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Bu gün ölkəmizdə kifayət qədər 

turizm şirkətləri fəaliyyət göstərir. 
Həmin şirkətlərin fəaliyyətində yara-
nan çətinliklər də son vaxtlar qismən 
aradan qaldırılmaqdadır. 

Bu sahənin mütəxəssisi kimi 
onu bildirmək istəyirəm ki, tu-
rizm sektorunun inkişafı başqa bir 
nöqteyi-nəzərdən də kifayət qədər 
önəmlidir. Bu da turizmin ölkələrin, 
milli mədəniyyətlərin, xalqların 
özünəməxsusluğunun qlobal miqyas-
da tanıdılmasında və təbliğində oyna-
dığı mühüm rolla bağlıdır. Beynəlxalq 
turizm sərgilərində iştirak edən turizm 
şirkətlərinin nümayəndələri yaxşı 
bilirlər ki, belə sərgilərdə ölkəmiz, 
onun nailiyyətləri, təbii sərvətləri, 
tarix və mədəniyyət abidələri yüksək 
səviyyədə təbliğ olunur.

Turizmin inkişafını şərtləndirən 
amillər yalnız dövlətlərin siyasi iradəsi 
ilə bağlı deyil. Burada ölkələrin coğrafi 
mövqeyi, təbiəti, nəqliyyat qovşaq-
larına yaxınlığı və digər amillərin də 
mühüm əhəmiyyəti var. Bu baxımdan 
Azərbaycan turizmin inkişafı üçün bir 
sıra üstünlüklərə malikdir. Respubli-
kamızda dövlətin qeyri-neft sektoru-
nun gəlirli istiqamətlərindən biri kimi 
turizmin inkişafına göstərdiyi siyasi 
iradə ölkənin quru və su sərhədlərinə 
malik olması, istər Şərq–Qərb, 
istərsə də Şimal–Cənub nəqliyyat 
dəhlizlərinin burada kəsişməsi, 
möhkəm daxili sabitlik, müasir 
infrastruktur, dinamik sosial-iqtisadi 
inkişaf, müxtəlif mədəniyyət növlərinin 
yüksək səviyyədə inkişaf tapması, 
flora və fauna müxtəlifliyi, cəmiyyətin 

tolerantlığı, milli mətbəxin zənginliyi, 
həmçinin digər müsbət amillərlə 
tamamlanır. Azərbaycan yeni iqtisa-
di şəraitdə özünün malik olduğu bu 
kimi üstünlüklərindən bəhrələnərək 
turizmin inkişafına daha münbit və 
cəlbedici şərait yaratmağa çalışır. 

Prezident İlham Əliyevin 2016-cı 
il 6 dekabr tarixli fərmanına əsasən, 
ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafı 
ilə bağlı yaxın, orta və uzunmüddətli 
dövrü əhatə edən Strateji Yol 
Xəritəsi təsdiqlənib. Sənəddə milli 
iqtisadiyyatın və ölkənin tanıdılması 
baxımından böyük əhəmiyyət da-
şıyan turizm sektorunun imkanları-
nın genişləndirilməsi üçün konkret 
prioritetlər müəyyənləşdirilib.

Təbii ki, zəruri infrastruktur yaradıl-
madan turizmin inkişafından da söhbət 
açmaq mümkün deyil. Respublikamız-
da müxtəlif turist marşrutları üzrə ge-
niş infrastruktur qurulmasından söhbət 
açarkən, dünya miqyasında məşhur 
brend otellərin tikintisini ayrıca vurğu-
lamaq gərəkdir. Ölkəmizdə mehman-
xana və mehmanxana tipli obyektlərin 
sayı 2003-cü illə müqayisədə 5 
dəfədən çox artıb. Dünyanın “Four Se-
asons”, “Fairmont”, “Marriott”, “Hilton”, 
“Kempinski” “Jumeirah”, “Sheraton”, 
“Hyatt” kimi aparıcı otel brendlərinin 
respublikamızda cəmləşməsi qürurve-
rici haldır.

