
26 yanvar 2020-ci il, bazar

Saatlı Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2020-ci il üçün istismar tədbirlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Cari təmir işləri üçün tikinti 

materiallarının satın alınması.
Lot-2. Cari təmir işləri üçün ehtiyat 

hissələrinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

öz tender təkliflərini möhürlənib imza-
lanmış, ikiqat bağlamada yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük 
veriləcəkdir: 

– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Bağlanmış müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maddi-texniki bazaya malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər lot üçün 50 (əlli) manat məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Saatlı şəhəri, H.Əliyev prospekti 235, 
Saatlı Suvarma Sistemləri İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs – Umudəli Umu-
dovdan, telefon – 0-2128-5-20-19) ala 
bilərlər.

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
H/h – AZ 11CTRE 

00000000000002354501
VÖEN – 6700035821
Fond – 7, maddə – 142319

XHK – 004061 
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ41NABZ 

01360100000000003944
SWİFT CTRE AZ
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi orqanlarından arayış;

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 

ölkə və rekvizitləri.
-müvafiq mallar üzrə mənşə və 

uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender prosedurunda iştirak üçün 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanu-
nun 6-cı maddəsinin tələblərinə uyğun 
olaraq müvafiq sahədə peşəkarlığı, 
təcrübəsi, texniki və maliyyə imkanları, 
işçi qüvvəsi, idarəetmə səriştəsi, eti-
barlılığı və.s barədə müvafiq sənədlər 
təqdim edilməlidir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank zəmanəti istisna olmaq-
la) 14 fevral 2020-ci il saat 15.00-a, 
tender təklifi və bank zəmanətini isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 21 fevral 
2020-ci il saat 17.00-a qədər Saatlı 
şəhəri, H.Əliyev prospekti 235, Saatlı 
Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 25 fevral 2020-
ci il saat 15.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Ən maraqlısı isə odur 
ki, çoxsaylı fərman və 
sərəncamlarla, qanunlarla, 
tədbirlər planı ilə diqqətdə 
saxlanılan bu problem təkcə 
hansısa bir dövlət qurumunun 
üzərinə qoyulmur, ümumilikdə, 
cəmiyyətin bütün strukturları-
nın gündəlik fəaliyyətinə daxil 
edilir.  Eləcə də,  ümummilli 
liderin adını daşıyan Heydər 
Əliyev Fondunun rəhbərliyi 
bu istiqamətdə möhtəşəm 
layihələrin reallaşdırılmasına 
nail olur. 

Prezident İlham Əliyev 
ötən ilin noyabr ayında Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Eldar Əzizovu, bu il 
isə Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsinin sədri 
Anar Quliyevi qəbul edərkən 
də bu məsələyə  xüsusi yer 
ayrılmışdı.  Dövlət başçı-
mız Eldar Əzizovu qəbul 
edərkən vurğulamışdı ki,  
mən şəhərdə gedən abad-
lıq-quruculuq proseslərinə 
şəxsən nəzarət edirəm, bir 
çox layihələrin təşəbbüskarı 
olmuşam. Bu gün Bakı 
dünyanın ən gözəl şəhəri 
kimi inkişaf edir. Bakıya 
gələn qonaqlar, o cümlədən 
mənim həmkarlarım həmişə 
paytaxtda gedən quruculuq-
abadlıq işləri haqqında öz 
təəssüratlarını bölüşürlər və 
qeyd edirlər ki, Bakı, doğru-
dan da, dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən biridir.

Həqiqətən, həm pay-
taxt sakinlərinin, həm də 
şəhərimizin qonaqlarının 
yekdil fikri belədir ki, Bakı-
nın  ekoloji vəziyyəti ildən-ilə 

yaxşılaşır,  çoxsaylı  önəmli 
layihələr icra edilir. Hamı 
görür ki, əvvəlki illərdə 
şəhərin havasını çirkləndirən 
mənbələr aradan götürülür. 
Bu barədə danışarkən, ilk 
növbədə, keçmiş Balaxanı 
zibilxanası qeyd edilməlidir. 
Həmin obyekt əvvəllər elə bir 
tüstü buraxırdı ki, insan sağ-
lamlığına zərər vururdu. İndi 
o zibilxananın yerində müasir 
poliqon qurulub və zibilin 
çeşidlənməsi, bərk məişət 
tullantılarının yandırılması 
istiqamətində mühüm addım-
lar atılıb, böyük investisiyalar 
qoyulub, zibilyandırma zavo-
du inşa edilib. Dövlət böyük 
vəsait hesabına  həmin  eko-
loji fəlakət mənbəyini aradan 
götürdü.

