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Yeni müəssisələr qeyri-neft sənayesinin 
inkişafına mühüm töhfələr verir

Son 16 ildə dövlətimizin başçısının 
iştirakı ilə respublikamızda yüzlərlə 
müəssisə işə salınıb. Ötən il isə Bakı 
şəhərində şpris istehsalı, Sumqayıt 
şəhərində polietilen, karbamid zavod-
ları, Ağdaş rayonunda Biyan Sənaye 
Parkı, Qəbələ və Qobustan rayonlarında 
“Azərxalça” ASC-nin filialları və s. 
mühüm əhəmiyyətli obyektlər istifadəyə 
verilib. 

Pirallahı Sənaye Parkında “Diamed” 
şpris istehsalı müəssisəsi haqqında bəhs 
etməzdən əvvəl xatırladaq ki, hazırda 
Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərman 
və sərəncamlarına uyğun olaraq kimya, 
təkrar emal, yüngül sənaye, gəmiqayırma, 
əczaçılıq sahələrində ixtisaslaşan 5 
sənaye parkı fəaliyyət göstərir. Həmin 
sənaye parklarında 9 minə yaxın insan 
çalışır. 

Dövlətimizin başçısının 2016-cı ildə 
imzaladığı sərəncama əsasən “Sum-
qayıt Kimya Sənaye Parkı” MMC-
nin tərkibində Pirallahı Sənaye Parkı 
yaradılıb. Bu parkın təşkilində məqsəd 
qeyri-neft sənaye sahələrinin davamlı 
inkişafını, sənaye sahəsində sahibkarlıq 
fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsini, 
qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan 
rəqabətqabiliyyətli və innovativ 
sənaye sahələrinin yaradılmasını təmin 
etməkdir. Bundan başqa, sözügedən 
layihənin icrası əczaçılıq sənayesinin 
inkişafı və dəstəklənməsi, əczaçılıq 
məhsullarının idxalından asılılığın 
azaldılması, əhalinin dərman vasitələrinə 
tələbatının ödənilməsində yerli istehsalın 
təşviqi və istehsal sahəsində əhalinin 
məşğulluğunun artırılması məqsədi 
daşıyır. Ümumi sahəsi 30 hektar olan 
parkın rezidentləri 7 il ərzində torpaq, 
gəlir, əmlak, əlavə dəyər vergilərindən, 
həmçinin idxal olunan texnika, texnoloji 
avadanlıqlara görə gömrük rüsumundan 
azaddırlar.

Park yaradılandan bəri burada 
əczaçılıq sahəsində bir sıra mühüm 
layihələrin həyata keçirilməsinə başlanı-
lıb. Reallaşdırılan mühüm layihələrdən 
biri də yuxarıda adı çəkilən şpris zavodu-
dur. Azərbaycanda ilk şpris zavodu olan 
bu müəssisə Pirallahı Sənaye Parkının 
2017-ci ilin mayında rezidenti kimi 
qeydiyyata alınan “Diamed Co” MMC 
tərəfindən inşa edilib.

Müxtəlif tutumlu birdəfəlik şprislərin 
istehsalı zavodunun illik istehsal gücü 
150 milyon şprisdir. İnvestisiya dəyəri 
9,5 milyon manat olan bu layihəyə 
İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın 

İnkişafı Fondu tərəfindən 5 milyon manat 
güzəştli kredit verilib. İki hektar ərazidə 
yerləşən zavodda Almaniya, İsveçrə, 
İtaliya, Türkiyə, İngiltərə və Yaponiya 
texnologiyaları və avadanlıqlarından 
istifadə olunur. Müəssisədə istehsal 
edilən məhsullar yerli bazarın tələbatını 
ödəməklə yanaşı, Rusiya, Gürcüstan, İran 
və Orta Asiya ölkələrinə ixrac edilir. Bu 
isə “Made in Azerbaijan” brendi ilə ixrac 
olunan məhsulların çeşidini və sayını 
artırmağa imkan verir. 