Ölkənin turist cəlbediciliyinin 
artırılması baxımından turistlər üçün 

sərhədkeçmə və viza prosedurlarının 
sadələşdirilməsi böyük aktuallıq da-
şıyır. Qəbul edilən qərarlar sayəsində 
son illərdə respublikamıza gəlib-getmə 
qaydaları əhəmiyyətli dərəcədə asan-
laşdırılıb. 

Son illərdə ölkəmizdə bir sıra iri 
və yüksək səviyyəli turizm obyektləri 
məhz bölgələrdə yaradılıb. Bu 
sırada “Şahdağ” Qış-Yay Turizm 
Kompleksini misal göstərə bilərik. 
Dəniz səviyyəsindən 1300–2300 
metr yüksəklikdə yerləşən turizm 
kompleksinin ərazisi 2058 hektardır. 
Azərbaycanda və ümumiyyətlə, dün-

yada ən mükəmməl layihələrdən olan 
“Şahdağ” kompleksi digər istirahət 
mərkəzlərindən bənzərsizliyi ilə 
fərqlənir və ilboyu fəaliyyət göstərir.

Deyilənlərdən başqa, son 18 ildə 
Azərbaycanın regionlarında yerləşən 
bütün müalicə-kurort müəssisələri 
əsaslı şəkildə yenidən qurulub ki, 
bunun da sayəsində ölkədə müalicə 
turizmi durmadan inkişaf edir. Regi-
onlarda yerləşən məşhur müalicəvi 
kurortlardan biri Naftalandır. Nafta-
landa “Chinar Hotel & SPA Naftalan” 
kompleksinin istifadəyə verilməsi son 
illərdə Azərbaycanda yeni səhiyyə 
ocaqlarının, sanatoriyaların, mehman-
xanaların inşasının, kurort zonalarının 
inkişaf etdirilməsinin dövlət siyasətinin 
prioritet istiqamətlərindən biri olduğu-
nun göstəricisidir. 

Maraqlı burasıdır ki, son vaxt-
lar ölkəmizin yüksək səviyyəli tu-
rizm imkanları ayrı-ayrı ölkələrin 
mətbuatında da geniş şəkildə işıqlan-
dırılmaqdadır. Məsələn, Fransanın 
www.madame-oreille.com portalında 
“Azərbaycan gündəliyi, kontrastlar 
ölkəsinə səyahət” adlı məqalə dərc 
olunub. Məqalədə “Nomade aventure” 
qrupu ilə ölkəmizdə səfərdə olmuş 
fransalı jurnalist Azərbaycanın görməli 
yerlərindən, təbiətindən söz açıb. Elə 
bu günlərdə Fransa mətbuatında Qa-
rabağın turizm imkanları ilə bağlı daha 
bir məqalə ilə rastlaşdım.

İtaliyanın populyar “Lagenziavi-
aggi.it” turizm portalında jurnalist-
səyahətçi Massimo Tallarigonun 
müəllifi olduğu “Azərbaycan – Odlar 
diyarı. Burada hər şey inkişaf edir” adlı 
məqalə dərc olunub.

Bu sahədə çalışan şirkətlərdən 
birinin rəhbəri kimi deyə bilərəm ki, 
Qarabağın işğaldan azad olunması 
Azərbaycan turizminin inkişafına güclü 
təkan verəcək. Mən Prezidentimiz 
İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş 
ərazilərimizə – Ağdama, Zəngilana, 
Füzuliyə, Cəbrayıla, Qubadlıya, 
Şuşaya və Hadruta səfərlərini televi-

ziya vasitəsilə diqqətlə izləmişəm. Bu 
səfərlər zamanı çıxışlarında cənab 
Prezident dəfələrlə vurğulamışdır ki, 
biz erməni vandallarının darmada-
ğın etdiyi şəhər və kəndlərimizi əsl 
cənnətə çevirəcəyik. Azərbaycan xalqı 
buna inanır və öz rəhbərinin qurucu və 
yaradıcı lider olduğunu yaxşı bilir. Biz 
turizm işçiləri də əminik ki, bu yerlərə 
yaxın gələcəkdə böyük turist axını 
olacaq.