Paytaxtın ekoloji 
vəziyyətinə fəlakət kimi təsir 
göstərən ünvanlardan biri 
də Bibiheybət neft mədənləri 
idi. Oradakı vəziyyət, 
ümumiyyətlə, çox acınacaqlı 
idi, neftlə çirklənmiş yerlər, 
gölməçələr hələ Maksim 
Qorki tərəfindən “cəhənnəm 
görüntüləri” adlandırılmışdı. 
Uğurlu dövlət siyasəti bu 
fəlakət zonasının fəsadlarını 
da  aradan götürdü. İndi 
orada gözəl park salınıb və 
vətəndaşların sərəncamına 
verilib. Eyni zamanda, 
idman şəhərciyi yaradılıb, 
müasir idman hovuzu, digər 
ictimai obyektlər tikilib. Ən 
başlıcası isə həmin ərazidə 
təxminən 700-ə yaxın 
mətbuat təmsilçisi ailəsinin 
yaşayacağı “Jurnalistlər 
şəhərciyi” salınıb. Mən fəxr 

edirəm ki, həmin şəhərcikdə 
atam – əlli ildən artıq rəsmi 
dövlət mətbuatında çalış-
mış veteran jurnalist İsaq 
Əmənullayevə də üçotaqlı 
mənzil verilmişdir.

Paytaxtın ekoloji tarazlığı 
pozulmuş ünvanlarından 
biri olan  Böyükşor gölü də 
çoxsaylı səylər nəticəsində 
tamamilə təmizlənmişdir. 
Məlum olduğu kimi,  onilliklər 
ərzində Böyükşor gölünə 
axıdılan kanalizasiya, lay 
suları, neftlə çirklənmiş sular 
o bölgəni də ekoloji fəlakət 
zonasına çevirmişdi. Prezi-
dent İlham Əliyevin tapşırığı 
ilə həmin ərazi də tamamilə 
təmizlənib.  İndi  Böyükşor 
gölünün bir hissəsi tam 
ekoloji standartlara cavab 
verir və dövlət başçımızın 
da dediyi kimi, köçəri quşlar 
oraya qonur. Göl üzərində 
yeni yol çəkilib və gölün 
ikinci hissəsinin təmizlənməsi 
istiqamətində işlər gedir. 
Olimpiya Stadionu vaxtilə 
bataqlıq kimi tanınan yerdə 
tikilibdir.

Dövlət başçımız xatırladır 
ki, paytaxtda yeni ağacla-
rın əkilməsi şəhərin ekoloji 
vəziyyətini xeyli yaxşılaşdırır. 
Çünki son illərdə Bakıda 
milyonlarla ağac əkilmişdir. 
Nəticədə, bu gün  Bakı yaşıl 
parklar, bağlar şəhəridir. 
Prezident bu faktla fəxr edir: 
“Parkların sayına görə, hesab 
edirəm ki, Bakı dünya miqya-
sında ən qabaqcıl yerlərdədir. 
Bizim ən böyük parkımız 
olan bulvarın məsafəsi 3 
kilometrdən 15 kilometrə 
uzadıldı. Mərkəzi Park indi 
şəhərə yeni yaraşıq verir. 
Sovetski adlandırılan ərazidə 
20 hektarda çox gözəl, 
abad park salınıbdır. Heydər 
Əliyev Mərkəzinin önündə, 
Konqres Mərkəzinin önündə 
– vaxtilə Səttarxan zavo-
dunun ərazisi olan bu yer 

də ekoloji təhlükə mənbəyi 
idi, – 20 hektar ərazidə 
park salınıb və vətəndaşlar 
böyük həvəslə bu imkanlar-
dan istifadə edirlər. Vaxtilə 
havanı çirkləndirən lampa 
zavodu, şifer zavodu və 
digər müəssisələr köçürüldü, 
onların yerində nəqliyyat 
infrastrukturu yaradılmışdır. 
Bir sözlə, bu gün Bakı həm 
ekoloji, həm də rahatlıq ba-
xımından çox sürətlə inkişaf 
edən şəhərdir”.

