
    – Hörmətli xanımlar və cənablar.
    Hörmətli qonaqlar.
    Bu gün biz Mingəçevir şəhərində yeni
1280 meqavat gücündə elektrik stansiyasının
təməlinin qoyulması mərasiminə toplaşmışıq.
Əminəm ki, biz yaxın zamanlarda – 2025-ci
ildə bu stansiyanın açılışını qeyd edəcəyik.
    Bu, çox əlamətdar hadisədir, ölkəmizin
enerji potensialını böyük dərəcədə güclən-
dirəcək, eyni zamanda Mingəçevirin Azər-
baycanın elektroenergetika mərkəzi kimi
önəmini daha da artıracaq. Onsuz da Min-
gəçevir hazırda elektroenergetika sahəsində
bizim əsas şəhərimizdir. Mingəçevirdə fəa-
liyyət göstərən elektrik stansiyası bu gün
ölkə mizin elektrik enerjisinə ehtiyacının
böyük hissəsini ödəyir.
    Mingəçeviri nəinki Azərbaycanın, ümu-
miyyətlə, Qafqazın enerji mərkəzinə çevirən
Ulu Öndər Heydər Əliyev olmuşdur. Onun
rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə ötən əsrin 70-ci
illərində – daha doğrusu, 1976-cı ildə Min-
gəçevirdə böyük elektrik stansiyasının təməli
qoyulmuşdur. Böyük stansiyanın birinci blo-
kunun 1981-ci ildə Heydər Əliyevin şəxsən
iştirakı ilə açılışı olmuşdur.
    Ümumi generasiya gücü 2400 meqavat
olan stansiya ölkəmizin nəinki enerji poten-
sialını, ümumiyyətlə, sənaye potensialının
böyük hissəsini ödəyərək imkan verdi ki,
hətta müstəqilliyimizin ən ağır illərində, ilk
illərdə Azərbaycanda elektrik enerjisi ilə təc-
hizat təmin edilsin. Halbuki o vaxt Bakıda
və Azərbaycanın müxtəlif yerlərində yaşamış
insanlar yaxşı xatırlayırlar ki, o dövrdə, hətta
elektrik enerjisi kəsilirdi, kəsir var idi, özü-
müzü təmin edə bilmirdik. Amma buna bax-
mayaraq, əsas yükü o zaman məhz Mingəçevir
Elektrik Stansiyası öz üzərinə götürmüşdür.
    Təbii ki, illər keçdikcə istənilən infrastruktur
köhnəlir, o cümlədən Mingəçevir Elektrik
Stansiyasının yenidən qurulması prioritet mə-
sələlərdən biri idi və mənim göstərişimlə
2018-ci ildə stansiyanın tamamilə yenidən
qurulması prosesi başlamışdır. Qısa müddət
ərzində – artıq iki ildə 8 blok tamamilə yenidən
qurulmuş və istifadəyə verilmişdir. Beləliklə,
2020-ci ildə stansiya, necə deyərlər, öz əzəli
gücü ilə yenidən işləməyə başlamış və 2400
meqavat generasiya gücünə malik olmuşdur.
    Onu da bildirməliyəm ki, bərpa-yenidən-
qurma işləri nəticəsində, təqribən, 600 me-
qavatdan çox itirilmiş güclər bərpa edildi və
bu da özlüyündə yeni bir böyük stansiyanın
tikintisi deməkdir.
    Mingəçevir Elektrik Stansiyasının önəmi
İkinci Qarabağ müharibəsi zamanında bir
daha bəlli oldu. Çünki o vaxt döyüş meyda-

nında məğlub olan Ermənistan Azərbaycanın
mülki obyektlərini də atəşə tuturdu, yüzlərlə
yaşayış evi tamamilə dağıdılmışdır, yüzə
yaxın dinc insan həlak olmuşdur, o cümlədən
Mingəçevir Elektrik Stansiyası da atəşə tu-
tulmuşdur, uzaqmənzilli raketlərlə atəşə tu-
tulmuşdur. Bu raketlərin bir çoxu Azərbay-
canın hava hücumuna qarşı müdafiə sistemləri
tərəfindən məhv edildi, bəziləri isə hədəfə
dəymədi. Yəni döyüş meydanında məğlub
olan Ermənistan məhz Azərbaycanın elektrik
potensialının əsas mərkəzini sıradan çıxarmaq
istəyirdi. Ancaq buna nail ola bilmədi.
    İndi isə Mingəçevir şəhərinin Azərbaycanın
və nəinki Azərbaycanın, bütün Qafqazın elek-

troenergetika mərkəzi kimi yeni dövrü başlayır,
təxminən, 1300 meqavat gücündə olan stan-
siya, əlbəttə ki, bizim potensialımızı böyük
dərəcədə gücləndirəcək. Bu, Azərbaycanın
enerji təhlükəsizliyinə verilən növbəti töhfə
olacaq, yüzlərlə yeni iş yerləri yaranacaq və
beləliklə, Azərbaycan öz imkanlarından tam
istifadə edərək həm daxili tələbatı ödəyəcək,
eyni zamanda həm elektroenergetika, həm
də təbii qaz sahəsində daha böyük addımlar
atacaq. Çünki yeni tikiləcək stansiyada şərti
yanacağın sərfiyyatı kifayət qədər aşağıdır
və bu, imkan verəcək ki, ildə, təqribən, 800
milyon kubmetr və ya 1 milyard kubmetr
qaza qənaət edilsin. Bu gün Avropa məkanında
Azərbaycan qazına böyük tələbat olduğu
üçün bu, eyni zamanda Avropanın enerji təh-
lükəsizliyinə növbəti töhfə olacaqdır.
    Onu da bildirməliyəm ki, yeni tikiləcək
bu stansiyanın müasir standartlara cavab ver-
məsi nəticəsində karbon qazının miqdarı çox
böyük dərəcədə – 2 milyon ton azalacaq və
beləliklə, ətraf mühitə də bunun çox böyük
faydası olacaqdır.