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 
“SOCAR Polymer” layihəsi çərçivəsində 
inşa edilən yüksəksıxlıqlı polietilen 
zavodu isə ötən il fevralın 18-də is-
tismara buraxılıb. Prezident İlham 
Əliyev müəssisənin istifadəyə verilməsi 
mərasimində iştirak edib. Mərasimdə 
bldirilib ki, “SOCAR Polymer” layihəsi 
son 40 ildə öz növünə və miqyasına görə 
Azərbaycanın neft-kimya sənayesində 
həyata keçirilən ilk belə layihədir. 

“SOCAR Polymer” şirkəti 
Azərbaycanda kimya sənayesinin inki-
şafını sürətləndirmək məqsədilə 2013-cü 
ildə təsis edilib. 2015-ci il oktyabrın 25-
də isə Prezident İlham Əliyevin iştirakı 
ilə ən yüksək standartlara və müasir 
texnologiyalara əsaslanan “SOCAR 
Polymer” zavodlarının təməli qoyulub. 
2018-ci il iyulun 18-də Azərbaycan Prezi-
dentinin və İtaliya Prezidenti Sercio Mat-
tarellanın iştirakı ilə layihə çərçivəsində 
inşa olunan polipropilen zavodunun 
açılışı olub. Keçən il isə qeyd etdiyimiz 
kimi, yüksəksıxlıqlı polietilen zavodu da 

istismara buraxılıb. 
Qeyd edək ki, “SOCAR Polymer” 

Azərbaycanın neft-kimya sənayesində 
dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı üzrə 
yaradılan ilk şirkətdir. Layihəni həyata 
keçirmək üçün İtaliyanın “Maire Tecni-
mont”, Niderlandın “Fluor” şirkətləri və 
digər şirkətlər cəlb edilib. 

Prezident İlham Əliyev yüksəksıxlıqlı 
polietilen zavodunun istifadəyə verilməsi 
mərasimində deyib: “Belə böyük bir 
layihənin icrasının çox böyük mənası, 
çoxşaxəli təsiri var və bir daha onu 
göstərir ki, Azərbaycan düzgün yol-
dadır. Biz bu layihəyə start verəndə, 
əlbəttə, təxmin edirdik ki, bu, çox gözəl 
nəticələrə gətirib çıxaracaq. Bu gün biz 
bunun əyani şahidiyik. Bundan son-
ra da Azərbaycanın sənaye potensialı 
inkişaf edəcək. Sənayeləşmə öz gözəl 
nəticələrini verir”. 

Ötən il yanvarın 16-da Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkının ərazisində 
istifadəyə verilən “SOCAR karbamid” 
zavodu da qeyri-neft sənayesinin inkişa-

fına mühüm təsir göstərən obyektlərdən 
biridir. 

Təməli 2011-ci ildə qoyulan zavo-
dun tikintisi ilə əlaqədar elan olunan 
beynəlxalq açıq tenderin nəticələrinə 
əsasən 2012-ci ildə Koreya Respubli-
kasının “Samsung Engineering” şirkəti 
mühəndislik, satınalma və tikinti üzrə 
podratçı seçilib. Layihənin ammonyak 
və karbamid istehsalı üzrə texnoloji 
avadanlığı müvafiq olaraq Danimar-
ka və Hollandiya şirkətləri tərəfindən 
təmin edilib. Həmçinin layihənin idarə 
edilməsi və müstəqil təftiş xidmətlərinin 
həyata keçirilməsi məqsədilə 2015-ci ildə 
Finlandiya şirkəti ilə müvafiq müqavilə 
imzalanıb. Tikintinin pik vaxtında zavo-
dun inşasına, ümumilikdə, 3600 nəfərdən 
artıq işçi cəlb olunub. İnşaat zamanı 
təhlükəsizlik tələblərinə maksimum 
dərəcədə riayət edilib, iş həcmi qəzasız 
şəraitdə yerinə yetirilib.

“SOCAR karbamid” zavodunun 
istehsala başlaması ilə azot gübrəsi 
idxalına ehtiyac aradan qaldırıb, bununla 
da ölkənin xarici valyuta xərcləri azalıb. 
Müəssisə ildə 435 milyon kubmetr təbii 
qaz həcmindən xammal kimi istifadə 
etməklə 650-660 min ton karbamid 
məhsulu istehsal etmək gücündədir. 