Yadımdadır, ötən ilin 
dekabrında  Prezident 
İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva  
Azərbaycanın filosof şairi 
İmadəddin Nəsiminin 650 
illik yubileyi münasibətilə 
mütəfəkkirin anadan olduğu 
Şamaxı rayonunda keçirilən 
ağacəkmə aksiyasında iştirak 
etmişdiər. Bu, təkcə böyük 
şairin xatirəsinə ehtiram 
deyildi, əsas məqsədlərdən 
biri də məhz ölkə ərazisindəki 
yaşıllıqların artırılması idi. 

Xatırladaq ki, dahi 
Azərbaycan şairi İmadəddin 
Nəsiminin 650 illik yubileyi 
münasibətilə respublikamı-
zın bütün ərazisini əhatə 
edən ağacəkmə aksiyası 
çərçivəsində, ümumilikdə, 
83 şəhər və rayonda 38 
növdə 650 min ağac əkilib. 
Aksiya ilə əlaqədar Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
ağacların əkiləcəyi ərazilərin 
elektron xəritəsini əvvəlcədən 
hazırlamışdı.  Ağacəkmə ak-
siyasında IDEA İctimai Birliyi-
nin və Heydər Əliyev Fondu-
nun, Regional İnkişaf İctimai 
Birliyinin üzvləri və könüllüləri 
də fəal iştirak ediblər.

Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva noyabrın 
11-də Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən Bakının Xətai 
rayonunda  yeni salınan 

“Gənclik” parkında “Təbiət 
naminə birləş, Həyat naminə 
birləş!” layihəsi çərçivəsində 
ağacəkmə aksiyasında iştirak 
etmişdilər. Bir gündə 30 minə 
yaxın ağacın əkildiyi parkın 
salınması ölkəmizdə həmin 
istiqamətdə indiyədək icra 
olunan çoxsaylı  layihələrin 
tərkib hissəsi idi. Bu layihələr 
sırasında əhalinin sağlam 
ekoloji mühitdə yaşaması 
məsələsinə  xüsusi diqqət 
yetirilir. Ölkəmizdə həyata 
keçirilən ekoloji siyasət 
nəticəsində yeni yaşıllıqla-
rın salınması, qorunması 
ilə yanaşı, eyni zamanda, 
əvvəllər heç bir yaşıllıq olma-
yan sahələrdə də ağacəkmə 
aksiyalarının keçirilməsi 
Azərbaycanda ekoloji du-
rumun yaxşılaşdırılmasına 
mühüm töhfələr verir, yaşıllıq 
zonalarının sahəsini artırır.

Xatırladaq ki, ölkəmizdə  
ekoloji vəziyyətin yaxşı-
laşdırılması üçün dövlət 
səviyyəsində həyata 
keçirilən siyasətdə  Heydər 
Əliyev  Fondunun vitse- 
prezidenti, IDEA İctimai 
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 
və dəstəyi ilə ekoloji durumun 
daha da yaxşılaşdırılması, 
yeni yaşıllıqların salınma-
sı məqsədilə icra olunan 
layihələrin də mühüm rolu 
var. Bu baxımdan Heydər 
Əliyev Fondunun “Təbiət 
naminə birləş, Həyat naminə 
birləş!” layihəsi xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır.

Bu qeydləri  Prezident 
İlham Əliyevin  Anar Quliyevi 
qəbul edərkən şövqlə bir fakt-
la yekunlaşdırmaq istəyirik:  
“Biz Qara şəhəri Ağ şəhərə 
çevirdik. Hesab edirəm ki, 
bu da dünya miqyasında ən 
böyük və ən müasir standart-
lara cavab verən şəhərsalma 
layihələrindən biridir. Artıq 
orada çoxmənzilli evlər tikilir, 
ictimai zonalar yaradılır. Qara 
şəhəri ləğv edib onun yerində 
ekoloji təmiz Ağ şəhər ya-
ratmaq bizim növbəti tarixi 
xidmətimizdir”.