Stansiya Azərbaycanın daxili
resursları çərçivəsində inşa edi-
ləcək. Onu da bildirməliyəm ki,
mənə verilən məlumata görə,
stansiyanın ümumi dəyəri, təqri-
bən, 400 milyon dollara qədər
olacaq və elektroenergetika sa-
həsini yaxından bilən insanlar bi-
lirlər ki, təxminən, 1300 meqavat
gücündə olan stansiya neçəyə
başa gələ bilər. Yəni bu stansiyaya
sərf ediləcək vəsait bir qayda
olaraq, bu böyüklükdə stansiya-
ların tikintisinə sərf olunan və-
saitdən 3-4 dəfə aşağıdır. Bunun
da səbəbi, əlbəttə ki, səmərəli-
likdir. Eyni zamanda bunun səbəbi
odur ki, Mingəçevirdə artıq güclü
elektroenergetika infrastrukturu

yaradılmışdır və bu stansiyanın məhz Min-
gəçevirdə inşa edilməsi də, ilk növbədə, bu
məqsədi güdür.
    Ona görə biz az vəsaitlə böyük enerji po-
tensialına malik oluruq. Eyni zamanda ödə-
niləcək vəsaitin 60 faizi “Azərenerji”nin öz
vəsaiti hesabına təmin ediləcək. Qalan 40
faiz isə kreditlər vasitəsilə təmin ediləcək.
Yenə də nəzərə alsaq ki, burada iş əmsalı
çox yüksək olacaq, təbii qaza böyük qənaət
olacaq, bir neçə il ərzində əminəm ki, bu
stansiyanın fəaliyyəti nəticəsində həm qoyulan
vəsait qayıdacaq, eyni zamanda kredit borcu
da bağlanacaq.
    Yəni bu, hərtərəfli uğurlu bir layihədir.

Baxmayaraq ki, hazırda dünyada, Avropada,
o cümlədən Azərbaycanda bərpa olunan ener-
jiyə daha böyük üstünlük verilir, biz də bu
sahədə böyük uğurlara artıq imza atmışıq.
Buna baxmayaraq, ənənəvi resursların, ənə-
nəvi stansiyaların da faydası göz önündədir.
    Bildirməliyəm ki, bu stansiyanı biz xarici
tərəfdaşlarla birlikdə inşa edəcəyik. Bugünkü
mərasimdə İtaliyanın şirkətlər və “Made in
Italy” naziri iştirak edir. Mən hörmətli qonağı
səmimiyyətlə salamlayıram. Eyni zamanda
Çinin bir şirkəti bu stansiyanın tikintisində
iştirak edəcək. Yəni biz bu işi xarici əməkdaşlıq
çərçivəsində görəcəyik. Əlbəttə ki, “Azər -
enerji” ilə İtaliyanın “Ansaldo” şirkəti ara-
sındakı əlaqələr burada həlledici rol oynayır.
Bildirməliyəm ki, “Azərenerji” ilə “Ansaldo”
arasında müqavilələr İkinci Qarabağ müha-
ribəsi başa çatandan dərhal sonra imzalan-
mışdır. Azad edilmiş Qarabağda və Şərqi
Zəngəzurda bu gün böyük quruculuq-bərpa
işləri getdiyi bir dövrdə, ilk növbədə, o böl-
gənin enerji potensialı araşdırılır və bu isti-
qamətdə də “Ansaldo” və “Azərenerji” tə-

rəfdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər.
    İtaliya şirkətinin bu stansiyanın inşasında
iştirakı təsadüfi deyil. İtaliya bizim strateji
tərəfdaşımızdır. İtaliya ilə Azərbaycan arasında
strateji tərəfdaşlığa dair iki sənəd imzalan-
mışdır, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər
təşkil edilmişdir. Bu ilin yanvar ayından baş-
layaraq İtaliyanın yeni hökumətinin üç naziri
artıq Azərbaycana səfərlər etmişlər – müdafiə
naziri, energetika naziri və bu gün şirkətlər
və “Made in Italy” naziri. Cəmi bir ay
ərzində, – yəni birinci səfər yanvarın 11-də
olmuşdur, – yeni hökumətin 3 naziri Azər-
baycanda səfərdə olub. Bu bizim əlaqələri-
mizin, doğrudan da, nə qədər yüksək səviy-
yədə olmasından xəbər verir.
    Əlbəttə, bütövlükdə, energetika sahəsində
əməkdaşlıq ənənəvidir. Azərbaycan neftinin
böyük hissəsi İtaliya bazarına çatdırılır və
iki ildən artıqdır ki, Azərbaycan qazı İtaliya
bazarına çatdırılır. TAP layihəsi bizim birgə
uğurumuzdur. Cənub Qaz Dəhlizinin başlanğıcı
Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorudursa,
bunun son məntəqəsi İtaliyadır və yol boyunca
bir neçə ölkə Azərbaycan qazından faydalanır.
O cümlədən Avropanın yeni ehtiyaclarını nə-
zərə alaraq və keçən il Avropa Komissiyası
ilə Azərbaycan arasında imzalanmış sənədə
əsasən biz Avropa məkanına təbii qazın həc-
minin artırılmasını təmin edəcəyik. Əlbəttə
ki, burada TAP layihəsinin iki dəfəyədək ge-
nişləndirilməsi məsələsi gündəlikdədir. Bu
məsələ artıq bir müddətdir ki, müzakirə edilir,
o cümlədən bu ayın əvvəlində Bakıda keçi-
rilmiş Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şura-
sında geniş müzakirə edilmişdir.
    Əminəm ki, biz bütün istiqamətlər üzrə
hədəflərə çatacağıq və necə ki neft və qaz
layihələri, eyni qaydada Azərbaycanın elektrik
enerjisi də Avropa məkanına çatdırılacaq.
Bu məqsədlə keçən ilin dekabr ayında müvafiq
anlaşma imzalanmışdır və Azərbaycanın po-
tensialı, o cümlədən yaşıl enerji potensialı
Avropa üçün yeni imkanlar açacaqdır.
    Yəni İtaliya-Azərbaycan əlaqələri təkcə
iki ölkənin maraqlarını təmin etmir, böyük
coğrafiyanın maraqlarını təmin edir. Onu da
bildirməliyəm ki, bizim əməkdaşlığımız təkcə
energetika sahəsi ilə məhdudlaşmır. İtaliya
Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Hazırda
Bakıda Azərbaycan-İtaliya Universitetinin
yeni binası inşa edilir. Azad edilmiş torpaq-
larda bərpa-yenidənqurma işlərində İtaliya
şirkətləri çox fəal iştirak edirlər – dini abi-
dələrin bərpası və tikintisi, qələbə muzeylə-
rinin tikintisi və dizaynı. Yəni bu, doğrudan
da, çox strateji tərəfdaşlıqdır və əlbəttə ki,
bugünkü mərasim bunu bir daha göstərir.
    Deməliyəm ki, Azərbaycanda, bütövlükdə,
elektroenergetika sahəsi son illər ərzində
çox sürətlə və uğurla inkişaf etmişdir. Son
20 il ərzində Azərbaycanda 34 elektrik stan-
siyası inşa edilmişdir və bu stansiyaların ge-
nerasiya gücü, təqribən, 3400 meqavata bə-
rabərdir. Sadəcə olaraq, müqayisə üçün deyə
bilərəm ki, hazırda bizim ümumi generasiya
gücümüz 7200 meqavatdır, onun 3400 me-
qavatı son 20 ildə yaradılmışdır. İndi təsəvvür
edin, əgər biz bunu etməsəydik, əgər bu mə-
sələni prioritet seçməsəydik, bu gün bizim
iqtisadi və sənaye inkişafı sual altında ola
bilərdi. Bu gün biz öz enerji təhlükəsizliyimizi
təmin edə bilməzdik. Yəni bütün işlər vaxtında
aparıldı, ardıcıllıqla aparıldı. Bugünkü mə-
rasim və 2025-ci ildə fəaliyyətə başlayacaq
yeni stansiya bizim enerji potensialımızı
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daha da gücləndirəcək. Çünki buna həm
Azərbaycanda, həm də Avropada ehtiyac
var. Biz azad edilmiş torpaqlarda bərpa-ye-
nidənqurma işlərini, ilk növbədə, elektro -
energetika sahəsindən başlamışdıq və artıq
10-dan çox yarımstansiya inşa edilmişdir,
10-dan çox su elektrik stansiyası inşa edil-
mişdir. Artıq biz iki il ərzində Şərqi Zəngəzur
bölgəsində 50 meqavatdan çox generasiya
gücü yaratdıq və bu rəqəm bu ilin sonuna
qədər 200 meqavata çatacaq. Yəni biz ancaq
azad edilmiş torpaqlarda cəmi 3 il ərzində
200 meqavatlıq enerji gücü yaratmış olacağıq.
Bütün stansiyalar ümumi şəbəkəyə qoşul-
muşdur. Şərqi Zəngəzurun və Qarabağın bö-
yük hidroenergetika potensialı imkan verəcək
ki, biz o bölgələrdə 500 meqavata qədər ge-
nerasiya gücləri yaradaq. Yəni bu sahə
prioritet olaraq qalır.
    Amma, eyni zamanda bildiyiniz kimi,
bərpa olunan enerji növlərinin inkişafı üçün
Azərbaycanda çox böyük potensial var. Hazır -
da iki stansiya inşa edilir – 470 meqavatlıq
günəş və külək. Üçüncü stansiyanın inşası
yaxın vaxtlarda başlayacaq, o da bizə, təqribən,
240 meqavat əlavə güc verəcək. Hazırda
xarici investorlarla imzalanmış sənədlər əsa-
sında 25 qiqavata qədər günəş və külək elek-
trik enerjisi stansiyalarının inşası nəzərdə
tutulur – böyük hissəsi Xəzər dənizində, bir
neçəsi isə quru sahələrdə. Yəni bu, doğrudan
da, çox böyük potensialdır və təkcə Xəzər
dənizinin külək enerjisi potensialı 157 qiqavata
bərabərdir.
    Biz bu gün, doğrudan da, böyük və önəmli
işin təməlini qoyuruq. Əminəm ki, stansiya
nəzərdə tutulmuş vaxtda inşa ediləcək və
həm ölkəmizin enerji potensialını gücləndi-
rəcək, ixrac imkanlarımızı gücləndirəcək və
həm də xarici tərəfdaşlarla yeni, gələcək la-
yihələrə yol açacaqdır.
    Sağ olun.