Bu zavod kənd təsərrüfatının inkişa-
fında mühüm rol oynayır. Belə ki, karba-
mid gübrəsi ən yüksək azot tutumuna ma-
likdir və buna görə də ən keyfiyyətli azot 
gübrəsi hesab olunur. Suda tez həllolma 
qabiliyyətinə görə seçilən bu gübrə növü 
ammonyak və karbon dioksidin sintezi 
nəticəsində əldə edilir. Karbamidə tələbat 
onun aşağı maya dəyəri, qənaətcil daşın-
ması, rahat tətbiqi və kənd təsərrüfatında 
yüksək məhsuldarlığı ilə əlaqədardır. Bu 
məhsuldan digər kimyəvi maddələrin is-
tehsalında və əczaçılıqda da geniş istifadə 
olunur.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Gənc Müəllimlər  
Assosiasiyasının I Forumu keçirilib

 � Fevralın 1-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 
Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyasının I Forumu 
keçirilib.

Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, 2 
fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü 
münasibətilə keçirilən forumun əsas 
məqsədi gənc müəllimlərin ümum-
respublika səviyyəsində toplantısı 
vasitəsilə onların gələcək fəaliyyət 
istiqamətlərini müəyyənləşdirmək 
və əməkdaşlıq şəbəkəsini 
genişləndirməkdir.

Tədbirdən əvvəl iştirakçılar Fəxri 
xiyabana gedərək ümummilli lider 
Heydər Əliyevin xatirəsini anıb, 
məzarı önünə əklil qoyublar.

Sonra Şəhidlər xiyabanında 
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizədə 
canlarından keçmiş Vətən övladları-
nın xatirəsi anılıb, məzarları üzərinə 
güllər qoyulub.

Forumda Azərbaycan Respub-
likası Prezident Administrasiya-
sının Gənclər siyasəti və idman 

məsələləri şöbəsinin müdiri Yusuf 
Məmmədəliyev, Təhsil naziri Ceyhun 
Bayramov, nazirlik yanında İctimai 
Şuranın üzvləri, Gənclər və İdman 
Nazirliyi, eləcə də Gənclər Fondunun 
əməkdaşları, pedaqoji ixtisaslı ali 
təhsil müəssisələrinin rektorları, me-
dia nümayəndələri və gənc müəllimlər 
iştirak ediblər.

Forum Azərbaycan Respublikası-
nın Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə 
başlanıb.

Daha sonra Azərbaycan Gənc 
Müəllimlər Assosiasiyasının 
fəaliyyətinə dair videoçarx nümayiş 
olunub. Bakı şəhəri 20 nömrəli tam 
orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi, 
25 yaşlı Xəyalə Hüseynli çıxış edərək 
müəllim peşəsinin dəyərlərindən söz 
açıb.

Təhsil naziri Ceyhun Bayramov 
forumda çıxış edərək Prezident İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə 
müəllim əməyinin stimullaşdırılma-
sı və məktəb tikintisi istiqamətində 
mühüm təşəbbüslər həyata keçiril-
diyini vurğulayıb. O, müəllim olmaq 
istəyənlərin sayının ilbəil artdığını xü-
susi qeyd edib. Cəmiyyətdə müəllimin 
əvəzsiz rolundan danışan nazirin 
sözlərinə görə, gənc müəllimlər 
təşəbbüskar olmalı, öz üzərində 
işləməli, peşəkarlıqlarını artırmalıdır-
lar.

Nazir Ceyhun Bayramov Pre-
zident İlham Əliyevin Bakı Dövlət 
Universitetinin 100 illik yubiley 
tədbirində çıxışını xüsusi xatırlada-
raq qeyd edib ki, ölkə başçısının 
tövsiyələrinə uyğun olaraq ümumi 
təhsil müəssisələrində tərbiyə işinin 
təkmilləşdirilməsi, təhsilalanların 
milli-mənəvi dəyərlər ruhunda  tərbiyə 
olunması müəllimlərin qarşısında du-
ran ən əsas iş prinsipidir. Müəllimlər 
hər zaman şəxsi nümunələri ilə 
fərqlənməlidirlər.

Assosiasiyanın fəaliyyətini 

qiymətləndirən Təhsil naziri bu qu-
rumun gənc müəllimlərin peşəkarlıq 
potensialının artırılması istiqamətində 
müəllimlərə dəstək olacağına ümidvar 
olduğunu deyib.