Günel ƏMƏNULLAYEVA, 
kimya elmləri üzrə  

fəlsəfə doktoru

Əbədiyyətə qovuşmuş 
görkəmli sərkərdə

Kinematoqrafçılarımız Həzi Aslanovun 
əfsanəyə çevrilmiş qəhrəmanlığını sənədli və 
bədii kino lentlərində əbədiləşdirmişlər. İlk 
dəfə kinorejissor Niyazi Bədəlov bu qəhrəman 
Azərbaycan oğlu haqqında 1945-ci ildə “General 
Həzi Aslanov” sənədli filmini çəkmişdir. Filmdə 
Həzi Aslanovun dəfn mərasimi, xalqımızın bu 
igid sərkərdəyə olan dərin məhəbbət və ehtiramı 
öz əksini tapmışdır. Filmdə onun cənazəsinin 
təyyarə limanına gətirilməsi, Bakı Zabitlər evində 
şəhər ictimaiyyətinin generalla son dəfə vida-
laşması, Dağüstü parkda dəfn prosesi, izdihamlı 
mitinq göstərilmişdir. Kinolentdə Həzi Aslanovun 
cəbhədə döyüş anlarını canlandıran xronikadan 
da istifadə edilmişdir.

1970- ci ildə rejissor Musa Bağırovun lentə 
aldığı “General Həzi Aslanov” sənədli filmi isə 
bütövlükdə, Həzi Aslanovun şanlı döyüş yolu-
na həsr olunmuşdur. Döyüş vaxtı arxadan xain 
düşmən gülləsinə tuş gəlmiş qəhrəmanın obrazını 
yaratmaq məqsədilə o illərin tarixi xronikasından, 
sərkərdənin yaxınlarının, döyüş yoldaşları və 
dostları–Obçanski, Poqorelko, marşal Yeryo-
menko, Moskva sirkinin məşhur aktyoru Mixail 
Şuydin, general-polkovnik Obuxov və akademik 
Samsonovun xatirələrindən istifadə olunmuşdur. 

Həzi Aslanova həsr olunan “Sizi dünyalar 
qədər sevirdim” bədii filmini isə rejissor Rasim 
İsmayılov 1985-ci ildə lentə almışdır. Bu gün də 
maraqla baxılan və dünyanın bir sıra ölkələrində 
nümayiş etdirilən film milli kinomuzun qiymətli 
nümunələrindəndir. Filmdə Həzi Aslanov rolu 
gənc aktyor Ramiz Novruzova həvalə olunmuş-
du. Xalq artisti bu rola necə çəkildiyi barədə 
deyir: “Həzi Aslanovun müharibədə göstərdiyi 
əfsanəvi qəhrəmanlıqlar barədə çox eşidirdik. 
Digər yaşıdlarım kimi, mən də belə qəhrəman 
olmaq istəyirdim. "Uzaq sahillərdə", "Axırın-
cı aşırım", "Yeddi oğul istərəm" kimi filmlər 
bizə vətənpərvərlik hissləri aşılayırdı. Xoşbəxt 
sənətkarlardanam ki, böyük sərkərdəmiz Həzi 
Aslanovun obrazını canlandırmışam. Mənim də 
sənət taleyimə Həzi Aslanovu yaşatmaq düşüb. 
Qaldı filmə necə çəkilməyimə, deyə bilərəm ki, 
bu, bir təsadüf oldu. Kinostudiyaya dublyaja 
çağırmışdılar. Bir dostum mənə dedi ki, Həzi 
Aslanov haqqında film çəkilir, rollar çoxdur, 
siz də gəlin. Dublyajdan çıxanda bu söz yadıma 
düşdü. Düşündüm ki, kinostudiyaya həmişə gələn 
deyiləm. Gəlmişkən elə bir şəkil də çəkdirim.