***
    İtaliyanın şirkətlər və “Made in Italy”
naziri Adolfo Urso çıxış edərək dedi:
     – Son illər ərzində İtaliya ilə Azərbaycan
arasında güclü əlaqələri möhkəmləndirən çox-
saylı və mühüm görüşlər ənənəsini daha da in-
kişaf etdirmək məqsədilə bu gün burada ol-
maqdan son dərəcə məmnunam. Biz artıq ne-
çənci dəfədir ki, Azərbaycana səfər edirik. Biz
Azərbaycanın tarixi dostuyuq və cənab Prezi-
dentin artıq qeyd etdiyi kimi üçüncü nazirdir
ki, bu gün Bakıya səfər edir. Müdafiə naziri,
energetika naziri və bu gün isə şirkətlər naziri
Bakıdadır. Bu, əslində, İtaliya ilə Azərbaycan
arasında güclü əlaqələrin olmasını göstərir.
    2018-ci ildə İtaliya Prezidenti Sercio Mat-
tarella Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən burada qəbul olun-
muşdur. Həmin səfərdən cəmi iki il sonra
Azərbaycan Prezidenti 2020-ci ildə Romaya
səfəri ilə bizi şərəfləndirdi. Həmin il Azər-
baycan mədəniyyətinin İtaliyada mühüm ili
oldu və sonra dövlət başçısı yenidən ölkəmizə
səfər etdi. Mən isə nazir kimi, – həmçinin
Azərbaycana əvvəllər də səfər etmişəm, o
vaxt mən xarici ticarət naziri idim, – 2020-ci
ildə etdiyim səfərə gəldikdə, bu mənim məhz
ərazilərin işğaldan azad edilməsindən sonra,
müharibədən sonra etdiyim ilk səfər idi.
    Azərbaycan Respublikası ilə İtaliya Res-
publikası arasında Çoxölçülü Strateji Tərəf-
daşlığın gücləndirilməsinə dair Birgə Bə-
yannamə çərçivəsində Bakı ilə Roma arasında
xüsusi münasibətlərə böyük inamla yanaşırıq,
iki ölkə arasında çoxölçülü strateji tərəfdaşlığa
əsaslanan mövcud münasibətlərin, siyasi dia-
loqun hərtərəfli genişləndirilməsi üçün da-
vamlı və əmin şəkildə çalışırıq.
    Ölkələrimiz arasında yaradılmış siyasi
anlaşma və dostluğu, eləcə də geniş əhatəsi
olan iqtisadi əməkdaşlığın davamlı güclən-
dirilməsini yüksək dəyərləndiririk. Həmçinin
biz energetika sahəsində çalışırıq. İtaliya ilə
Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq münasibət-
lərini bundan sonra da gücləndirəcəyik. Biz,
həmçinin iqtisadiyyat sahəsində çalışırıq.
İtaliya Azərbaycanın birinci ticari tərəfdaşıdır
və Azərbaycan İtaliyanın əsas enerji təchi-
zatçılarından biridir. Cənab Prezident burada
bizim həyata keçirəcəyimiz layihənin vacib-
liyini qeyd etdi. Söhbət burada, həmçinin
TAP boru kəmərinin buraxılış qabiliyyətinin
iki dəfə artırılmasından gedir. Beləliklə, İta-
liyaya daha çox təbii qaz daxil olacaqdır.
    İki ölkə arasında dostluq əlaqələri və
geniş əməkdaşlıq təhsildən tutmuş mədə-
niyyətədək müxtəlif sektorlarda əməkdaşlığın
genişləndirilməsini təmin etmişdir. Bu gün
Sizin nəhəng “Azərenerji” şirkəti ilə “An-