Nazir çıxışının sonunda gənc 
müəllimlərin hər birini 2 fev-
ral –Azərbaycan Gəncləri Günü 
münasibətilə təbrik edib, onlara 
fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

Daha sonra çıxış edən Corc Va-
şinqton Universitetinin Təhsil və insan 
inkişafı fakültəsinin dekanı Maykl Fo-
yer tədbirin əhəmiyyətini vurğulayıb, 
gənclərin birgə fəaliyyətinin təşkilini 
qiymətləndirib.

Tədbirdə AGMA loqosunun 
təqdimatı olub və qalib müəllif, Asso-
siasiyanın üzvü Aygün Abdulova mü-
kafatlandırılıb. Mükafatı Təhsil naziri 
Ceyhun Bayramov təqdim edib.

Tədbir bədii hissə ilə davam etdiri-
lib. Sonra panel müzakirələr keçirilib.

AZƏRTAC

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafı 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi 
siyasətin prioritet istiqamətlərindəndir. Bu baxımdan iqtisadiyyatın digər 
sahələri ilə yanaşı, sənayenin inkişafına xüsusi önəm verilir. 

Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığının 
növbəti bariz nümunəsi

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iradəsinə, Azərbaycan 
və Türkiyə arasındakı qardaşlıq əlaqələrinin ruhuna uyğun olaraq, Türkiyəyə 
məxsus təyyarə ilə bu il fevralın 1-də Azərbaycan vətəndaşları Türkiyə 
vətəndaşları ilə birlikdə Çin Xalq Respublikasının Uxan şəhərindən təxliyə 
ediliblər.

Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazir-
liyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Məlumatda deyilir: “Təyyarənin bu gün 
axşam saatlarında Türkiyə ərazisinə enməsi 
gözlənilir. Bununla əlaqədar olaraq qardaş 
Türkiyə Respublikasına təşəkkürümüzü bildi-
ririk. Bu, Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığının 
növbəti bariz nümunəsidir”.

Təxliyə olunan vətəndaşlarımız uçuş-
dan öncə həkim müayinəsindən keçiblər, 

onların sağlamlıq durumu qənaətbəxşdir. 
Vətəndaşlarımız könüllü əsasda 2 həftəlik 
müddətdə Türkiyə ərazisində karantin 
vəziyyətində saxlanılacaq, daha sonra 
Azərbaycana qayıdacaqlar. 

Vətəndaşlarımıza göstərdikləri dəstəyə 
görə, həmçinin Çin Xalq Respublikası 
Hökumətinə də təşəkkürümüzü bildirir, bu 
müvəqqəti çətin günlərdə dost Çin xalqı və 
dövləti ilə həmrəylimizi ifadə edirik”.

İzabel Anatol-Qabriel: UNESKO-nun baş 
qərargahındakı sərgi Azərbaycanın xalça 

sənətini yaxından tanımağa imkan yaradır
 � Azərbaycan xalçalarını, xüsusilə də Şəki 

xalça məktəbinin nümunələrini burada əyani 
surətdə görməkdən çox məmnun olduq. Çünki 
Azərbaycanın xalçaçılıq məktəbləri, xalçaları 
və xalça toxuculuğu haqqında çox eşitmişdik, 
ancaq yaxından görməmişdik. Azərbaycan 
xalçalarının UNESKO-nun baş qərargahında 
sərgilənməsi layihəsinin təşkilatçılarına 
təşəkkür edirik. 

Bu sözləri Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən UNESKO-
nun baş qərargahında 
təşkil edilmiş “Yeni kəşflər: 
Azərbaycan xalçaçılı-
ğında yeni motivlər” adlı 
sərginin ziyarətçilərindən 
biri, UNESKO-nun Dünya 
İrs Mərkəzinin Avropa və 
Şimali Amerika bölməsinin 
rəhbəri İzabel Anatol-Qabriel 
AZƏRTAC-a müsahibəsində 
deyib.