Dövlət başçımız deyib: “Qarabağ 
bölgəsinin çox zəngin turizm poten-
sialı vardır. Ona görə indidən turizm 
marşrutları işlənib hazırlanmalıdır ki, 
artıq həyat bu bölgəyə qayıdandan 
sonra vaxt itirmədən turizm sektoru 
da inkişaf etsin. İndidən beynəlxalq 
turizm sərgilərində – pandemiyadan 
sonra bu sərgilər bərpa ediləcək 
– Qarabağ bölgəsinin turizm po-
tensialı, turizm marşrutları, tarixi 
abidələri göstərilməlidir ki, biz bu 
bölgəni, doğrudan da, dünya üçün 
çox cəlbedici bölgə kimi təqdim edək. 
Nəzərə alsaq ki, Qarabağ bölgəsinin 
çox zəngin, füsunkar, təkrarolunmaz 
təbiəti və tarixi abidələri var, əminəm, 
Azərbaycanın əsas turizm zonasının 
birinə çevriləcək”.

Hazırda Prezidentin tapşırığı ilə 
Dövlət Turizm Agentliyi işğaldan azad 
edilmiş ərazilərin turizm inkişaf strate-
giyası və siyasətini hazırlayır. Söz yox 
ki, turizm məhsullarının hazırlanması 
həmin ərazilərdə turizm infrastrukturu-

nun qurulması ilə paralel aparılacaq. 
Əlbəttə, turistlərin təhlükəsizliyinin 
təmin olunması başlıca vəzifədir. 
Əhalinin geri qayıdışı, yaşayışın və 
infrastrukturun bərpası ilə paralel 
olaraq orada turizm məhsulları da ya-
radılacaq. Nəqliyyat infrastrukturunun, 
mülki infrastruktur və investisiyalar 
üçün şəraitin qurulmasına artıq start 
verilmişdir.

Bu bölgəyə turist axını üçün 

əlverişli coğrafi şərait yaratmaq 
mümkündür. Xudafərin vasitəsilə 
İran, Naxçıvan üzərindən isə Türkiyə 
turistlərinin gəlməsi mümkün olacaq. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərə bu 
iki istiqamətdən turist axını gözlənilir. 
Azərbaycan turizminin prioritet bazarı 
var ki, bu istiqamətdə də işlər aparıl-
ması zəruridir.

Şuşada, həmçinin turizmin güclü 
inkişaf potensialı var. Bu şəhərdə 
Pənahəli xanın sarayı, Yuxarı Gövhər 
ağa məscidi, Aşağı Gövhər ağa 
məscidi, Xurşidbanu Natəvanın evi, 
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, Şuşa 

mağara düşərgəsi, Şuşa qalası kimi 
tarixi abidələr və muzeylər ziyan görsə 
də, sürətlə bərpa işləri aparılır. Şuşa 
tarixi sağlamlıq və mədəni turizm 
üçün böyük imkanlara malikdir. Turşsu 
yaylaqları, Səkili bulağı, İsa bulağı, 
Şəmilin bulağı, Cıdır düzü və s. turizm 
üçün geniş perspektivlər vəd edir. 
Turşsu şəfalı və müalicəvi suyunun 
isə sağlamlıq turizminin inkişafına 
gətirib çıxaracağı şübhəsizdir. Şuşa 
həm də Qarabağ xalçaçılıq sənətinin 
mərkəzlərindən biri kimi inkişaf imkan-
larına malikdir.

Mənə belə gəlir ki, dövlət, özəl sek-
tor və alimlərin birgə səyi sayəsində 
Dağlıq Qarabağın sıfırdan turizm 
potensialı imkanları işlənib hazırlan-
malıdır. Onlar Qarabağın həm təbii, 
həm də antropogen turizm resurslarını 
nəzərdən keçirməlidirlər. Qarabağda 
turizmin inkişafı üçün yeni marşrutlar 
yaradılmalıdır. Dağlıq ərazi olduğun-
dan, dağ və alpinizm turizmi xüsusi 
qeyd edilməlidir. Bundan başqa, 
gəzintilər, aktiv və ekstremal turizmi 
inkişaf etdirmək mümkündür.