saldo” arasında qurulan bu tərəfdaşlıq tarixi
bir hadisədir. Bu, həmçinin dövlətin səla-
hiyyətində olan əlavə imkanlar hesabına
təmin ediləcəkdir. “Ansaldo” şirkəti İtaliya
sənayesinin mühüm bir hissəsidir, onun tarixi
170 ili əhatə edir. Həmin müəssisə 170 il
bundan əvvəl Genuya şəhərində təsis edil-
mişdir və bu gün onun fəaliyyəti beynəlxalq
səviyyədə həyata keçirilir.
    Beləliklə, biz yeni bir səhifəni açırıq,
enerjiyə, təmiz enerjiyə keçidi təmin etməyə
çalışırıq. Qeyd etmək istəyirik ki, “Ansaldo
Energia”nın avadanlıqları bu gün dünyanın
bir çox yerlərində istismar olunur və onlar
etibarlılığına görə universal şəkildə tanınır.
Onlar italyan mühəndisliyinin məhsulu ol-
maqla yanaşı, İtaliyada istehsal edilmiş ən
yaxşı mallarımızın mühüm hissəsidir və biz
bundan fərəhlənirik. Bu mənada, beləliklə,
əminəm ki, İtaliyanın bacarıqları Azərbay-
canda ətraf mühitə dair qanunvericiliyin qoy-
duğu tələblər əsasında hamı üçün enerjinin
təmin edilməsinə yönəlmiş Sizin milli ener-
getika planınızı müşayiət edəcək ən yaxşı
alət olacaqdır.
    Enerji bundan sonra da strateji mövzu
olaraq qalacaqdır və İtaliya, öz növbəsində,
sizin enerjiyə keçid prosesində iştirak etmək
istəyir. Əlbəttə ki, bərpa olunan enerji sahəsində
layihələrə – günəş və külək enerjisinə gəldikdə,
sizin layihələrdə iştirak etmək istərdik və be-
ləliklə, bütöv regionu əhatə edəcək həmin bu
enerji imkanlarına öz töhfəmizi verə bilərik.
    Öz bacarıqları və təcrübəsi ilə İtaliya
gələn illərdə də Azərbaycanın geniş energetika
planları üçün etibarlı müttəfiq olacaqdır. Hə-
yata keçiriləcək əməkdaşlığa gəldikdə, əminik
ki, biz həmçinin digər sənaye sahələrində, o
cümlədən kənd təsərrüfatı və yeyinti məh-
sullarının istehsalında sizinlə işləyə biləcəyik.
Biz sizin tərəfinizdəyik, istərdik ki, Azər-
baycanın inkişafına və Avropanın enerji təh-
lükəsizliyinə öz töhfəmizi verək.
    Mən bu mərasimdə iştirak edənlərin ha-
mısını ürəkdən salamlayıram və demək istə-
yirəm ki, gələcək nəsillərin tələbatlarını daha
geniş şəkildə təmin edəcək dayanıqlı həyat
naminə birgə səylərimizi davam etdirəcək,
ölkələrimiz arasında dostluğun möhkəmlən-
məsi üçün növbəti uğurlu addımlarımızı ata-
cağıq. İstərdim ki, İtaliya ilə Azərbaycan
arasındakı tərəfdaşlıq Avropada nümunəvi
olsun və biz də bu gün sizin tələbatlarınıza
cavab vermək istəyirik.
    Bu gün keçirilən bu tədbir ölkələrimiz,
hökumətlərimiz və xalqlarımız arasında dost-
luğun rəmzidir. Biz bu gün daha geniş enerji
dayanıqlılığının təmin edilməsinə, infra -
strukturumuzun genişləndirilməsinə yönəlmiş
addımları atırıq.
    Cənab Prezident, bu mərasimdə iştirak
etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk.
Biz bilirik ki, Sizin hökumətinizlə işləyərək
ölkənizə öz töhfəmizi verəcəyik. Sizə uğurlar
arzulayıram.

***
     İtaliyanın “Ansaldo Energia” şirkətinin pre-
zidenti Cuzeppe Marino çıxış edərək dedi:
    – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Zati-aliləri cənab İlham Əliyev.
    Nazir Urso.
    Azərbaycanın rəsmi şəxsləri.
    Bu gün burada olmaqdan böyük şərəf və
iftixar hissi duyuram, belə bir mühüm tədbirdə,
mərasimdə iştirak edirəm.
    Mən Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevə bu əməkdaşlığa
açdığı yola, bizim məhz sənayelərimiz ara-
sında əlaqələrin gücləndirilməsinə verdiyi
dəstəyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən
həmçinin Azərbaycanın energetika naziri

Pərviz Şahbazova bu layihənin həyata keçi-
rilməsinə verdiyi dəstəyə görə təşəkkürümü
bildirirəm. Biz artıq birinci razılaşmanı sizin
nazirliklə imzaladıq, indi isə bu təməlqoyma
mərasimində iştirak edirik.
    Mən nazir Ursoya da təşəkkürümü bildi-
rirəm ki, o bizə öz dəstəyini vermişdir. Həm-
çinin İtaliyanın və Azərbaycanın səfirlərinə
təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar da bizim
işimizə müvafiq dəstək olmuşlar.
    Daha sonra isə mən “Azərenerji”yə min-
nətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Baba Rza-
yevə minnətdaram ki, biz öz aramızda ticari
əlaqələri qurduq, bugünkü mərasim təşkil
olunub. O, əslində, çox böyük peşəkarlıq
nümayiş etdirmişdir. Bizim hazırlıq işləri
çox sürətlə həyata keçirilmişdir və faktiki
olaraq gəlib elə bir mərhələyə çatmışıq ki,
bu layihənin birgə icrasına başlayırıq.
    Həmçinin bu gün imzalanmış razılaşmaya
əsasən “Azərenerji” ilə birgə işləyərək gələ-
cəkdə sizin enerji təhlükəsizliyinizə daha
böyük töhfə verəcəyik. Qeyd etmək istəyirəm
ki, “Ansaldo Energia” bütün öz texnologiyaları
və səyləri ilə bu işə töhfəsini verəcəkdir.
Onu da deyim ki, fəaliyyətimizin genişlən-
dirilməsi üçün biz artıq Bakıda öz nüma-
yəndəliyimizi açmışıq. Təbii ki, bu, Azər-
baycanın bütün sənaye peşəkarları ilə onların
italiyalı həmkarları arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə imkan yaradacaq.
    Cənab Prezident, qeyd edildiyi kimi, “An-
saldo Energia”nın çox uzun tarixi var. Biz
170 il ərzində çalışmışıq və bizim loqomuz
burada – Azərbaycanda bu mərasimdə nü-
mayiş etdirilir. Cənab Prezidentin burada
qeyd etdiyi kimi, yeni stansiya 800 milyon
kubmetrə yaxın təbii qaza qənaət edilməsinə
imkan yaradacaq. Bunun sayəsində ənənəvi
enerji mənbələri ilə yanaşı, təmiz enerjiyə
keçid təmin ediləcək. Bu, uzaqgörən bir si-
yasətdir, planlarınız bizə aydındır və istərdik
ki, hər zaman innovasiyalarımızı gətirərək
elektrik enerjisi istehsalının daha da təkmil-
ləşdirilməsinə çalışaq. Bununla bərabər, həm-
çinin bərpa olunan enerji mənbələrini də
yaddan çıxarmaq olmaz. Əlbəttə, biz istərdik
ki, buraya yeni texnologiyalarla bərabər ya-
tırımlar da edək. Biz artıq bir ildir ki, yeni
bir şirkət yaratmışıq, bunun adı “Ansaldo
Green Technologies”dir. Bu yolla gedərək
biz nəinki təbii qazın qənaət olunmasına sər-
mayə yatıracağıq, o cümlədən enerjiyə, təmiz
enerjiyə keçid prosesinə bütün gücümüzlə
dəstək verəcəyik. Beləliklə, bizim şirkətlərimiz
arasında əməkdaşlıq belə imkanlar açacaq.
Mingəçevirdə 4 turbin quraşdırılacaq və
onlar artıq sınaqdan keçirilib, orada çoxlu iş
yeri yaradılacaq. Təbii ki, bizim məhz azər-
baycanlı tərəfdaşlarla qurduğumuz əməkdaşlıq
ölkənin enerji siyasətinə mühüm töhfə olacaq.
Beləliklə, biz bundan sonra da ölkələrimizin
enerji təhlükəsizliyinə dayanıqlı şəkildə dəs-
təyimizi verəcəyik.
    Əminliklə deyə bilərəm ki, biz qarşımıza
bu işləri qətiyyətlə irəliyə doğru aparmaq
məqsədi qoymuşuq. Təşəkkür edirik.