Bir həftə sonra məni kinostudiyaya çağırdılar. 
Gördüm, filmin ssenari müəllifi Ramiz Fətəliyev 
və rejissor Rasim İsmayılov mənim şəkillərimə 
baxırlar. Ramiz müəllim şəkillərə baxa-baxa 
bildirdi ki, Hamlet Xanızadə məsləhət görüb ki, 
Ramiz Novruzov çox istedadlı aktyordur, onu da 
yoxlayın. Sınağa iyirmi aktyor çəkildik. Sonda 
beş-altı aktyor qaldıq. Çəkilişlərdə hiss edirdim 
ki, rejissorun gözü artıq məni tutub. Bax beləcə, 
Həzi Aslanov obrazını yaratmaq məsuliyyəti 

mənim üzərimə düşdü.
 Ramiz müəllim deyir ki, generalın roluna 

təsdiq olunmağım məni nə qədər sevindirirdisə, 
məsuliyyəti də onu bir o qədər də qorxudurdu. 
Tarixi bir sərkərdənin rolunu oynayırdım. Bir 
də ki, filmin çəkildiyi ötən əsrin 80-ci illərinin 
ortalarında onu tanıyanların əksəriyyəti – həyat 
yoldaşı, oğulları, bacı-qardaşları, döyüş yoldaş-
ları sağ idilər. Odur ki, aktyordan hər ştrixdə 
reallıq, inandırmaq bacarığı kimi əsas amillər 
tələb olunurdu. Ssenari müəllifi də, rejissor da 
qərarlaşdırmışdılar ki, elə film çəkək, təkcə 
Azərbaycan, Rusiya yox, bütün dünya bəyənsin 
və görsün ki, bir azərbaycanlı Sovet dövlətində 
öz xalqını necə layiqincə təmsil edib. O vaxt fil-
min ümumittifaq təqdimatı oldu. Belə təqdimatlar 
nadir hallarda olurdu. 14 respublika baxıb rəy 
deməliydi. Film bəzi xarici dövlətlərdə də nüma-
yiş olunmuşdu. Çox qəribədir ki, ən çox məktubu 
Almaniyadan alırdım. Bu ekran əsəri 1985-ci 
ildə müharibə mövzusunda çəkilən ən yaxşı 
filmlərdən sayıldı.

Bir də deyir ki, filmi çəkəndə bizə erməni 
millətindən olan Aslanyan soyadlı bir məsləhətçi 
göndərdilər. O dövrdə bizi "qardaş" xalqlar 
adlandırsalar da, bu, qondarma qardaşlıq idi. 
Erməni tarix boyu bizə düşmən gözü ilə baxıb. 
Generalın ömür yolu o qədər də hamar olma-
yıb. Azərbaycanlı, müsəlman övladının iki dəfə 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülməsi, 
general-mayor rütbəsinə qalxması, şübhəsiz ki, 
çoxlarında paxıllıq, qısqanclıq hissləri oyadırdı. 
O ki qaldı Aslanyana, bu barədə lazımi ins-
tansiyalara xəbər verdik. Onlar da bu adamın 
dəyişdirilməsi üçün özlərini oda-közə vurdular. 
Mümkün olmadı. Yalnız ona nail olduq ki, adı 
titrlərdə ötəri göründü.

Filmin çəkilişlərində Belarus və Zaqafqaziya 
hərbi dairələrinin qoşunları iştirak etmişlər. Ekran 
əsəri tarixi, döyüş, bioqrafik, müharibə janrında-
dır. Rollarda Viktor Tarasov, Aleksandr Denisov, 
Şahmar Ələkbərov da çəkilmişlər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Həzi Aslanov–110

Prezident İlham Əliyev Həzi Aslanovun 110 illiyinin qeyd edilməsi haq-
qında sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda deyilir: “ Xalqımızın igid oğulları 
sırasında general Həzi Aslanovun qəhrəmanlığın rəmzinə çevrilmiş adı dərin 
ehtiramla çəkilir. Dünyanın faşizmdən qurtulması uğrunda ağır döyüşlərdə 
Həzi Aslanov mahir hərbi sərkərdə istedadı nümayiş etdirmiş və hərb 
salnaməsində yeni parlaq səhifələr açmışdır. Onun göstərdiyi misilsiz şücaət 
və başçılıq etdiyi tank alayının müstəsna rəşadəti torpaqlarımızın işğaldan 
azad edilməsinə hər an hazır olan Azərbaycan Ordusunun bütün şəxsi heyəti 
üçün əsl qəhrəmanlıq nümunəsidir”.