İzabel Anatol-Qabriel 
bildirib ki, Azərbaycanın 

xalça sənəti 2010-cu ildə 
UNESKO-nun Bəşəriyyətin 
Qeyri-Maddi Mədəni İrsinin 
Reprezentativ Siyahısına, 
UNESKO-nun Ümumdün-
ya İrs Komitəsinin Bakıda 
keçirilən 43-cü sessiya-
sında isə “Xan Sarayı ilə 
birgə Şəkinin tarixi mərkəzi” 
təşkilatın Ümumdünya İrs 
Siyahısına daxil edilib. Bu 
baxımdan UNESKO-nun baş 
qərargahında Şəki xalçaları-
nın belə gözəl sərgisini təşkil 
etmək vacibdir. UNESKO 

üzvləri qurumun siyahıla-
rına daxil edilmiş mədəni 
irs nümunələrini yaxından 
tanımalıdırlar. Buna görə də 
Şəki xalçaçılıq məktəbinin 
nümunələrini burada nüma-
yiş etdirmək təşəbbüsünə 
görə Azərbaycana təşəkkür 
edirik. 

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
Paris

Ermənistan silahlı qüvvələri  
iriçaplı pulemyotlardan da istifadə 

etməklə atəşkəsi 24 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 24 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistanın 
Noyemberyan rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax 
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, 
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Gədəbəy rayonunun Göyəli kəndində 

yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.
Tərtər rayonunun işğal altında olan 

Göyarx, Ağdam rayonunun Şıxlar, Mərzili, 
Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Kürdlər, Ho-
radiz kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər, 
Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
də ordumuzun mövqeləri atəşə məruz qalıb.

Özbəkistan, Qırğızıstan və Qazaxıstan 
portalları AZƏRTAC-ın “İlham Əliyev. 

Əli xalqın nəbzində olan islahatçı 
Prezident” sərlövhəli məqaləsini yayıb

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə 
Azərbaycan Prezidentinin həyat yolu və 
fəaliyyəti - Moskva Dövlət Beynəlxalq 
Münasibətlər İnstitutundakı tələbəlik və 
müəllimlik illəri, Dövlət Neft Şirkətinin vit-
se-prezidenti vəzifəsində çalışdığı vaxt 
ölkəmizin neft ehtiyatlarının xarici şirkətlərlə 
birgə işlənilməsinə dair kontraktla bağlı 
danışıqlarda iştirakı da daxil olmaqla, onun 
liderlik keyfiyyətləri, Heydər Əliyev kursunu 
uğurla davam etdirməsi, dövlət başçısı kimi 
16 illik fəaliyyəti, Azərbaycanın bu dövrdə 
qazandığı uğurlar geniş təhlil edilir. Həmçinin 
Prezident İlham Əliyevə xas olan liderlik 
keyfiyyətlərindən, onun rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən inqilabi islahatlardan və bənzərsiz 
layihələrdən ətraflı bəhs olunur.

Xatırladaq ki, “İlham Əliyev. Əli xalqın 
nəbzində olan islahatçı Prezident” sərlövhəli 
məqalə 100 milyondan çox oxucusu olan 
“China Daily” qəzetində, Malayziyanın 

BERNAMA Milli Xəbər Agentliyinin, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Milli 
Xəbər Agentlikləri Birliyinin (UNA) saytla-
rında, Almaniyanın “Ewnews”, Ukraynanın 
“Versii”, Rusiyanın “Russia-on”, Rumıniyanın 
“Amosnews”, “Ultima Ora”, “News24hours”, 
Qazaxıstanın “Newsroom”, “Turkistannews”, 
“Kaz.365info”, Qırğızıstanın “Turkelpress”, 
“Vatanpress”, Serbiyanın “Balkanin”, Gürcüs-
tanın “24news.ge”, “Saqinform”, İndoneziya-
nın “Minanews” portallarında da yayılıb.

 � Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyinin 
(AZƏRTAC) İdarə Heyətinin 
sədri Aslan Aslanovun “İlham 
Əliyev. Əli xalqın nəbzində olan 
islahatçı Prezident” sərlövhəli 
məqaləsi Özbəkistanın 
tnews.uz, Qırğızıstanın 
goldenbridgenews.
com, turkelpress.com və 
Qazaxıstanın vatanpress.com 
portallarında rus dilində dərc 
edilib.
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