***
    Çinin “Dongfang” şirkətinin baş direktoru
Çen Xuacye çıxış edərək dedi:
    – Zati-aliləri Prezident İlham Əliyev.
    Zati-aliləri nazirlər.
    Xanımlar və cənablar.
    Azərbaycanın çox gözəl və şanlı paytaxtı
Bakıya bir daha gəlmək mənim üçün çox
xoşdur. İlk növbədə, “Dongfang Electric Cor-
poration” şirkəti – DEC adından istərdim,
xüsusilə Mingəçevir şəhərində 1280 meqavatlıq
elektrik stansiyasının təməlqoyma mərasimi
ilə əlaqədar təbriklərimi sizə ifadə edim.
    Bu gün, doğrudan da, mötəbər bir gündür,

hava günəşlidir və hörmətli qonaqlar üçün
çox gözəl bir mərasim təşkil olunub. Mən
burada bütün hörmətli iştirakçılarla bərabər
olmaqdan, bu tarixi anı yaşamaqdan çox se-
vincliyəm.
    Azərbaycan Elektrik Stansiyası uzunmüd-
dətli fəaliyyəti ilə ölkənin milli iqtisadiyyatına
böyük tarixi töhfələr verib. Çox şadıq ki, əsas
avadanlıq istehsalçılarından biri olan DEC
etibarlı tərəfdaşımız “Azərenerji” tərəfindən
dəyərləndirildi və bu layihədə iştirak üçün
dəvət edildi. Biz Azərbaycanın yeni İstilik
Elektrik Stansiyasının inşasında 4F sinifli
istiliyi toplayan buxar generatorlarını tədarük
etməklə iştirakımızdan şərəf duyuruq.
    Xanımlar və cənablar, DEC bəziləriniz
üçün, bəlkə də, yeni ad ola bilər. Lakin ica-
zənizlə, fürsətdən istifadə edib “Dongfang
Electric Corporation” haqqında məlumat ver-
mək istəyirəm. DEC Çinin ən qabaqcıl 52
dövlət müəssisəsindən, dünyanın ən böyük
enerji avadanlığı istehsalçılarından və enerji
layihəsi podratçılarından biridir. DEC istilik
enerjisi, su elektrik enerjisi, qaz turbin enerjisi,
nüvə enerjisi, külək enerjisi və günəş enerjisi
layihələrində iştirak edir. Bu ilin əvvəlinə
qədər DEC 90-dan çox ölkədəki qlobal isti-
fadəçilərə, ümumilikdə, 560 qiqavatdan çox
enerji istehsal edən qurğular təqdim etmişdir.
İstilik enerjisinə gəldikdə, DEC qabaqcıl,
min meqavatlıq sinfinə malik ultra super -
əhəmiyyətli qurğuların istehsalında dünyanın
ən məşhur şirkətlərindən biridir. Biz bu sahədə
digər şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik. Hazırda
DEC, həmçinin su elektrik stansiyaları və
anbarları üçün yeni enerji sistemləri yaradır.
    Xanımlar və cənablar, DEC ilə Azərbay-
canın energetika sənayesi arasında dostluq
Azərbaycanda tikilməkdə olan ən böyük
bərpa olunan enerji layihəsi ilə başlamışdır.
Bu, Azərbaycanda ən böyük layihələrdən
biri hesab olunur. Bu gün isə biz Azərbaycanın
ən böyük elektrik stansiyasının təkmilləşdi-
rilməsi və modernləşdirilməsində iştirak et-
məkdən daha da böyük qürur duyuruq.
    Fürsətdən istifadə edərək DEC adından
“Azərenerji”yə səmimi təşəkkürümü ifadə
edirəm. Bizim məhsul və xidmətlərimizi seç-
diyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Həmçinin
Azərbaycan hökumətinə və aidiyyəti orqan-
larına da dərin təşəkkürümü bildirirəm.
DEC-yə göstərdiyiniz güclü dəstəyə və kö-
məyə görə minnətdarıq.
     Tikiləcək yeni elektrik stansiyası DEC-nin
Qafqaz bölgəsində həyata keçirdiyi ən böyük
enerji layihəsi olduğundan bütün şirkətimiz
bu məsələyə çox böyük əhəmiyyət verir. Di-
zayn, istehsal, quraşdırma və istismara nəzarət
xidmətlərində mükəmməlliyə nail olmaq
üçün səylərimizi əsirgəməyəcəyik, həmçinin
avadanlıq təchizatının və göstəricilərin vax-
tında yüksək keyfiyyətlə tamamlanmasını
təmin etmək üçün bütün gücümüzdən istifadə
edəcəyik. DEC çətinliklərin öhdəsindən gə-
ləcək, uğurlu enerji istehsalına nail olmaq,
müasir və səmərəli elektrik stansiyası tikmək
üçün tam dəstəyini göstərəcək. Biz etimadı
doğruldacağıq və Azərbaycan xalqının gələ-
cəyinə öz töhfəmizi verəcəyik. Əminəm ki,
yeni elektrik stansiyası nümunəvi elektrik
stansiyası kimi xidmət edəcək və regionda
yüksəkkeyfiyyətli layihələrdən birinə çevri-
ləcək. Təşəkkür edirəm.