Bir neçə il bundan əvvəl mənim 
göstərişimlə Bakıda geniş yenidənqurma 
və abadlıq işlərinə start verildi. Vəzifə on-
dan ibarət idi ki, biz Bakını parklar və bağlar 
şəhərinə çevirək və buna nail oluruq. Bu gün 
həm Bakı sakinləri bunu görür, həm də xarici 
qonaqlar bunu qeyd edirlər. Bakının ekologi-
yasını böyük dərəcədə çirkləndirən yerlər və 
müəssisələr artıq ləğv olunur. Onların yerində 
müasir, şəhərsalma qaydalarına uyğun yeni 
ictimai zonalar yaradılır.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan dövlətinin ardıcıl olaraq, 
prinsipiallıqla həyata keçirdiyi siyasi kursun 
mühüm tərkib hissələrindən biri də ölkədə ekoloji 
tarazlığın bərpası, ətraf mühitin qorunması, 
yaşıllıqların artırılması və çirklənmiş ərazilərin 
təmizlənməsidir. Bu, ulu öndər Heydər Əliyevin 
və Prezident İlham Əliyevin daim diqqət yetirdiyi 
məsələ olub. 

Ölkənin ekoloji durumu 
dövlətin diqqət mərkəzindədir

Salyanda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü 
ilə yeni məktəb binası inşa olunub

Açılış mərasimində 
Heydər Əliyev Fondunun 
nümayəndələri, rayon icra 
hakimiyyətinin rəhbərliyi, 

təhsil şöbəsinin əməkdaşları, 
ictimaiyyət nümayəndələri, 
“Regional İnkişaf” İctimai 
Birliyinin könüllüləri, müəllim 
və şagirdlər iştirak ediblər.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Ərəbqardaşbəyli kənd tam 
orta məktəbi 1964-cü ildə inşa 
edilib. Birmərtəbəli məktəb 
binası qəzalı vəziyyətdə oldu-
ğundan yeni məktəb binasının 
tikintisi zərurəti yaranmışdı.  

Heydər Əliyev Fondu-
nun təşəbbüsü ilə 2019-
cu ildə 180 şagird yerlik 
ikimərtəbəli binanın tikintisi 

həyata keçirilib. 
Məktəbdə 14 sinif otağı ilə 

yanaşı, laboratoriyalar, kom-
püter otağı, fənn kabinetləri, 
tibb otağı, kitabxana, idman 
və akt zalı, yeməkxana var. 

Binada istilik sistemi 
qurulub, məktəb inventar 
və texniki vasitələrlə təchiz 
edilib.

1084 nəfər əhalisi olan 
Ərəbqardaşbəyli kəndindəki 

yeni məktəbdə hazırda 117 
şagird təhsil alır. 

Qeyd edək ki, bu gün yeni 
məktəb binalarının inşası 
və təhsilin maddi-texniki 
bazasının gücləndirilməsi 
istiqamətində görülən işlər 
müəllimlərin iş, şagirdlərin 
isə təhsil almaq şəraitini 
yaxşılaşdırmaq baxımından 
çox mühüm addımlardandır. 
Təhsil sahəsində görülən 

bütün bu işlər Azərbaycanda 
insan kapitalının daha da 
inkişaf etdirilməsi məqsədinə 
xidmət edir.       

Təhsilin inkişafına 
göstərilən diqqət və qayğı bir 
daha təsdiqləyir ki, bu mü-
hüm amil dövlət siyasətinin 
əsas prinsiplərindən biridir. 
Təkcə ötən il ölkə ərazisində 
84 məktəb binası tikilib və ya 
təmir edilib.

Yanvarın 25-də Salyan rayonunun 
Ərəbqardaşbəyli kənd tam orta məktəbinin 
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa 

olunan yeni binasının açılışı olub. 

Hicran
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2020.- 26 yanvar.- S.7.