Rəhbərlik etdiyim “Qlobus” turizm 
şirkəti də Qarabağda turizmin inki-
şafında əhəmiyyətli rol oynamağa 
hazırdır.

Eldəniz SƏFƏROV,  
“Qlobus” turizm şirkətinin 

rəhbəri

Ölkəmizin zəngin 
turizm potensialı var

Azərbaycan geniş turizm potensialına malikdir. Uca dağ-
ları, yaşıl meşələri, çəmənləri, milli parkları və qoruqları, 
çayları və gölləri onun turistlər üçün cəlbedici olma-

sına imkan verir. Ölkəmizdə son illər turizmin hüquqi bazası 
möhkəmləndirilmiş, bu sahənin inkişafı üçün dövlət proqram-
ları qəbul edilmişdir. Son illər turizm iqtisadiyyatımızda aparıcı 
sektorlardan birinə çevrilmişdir. Lakin pandemiya bu sahənin də 
inkişafında ciddi problemlər yaratmışdır.

Mədəniyyət abidələrinin 
bərpası diqqət mərkəzindədir

“Ən yeni tariximizin şanlı səhifələrini təşkil 
edən 44 günlük Vətən müharibəsində ordu-
muzun və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
qazandığı misilsiz zəfər nəticəsində bu 
problem aradan qalxacaq, artıq adları çəkilən 
teatrlarımızın çoxu Mədəniyyət Nazirliyinin 
də dəstəyi ilə öz doğma yurd-yuvalarında 
fəaliyyətini davam etdirə biləcəkdir”.

Ağdam Dövlət Dram Teatrının direktoru 
Məhəmməd Hüseynovun fikrincə, ermənilər 
Ağdamda heç bir abidə saxlamayıblar: "Hətta 
1941-45-ci illərdə faşist Almaniyası da işğal 
etdiyi ərazilərdə inzibati bina və mədəni 
abidələrə toxunmamışdır. Amma ermənilər 

Ağdamın Çörək muzeyini belə darmada-
ğın ediblər. Orada orta əsrlər dövrünə aid 
eksponatlar var idi. Muzeyi bina qarışıq məhv 
ediblər. Ağdam Dövlət Dram Teatrını da 
dağıdıblar”.

Direktor qeyd edib ki, Ağdam Dövlət 
Dram Teatrı 1904-cü ildə Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyevin təşkilatçılığı və Qarabağ 
ziyalılarının köməyi ilə dərnək kimi yaradılıb. 
1910-cu ildə kollektiv tərəfindən ilk tamaşa 
nümayiş olunub. 1923-cü ilə qədər kollektiv 
dram dərnəyi kimi ictimai əsaslarla fəaliyyət 
göstərib. 1923-cü ildən dərnəyə Ağdam 
Dövlət Dram Teatrı statusu verilib. 1948-ci 
ildə teatr fəaliyyətini dayandırsa da, 1968-ci 
ildə fəaliyyətini yenidən bərpa edib. Ağdamın 
işğalından sonra teatr bir müddət əlverişsiz 
bir binada yerləşib. Amma yenə də teatr 
fəaliyyətini davam etdirdi. 2011-ci ildə isə 
Quzanlı qəsəbəsindəki Mədəniyyət evi əsaslı 
təmir olundu və Ağdam Dövlət Teatrının bina-
sı kimi istifadəyə verildi”.

M.Hüseynov əlavə edib ki, artıq Ağdam iş-
ğaldan azad edilib və teatrın əvvəlki binasının 
yerində yeni və möhtəşəm bina inşa ediləcək: 
"İndi Ağdamda həlli vacib əsas məsələlərdən 
biri Ağdam Dövlət Dram Teatrının binasının 
inşasıdır. Bu məsələ diqqətdədir".