***
    Mərasimdə yeni inşa olunacaq İstilik Elek-
trik Stansiyası barədə videoçarx nümayiş et-
dirildi.
    Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və İtaliya Respublikasının şirkətlər
və “Made in Italy” naziri Adolfo Urso stan-
siyanın təməlini qoydular.
    Sonda birgə foto çəkdirildi.

***
    Qeyd edək ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin
bilavasitə təşəbbüsü ilə Mingəçevir şəhərində
tikilən “Azərbaycan” İstilik Elektrik Stansi-
yasının (İES) birinci bloku 1981-ci ildə is-
tismara verilib. Bu stansiya sovet dövründə
Cənubi Qafqazın ən böyük istilik elektrik
stansiyası sayılırdı. Məhz bu elektrik stansiyası
1990-cı illərin əvvəlində Sovet İttifaqının
dağılması ərəfəsində müstəqil Azərbaycanın
enerji tələbatının böyük hissəsini ödəyirdi.
Lakin keçid dövründə elektrik stansiyasına
baxımsız yanaşma və istismar müddətinin
başa çatması əlavə problemlər ortaya çıxarırdı.
Buna görə də Prezident İlham Əliyevin tap-
şırığına uyğun olaraq hər birinin gücü 300
meqavat olan 8 bloklu “Azərbaycan” İstilik
Elektrik Stansiyası 2020-ci ildə tam yenidən
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qurularaq istismara verilib. Bununla da stan-
siya dayanmaq təhlükəsindən xilas edilib,
ömrü ən azı 20 il uzadılıb, etibarlılıq, daya-
nıqlılıq, səmərəlilik və təhlükəsizlik təmin
edilib, 620 MVt-dan artıq “itirilmiş” güc
bərpa olunub. Lakin köhnə nəsil 8 enerji
blokunun faydalı iş əmsalı 38,5 faizdən artıq
deyil və bu da hər kilovat-saat elektrik ener-
jisinə sərf edilən şərti yanacağın miqdarının
330 qramdan artıq olması demək idi. Digər
tərəfdən, nəinki ölkədə, ümumiyyətlə, Av-
ropada enerjiyə artan tələbat və ixrac im-
kanlarının genişlənməsi də əlavə tədbirlərin
görülməsini zəruri edirdi. Bu səbəbdən də
“Azərenerji” ASC-nin mütəxəssisləri tərə-
findən “Azərbaycan” İES-in mövcud ötürücü
sistem və kommunikasiyalarına inteqrasiya
olunmaqla əlavə yeni elektrik stansiyasının
layihəsi hazırlandı.
    Belə ki, Prezident İlham Əliyevin 2022-ci
il oktyabrın 25-də imzaladığı Sərəncama

uyğun olaraq Cənubi Qafqazın ən böyük
istilik elektrik stansiyası sayılan Mingəçevir-
dəki “Azərbaycan” İES-in ərazisində “Azər -
enerji” tərəfindən əlavə 1280 meqavat istehsal
gücündə yeni elektrik stansiyası yaradılır. Bu
məqsədlə yeni elektrik stansiyasında İtaliyanın
“Ansaldo Energia” şirkətinin istehsalı olan
4 qaz turbini, 4 generator, Çinin “Dongfang
Electric” şirkətinin istehsalı olan 4 util qazan
və 4 blok transformator quraşdırılacaq. Bundan
əlavə, yeni yüksəktəzyiqli qaz xəttinin, qaz-
paylayıcı stansiyanın, susoyutma, saf su hazır -
lanma şəbəkəsinin, idarəetmə və mühafizə
sistemlərinin qurulması da həyata keçiriləcək,
500 və 330 kV-luq yarımstansiyalarda kom-
pleks genişləndirmə işləri aparılacaq. Beləliklə,
Azərbaycanın enerji sistemində 1280 meqa-
vatlıq yeni və nəhəng elektrik stansiyası ya-
radılacaq. Bu stansiya “Azərbaycan” İES-in
heç bir infrastrukturu olmadan müstəqil is-
tismar edilə biləcək.

