də tu tu lub. Azər bay can da bö yük 
tə lə bat olan ak ril ip li yi is teh sa lı müəs si-
sə sin də il kin mər hə lə də il ər zin də 3 min 
ton məh sul ha zır la na caq. Bu, id xal dan 
ası lı lı ğı qis mən ara dan qal dı ra caq. Yun 
ip li yi is teh sa lı müəs si sə sin də il də 3 min 
ton məh sul is teh sal edi lə cək.

Diq qə tə çat dı rıl dı ki, co rab is teh sa lı 
müəs si sə si nin ti kin ti si ilə il kin mər hə lə-
də Azər bay ca nın co rab məh sul la rı na tə-
lə ba tı nın 50 faiz ödə nil mə si, il lik 35 mil-
yon, növ bə ti mər hə lə də isə 70 mil yon cüt 
co ra bın is teh sa lı nə zər də tu tu lub. Ayaq-
qa bı is teh sa lı müəs si sə sin də il lik 1,5 mil-
yon cüt də ri ayaq qa bı is teh sal edi lə cək.

Qa baq cıl tex no lo gi ya la rın tət biq olu-
na ca ğı bu müəs si sə lər dən baş qa, Sə na-
ye Par kın da tib bi kos me ti ka məh sul la rı 
is teh sa lı müəs si sə si nin ya ra dıl ma sı da 
plan laş dı rı lıb. Müəs si sə də pam bıq mah-
lı cı nın və ip li yin tul lan tı la rı nın tək rar 
ema lı nə zər də tu tu lub. Tul lan tı lar dan 
ste ril ləş di ril miş pam bıq, tib bi sar ğı bez-
lə ri və ban daj la rı, qu laq tə miz lə yən çöp-
lər və ma ki yaj bez lə ri is teh sal olu na caq.

Diq qə tə çat dı rıl dı ki, to xu cu luq müəs-
si sə sin də pam bıq par ça lar is teh sal edi lə-
cək. Azər bay can da növ bə ti 5 il ər zin də 
xam pam bı ğın is teh sa lı nın 700 min to na 
çat dı rı la ca ğı nı nə zə rə al saq, o za man Sə-
na ye Par kı nın nəz din də fəaliy yət gös-
tə rə cək pam bıq ip li yi is teh sa lı müəs si-
sə si nin əhə miy yə ti ay dın gö rü nür. İl lik 
is teh sal gü cü 15 mil yon metr təş kil edə-
cək müəs si sə müasir ava dan lıq la təc hiz 
olu na caq. Bu nun la ya na şı, ha zır la na caq 
xam par ça nın bo yan ma sı üçün par kın 
nəz din də il lik gü cü 15 mil yon metr olan 
bo ya ma müəs si sə si in şa edi lə cək.

Öl kə də ha zır ge yim məh sul la rı na 
olan tə lə ba tı ödə mək və id xal dan ası lı-
lı ğı azalt maq məq sə di lə Azər bay ca nın 
və bü töv lük də Qaf qa zın ən nə həng ti-
kiş müəs si sə si də Min gə çe vir Sə na ye 
Par kın da in şa edi lə cək. Müəs si sə də 
iki mi nə ya xın ye ni iş ye ri açı la caq.

Son ra döv lə ti mi zin baş çı sı Min gə-
çe vir Sə na ye Par kı nın tə mə li ni qoy du.

Da ha son ra Azər bay can Pre zi den ti 
Min gə çe vir şə hər ic ti maiy yə ti nin nü-
ma yən də lə ri ilə gö rüş dü.

“Açıq kitab” onlayn 
mütaliəçilərin 

portalıdır!
ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin “Açıq ki-

tab” on lay n ki tab xa na sı Azər bay can, rus və 
di gər xa ri ci dil lər də yüz lər lə klas sik, müasir 
bə dii ədə biy yat nü mu nə lə ri nin, mətn və ma-
te rial la rın, lü ğət lə rin, müx tə lif sa hə lə rə dair 
el mi, pub li sis tik ədə biy yat la rın, dün ya dil lə ri-
nə tər cü mə edil miş Azər bay can ədə biy ya tı nın, 
həm çi nin Azər bay can di li nə tər cü mə edil miş 
dün ya ədə biy yat la rı nın elekt ron ver si ya sı nı 
mü tə ma di ola raq, pul suz ya yım la yır. 

Ki tab xa na va si tə si ilə Tər cü mə Mər kə zi nin 
“Xə zər” dün ya ədə biy ya tı jur na lı nın və “Ay dın 
yol” qə ze ti nin döv ri say la rı nı da pul suz əl də 
edə bi lər si niz. Bun un üçün www.achiqki tab.az 
ün van lı ki tab xa na ya da xil ol maq la yüz lər lə nəş-
ri ödə niş siz əl də et mək olar!

Onu da qeyd e dək ki, ar tıq on layn ki tab xa-
na mı zın rus dil li ver si ya sı da fəaliy yət gös tə-
rir.

Üzeyir Hacıbəyli VIII 
Beynəlxalq Musiqi 
Festivalının açılışı olub

Sent yab rın 18-də Hey dər Əli yev Fon du nun və Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən Üze yir Ha cı bəy li VIII Bey nəl xalq Mu si-
qi Fes ti va lı nın tən tə nə li açı lış mə ra si mi olub.

M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni-
ya sın da ke çi ri lən açı lış mə ra si mi Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin ifa sın da (or kest rin bə dii rəh-
bə ri və baş di ri jo ru, Xalq ar tis ti Rauf Ab dul la yev dir) da hi 
bəs tə ka rın “Ko roğ lu” ope ra sın dan uver tü ra nın səs lən mə si 
ilə açıq elan olu nub.

Ge cə də Xalq ar tis ti Gül ba cı İma no va nın bə dii rəh bər li-
yi ilə Azər bay can Döv lət Xor Ka pel la sı nın ifa sın da bir sı ra 
mu si qi kom po zi si ya la rı təq dim olu nub.

Qeyd edək ki, sent yab rın 27-dək da vam edə cək fes ti val 
gün lə rin də ümu mi lik də 30-dan ar tıq təd bi rin real la şa ca ğı 
plan laş dı rı lıb. Pay tax tı mı zın müx tə lif mə də niy yət ocaq la-
rın da ke çi ri lə cək bu təd bir lər də mu si qi se vər lər Üze yir Ha-
cı bəy li ilə ya na şı, di gər ta nın mış bəs tə kar la rı mı zın da əsər-
lə ri ni din lə yə bi lə cək lər.

Bil di ril di ki, şə hər də Fü zu li kü çə si bo- 60 mil yon ma nat dan ar tıq, ava dan lıq 
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