Qarabağ xanlığının mərkəzi olan, Qaf-
qazın konservatoriyası adlanan Şuşada ilk 
teatr tamaşası 1874–cü ildə göstərilib. Yerli 
ziyalılar və məktəb şagirdləri Mirzə Fətəli 
Axundzadənin “Hacı Qara” komediyasını 
tamaşaya qoyublar. Teatra maraq ilbəil artıb. 
1891-ci ildə Şuşada bəyzadə İ.Xandəmirov 
yeni teatr binası inşa etdirib. 1880-1900-cü 
illər arasında Şuşada yerli ziyalıların, xaricdə 
təhsil alan tələbələrin, müəllim və şagirdlərin 
iştirakı ilə Azərbaycan dramaturqlarının bir 
çox əsərləri tamaşaya qoyulub.

1901-1919–cu illərdə Şuşa teatrı yeni 
yaradıcılıq mərhələsi keçib. Şəhərdə 
maarifləndirmə işlərinə xidmət edən 
Cəmiyyət evi yaradılıb. İlboyu teatr tama-
şaları göstərilib. Xüsusən yay aylarında 
şəhərdə hər həftə, bəzən həftədə iki-üç 
tamaşa oynanılıb. Şekspirin dramaturgiya-
sına Azərbaycanda ilk dəfə Şuşanın teatr 
həvəskarları müraciət ediblər, ədibin “Otello” 
faciəsi burada oynanılıb.

1919-cu ildə “Üzeyir bəy və Zülfüqar bəy 
Hacıbəyli qardaşları Müdiriyyəti”nin Şuşa fili-
alı açılıb. Şuşanın teatr həvəskarları burada 

Mirzə Fətəli Axundzadənin, Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyevin, Nəcəf bəy Vəzirovun, Haşım 
bəy Vəzirovun, Sultan Məcid Qənizadənin 
əsərlərini, Üzeyir bəy Hacıbəylinin və Zülfü-
qar bəy Hacıbəylinin opera və operettalarını 
oynayıblar.

1920-1937-ci illərdə Şuşada teatr pro-
sesi bir qədər də canlanıb. 1938–ci ilin 
fevral ayında Şuşa Dövlət Kolxoz və Sovxoz 
Teatrı yaranıb. 1943–cü ildə kollektivin adı 
dəyişdirilərək Şuşa Dövlət Musiqili Dram Te-
atrı adlandırılıb. Ona Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
adı verilib. Teatrda dram və komediyalarla 
yanaşı, opera və operettalar da oynanılıb. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 11 may 1990–cı il tarixli qərarına 
əsasən, 25 may 1990–cı ildə Mədəniyyət Na-
zirliyi tərəfindən Şuşa Dövlət Musiqili Dram 
Teatrının fəaliyyəti bərpa edilib. 

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının 
kollektivi bir-birinin ardınca Üzeyir bəy 
Hacıbəylinin “Arşın mal alan”, Süleyman 
Ələsgərov və Şıxəli Qurbanovun “Özümüz 
bilərik” musiqili komediyalarını, Eldar Baxışın 
“Uzun Həsən” tarixi dramını tamaşaya qoyub.

Lakin çox təəssüf ki, Şuşada teatrın 
rəsmi açılışını keçirmək, tamaşalar oynamaq 
kollektivə nəsib olmadı. Şuşanın süqutu hər 
şeyə son qoydu. 

1992-ci ildən indiyədək Şuşa Dövlət Musi-
qili Dram Teatrı fəaliyyətini Bakıda davam et-
dirir: 1992-2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
Gənc Tamaşaçılar Teatrının binasında, 
2005-2014-cü illərdə “Savalan” kinoteatrının 
binasında. 2013-cü ildə “Savalan” kinote-
atrının binası Şuşa Dövlət Musiqili Dram 
Teatrına verilmişdir. 2014–cü ildə isə binada 
əsaslı bərpa və təmir işlərinə başlanmışdır. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin sərəncamına uyğun 
olaraq, “Savalan” kinoteatrı təmir olunaraq 
2018–ci ilin dekabr ayında Şuşa Dövlət Mu-
siqili Dram Teatrının ixtiyarına verilib. Hazır-
da bu teatr öz doğma ünvanına qayıtmağa 
hazırlaşır.

Füzuli Dövlət Dram Teatrı böyük ənənələri 
olan teatrdır. Əvvəllər teatr da Hüseynqulu 
Sarabskinin adını daşıyıb. O dövrdə Sarabski 
Qaryagindən (indiki Füzuli rayonu) Dumaya 
deputat olub. Sarabski dəfələrlə bu teatrda 
Məcnun rolunu oynayıb. Ondan sonra isə 
tələbələrindən biri olan Ağabala Abdullayev 
də teatrda Məcnun rolunu ifa edib. 1953-cü 
ildə müəyyən səbəblərdən əyalət teatrları, 
o cümlədən də Füzuli teatrı bağlanıb. Lakin 
bir neçə fədakar teatrın ocağını sönməyə 
qoymayıb və xalq teatrı yaradılıb. Keçən 
əsrin 80-ci illərinin sonlarında xalq teatrının 
bazasında Füzuli Dövlət Dram Teatrı 
yaradılıb. 1988-ci ildən sonra Qarabağ 
münaqişəsi başlanıb və ərazidə yerləşdiyi 
üçün teatr da mütəmadi olaraq erməni 
quldurlarının hücumuna məruz qalıb. Buna 
görə də 1991-ci ildə Horadiz qəsəbə klubuna 
yerləşdirilib. 

 1993-cü ilin məlum hadisələrindən 
sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və 
Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətinin qərarına 
əsasən, teatr Sumqayıt şəhərinə köçürülüb 
və Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının binasında 
fəaliyyətini davam etdirib. 

2003-cü ildə Füzuli teatrı Horadizə qayta-
rılıb. 

Bu gün teatrın kollektivi işğaldan azad 
edilmiş Füzuli şəhərindəki öz döğma 
məkanına qayidacağı günü səbirsizliklə 
gözləyir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Məlum olduğu kimi, işğaldan azad 
edilmiş rayonlarımızda mədəniyyət 
müəssisələri də erməni vandalları 
tərəfindən darmadağın edilmişdir. O 
cümlədən, Şuşa Musiqili Dram Teat-
rının, Ağdam, Füzuli dövlət teatrları-
nın binaları yerlə-yeksan edilmişdir. 
İndi qarşıda duran əsas vəzifə bu 
mədəniyyət ocaqlarının yenidən 
bərpa edilərək tamaşaçıların ixtiya-
rına verilməsidir. Mədəniyyət naziri 
Anar Kərimov Milli Teatr Günü teatrr 
xadimləri ilə görüşündəki çıxışında 
demişdir: 

İran sərt karantin rejiminə keçir, bütün 
dövlət və özəl sektorların işi dayandırılır

İranın Koronavirusla 
Mübarizə Milli 
Komitəsinin qərarına 

əsasən avqustun 16-dan 
22-dək İranın həssas 
peşə sahələri istisna 
olmaqla bütün dövlət və 
özəl sektorlarda fəaliyyət 
dayandırılacaq.

İranın Koronavirusla 
Mübarizə Milli Komitəsinin 
sözçüsü Əlirza Rəisi bildirib 
ki, fəaliyyətini dayandıran 
idarələrə banklar və digər strukturlar da 
daxildir.

Rəisi əlavə edib ki, bundan əlavə, 
sabahdan etibarən avqustun 28-dək bütün 
avtomobillərin hərəkəti dayandırılacaq. Yalnız 
ərzaq və yanacaq daşıyan avtomobillər 

və təcili yardım maşınları fəaliyyət göstərə 
biləcəklər.

Qeyd edək ki, İranda ötən gün 39 min 
nəfər koronavirusa yoluxub, 527 nəfər ölüb.

“Xalq qəzeti”

Gəncədə enerjiyə 10 dəfəyədək qənaət 
edən lampalar istehsal olunacaq

Sahibkar Zəfər Məmmədov zavod 
və burada görülən işlər barədə şəhər 
rəhbərinə məlumat verib. O bildirib ki, 
binada aparılan təmir işlərinin 80 faizə 
yaxını artıq yekunlaşıb və yarım ay ərzində 
dəzgahların quraşdırılmasına başlanılacaq. 
Burada istehsal olunacaq “LED” lampalar 
standart lampalarla müqayisədə enerjiyə 10 
dəfəyədək qənaət etmək imkanı verəcək. 
Zəfər Məmmədov sahibkarlara göstərilən 
dövlət dəstəyindən də danışıb. O bildirib 
ki, zavod İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 
verilən güzəştli biznes krediti hesabına 
açılacaq. O deyib ki, Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri Dövlət Agentliyinin təsdiqedici 
sənədi əsasında zavodda istehsal olunacaq 
“LED” lampalar gömrük rüsumundan 
azad ediləcək. Eyni zamanda, İqtisadiyyat 

Nazirliyi tərəfindən veriləcək 
investisiya təşviq sənədi ilə 
xaricdən gətirilən dəzgahlar 
üçün də gömrük rüsumu tələb 
edilməyəcək.  
Müxbirimizlə söhbət zamanı 

sahibkar deyib:
– Sahibkarlığın inkişafına göstərdiyi 

diqqət və qayğıya görə ölkə başçısı cənab 
İlham Əliyevə, Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevaya və Gəncə 
şəhərinin rəhbərliyinə öz dərin təşəkkürümü 
bildirirəm. “Gəncə İş Adamları” İctimai 
Birliyinin təsisçisi və sədri olaraq bütün 
sahibkarları bu şəhərdə yaradılan şəraitdən 
faydalanmağa və investisiya yatırmağa 
çağırıram. 

Məlumat üçün bildirək ki, müəssisənin 
cari ilin oktyabr ayının sonuna kimi istismara 
verilməsi planlaşdırılır. İlk vaxtlar burada 100 
nəfər işlə təmin olunacaq. Zavod tam gücü ilə 
fəaliyyətə başladıqdan sonra işçilərin sayının 
500 nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Yaxın vaxtlarda Gəncədə “LED” 
lampaları istehsal edən yeni 
müəssisə istismara veriləcək. Gəncə 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Niyazi Bayramov “Zaferoğlu Elektrik” 
MMC-nin fəaliyyət göstərəcəyi yeni 
müəssisəyə baş çəkib, burada yaradı-
lan şəraitlə, işin gedişi ilə tanış olub. 

Əlilliyi olan şəxslərə 
mühərrikli oturacaq verilib

Mühərrikli təkərli 
oturacaqlar Türkiyənin 
“Wollex” sirkəti tərəfindən 
istehsal olunub. Əlilliyi olan 
şəxslərə sərbəst hərəkət 
imkanı verən bu oturacaqlar 
mühərrik əsasında işləyir, 
jostiklə idarə edilirlər. Jostik 
üzərində istifadəçinin 
rahatlığı üçün sükan qolu, 
səsli xəbərdarlıq və beşpilləli 
sürət səviyyəsini tənzimləyən 
düymələr yerləşir. 12 dərəcəli 
eniş zamanı hərəkət edə bilən 
bu təkərli oturacaqlar enerji 
ilə tam təmin olunduqda 20 
kilometr məsafə qət edirlər. 

Qapali və açıq məkanda istifadə etmək mümkündür. Ön 
təkərlər öz ətraflarında rahatlıqla dönmə imkanına malikdir.

Qeyd edək ki, bu il nazirlik tərəfindən əlilliyi olan şəxslərə 
933 mexaniki təkərli oturacaq da verilib. Beləliklə, cari ilin 
ötən dövründə həmin kateqoriyadan olan ümumilikdə  
1600-dən çox şəxs təkərli oturacaqla təmin olunub.

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Cari ilin mart ayından Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ölkəmizdə ilk dəfə 
olaraq əlilliyi olan şəxslərə mühərrikli təkərli 
oturacaqların verilməsinə başlanıb. Ötən dövrdə 
artıq 700-ə yaxın mühərrikli təkərli oturacaq 
bu kateqoriyadan olan şəxslərə, o cümlədən 
müharibə əlillərinə təqdim edilib. 
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