     Paralel olaraq, ümumi səmərəliliyi artırmaq
üçün “Azərbaycan” İES-in 7-ci və 8-ci enerji
bloklarının mövcud buxar turbinləri zəmanətli
əsaslarla modernləşdirilərək, 1280 meqavatlıq
yeni stansiya ilə əlaqələndiriləcək. Belə ki,
1280 meqavatlıq yeni elektrik stansiyasının
qaz turbinlərində bir dəfə işlənmiş qaz utilizasiya
yolu ilə suyu buxara çevirəcək və “Azərbaycan”
İES-in 7-ci və 8-ci bloklarının buxar turbinlə-
rində əlavə qaz işlətmədən enerji almağa imkan
verəcək. Əlaqələndirmə nəticəsində ümumi
güc 1880 meqavat təşkil edəcək və beləliklə,
ildə 0,8-1,2 milyard kubmetr qaza qənaət olu-
nacaq. Bu isə o deməkdir ki, yeni stansiyaya
qoyulan investisiya maksimum 6 ilə geri qa-
yıdacaq. Eyni zamanda yüksək səmərəliliyə
malik generasiya kompleksinin formalaşdırıl-
ması ilə faydalı iş əmsalı 18 faiz artırılaraq 56
faizə çatdırılacaq və illik istehsal 12,5 milyard
kilovat-saat təşkil edəcək.
    Beləliklə, yeni stansiyanın tikilməsi ölkənin

enerji dayanıqlılığının təmin olunması, əlavə
generasiya güclərinin yaradılması, yüksələn
enerji tələbatının qarşılanması, ixrac imkan-
larının artırılması, bərpa olunan enerji mən-
bələrinin enerji sisteminə inteqrasiyasının
əks təsirlərinin balanslaşdırılması, ətraf mü-
hitin qorunması, elektrik enerjisinin istehsa-
lında təbii qaza qənaət edilməsi, iqlim dəyi-
şiklikləri ilə bağlı baş verən kataklizmlərin
qarşısının alınması və regionda yeni iş yer-
lərinin açılması baxımından xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. Həmçinin stansiyanın Mingəçevirdə
qurulması bu şəhərin əlavə iş yerlərinin ya-
radılması ilə sosial-iqtisadi inkişafında da
mühüm rol oynayacaq.
    Yeni elektrik stansiyasının 2025-ci ildə
istismara verilməsi nəzərdə tutulur və tikinti
prosesini ixtisaslaşmış yerli şirkət həyata ke-
çirəcək. 1280 meqavat gücündə elektrik stan-
siyası müstəqillik dövründə tikiləcək ən
böyük istilik elektrik stansiyası olacaq.
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    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev fevralın 13-də 1280 MVt gü-
cündə ən böyük İstilik Elektrik Stansiyasının
təməlqoyma mərasimində iştirak edən İtaliya
Respublikasının şirkətlər və “Made in Italy”
naziri Adolfo Ursonun başçılıq etdiyi nüma-
yəndə heyətini qəbul edib.
    Görüşdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev
dedi:
    – Xoş gəlmisiniz, cənab nazir, Sizi Azər-
baycanda görməyimə çox şadam. Bu, doğ-
rudan da, çox önəmli tədbirdir və İtaliya-
Azərbaycan dostluğunu böyük dərəcədə güc-
ləndirəcək bir layihədir. Qeyd olunduğu kimi,
İtaliya-Azərbaycan əlaqələri strateji məna
daşıyır və biz çalışırıq ki, bu strateji tərəfdaşlıq
çərçivələrini daha da genişləndirək. İlk növ-
bədə, siyasi əlaqələrimiz çox yüksək səviy-
yədədir. Siz də öz çıxışınızda qeyd etdiniz
ki, Prezident Mattarellanın Azərbaycana
səfəri, mənim İtaliyaya səfərlərim bu əlaqələri
daha da gücləndirir. Əlbəttə ki, yanvarın
11-dən bu günə qədər İtaliya hökumətinin
üç nazirinin Azərbaycana gəlməsi çox önəmli
və deyə bilərəm ki, fövqəladə bir hadisədir.
Bu səfərlər zamanı biz həm hərbi, hərbi-tex-
niki, energetika və bütövlükdə, investisiya,
ticarət sahələrində əməkdaşlığı müzakirə et-
mişik və edəcəyik.
    Güclü siyasi əlaqələrimiz çox böyük tə-
məldir. Neft-qaz və hazırda elektroenergetika
layihələri bu təməli böyük dərəcədə güclən-
dirdi. Eyni zamanda biz istəyirik ki, ticarət
əlaqələri daha da şaxəli olsun. Bilirsiniz ki,
İtaliya-Azərbaycan Universitetinin inşa edil-
məsi prosesi sürətlə gedir, 5 İtaliya universiteti
bizimlə artıq tərəfdaşdır. Eyni zamanda azad
olunmuş torpaqlarda ən çox iş görən şirkətlər
Türkiyəni və İtaliyanı təmsil edirlər.

    Onu da bildirməliyəm, İtaliya-Azərbaycan
əlaqələri o qədər dərin və səmimidir ki, biz
özümüz üçün ən vacib saydığımız layihələri
məhz İtaliya şirkətlərinə həvalə etmişik. Mə-
sələn, Bakı şəhərində, azad edilmiş bir çox
şəhərlərdə Qələbə və İşğal muzeyləri İtaliya
şirkətləri tərəfindən yaradılır. Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində dağılmış
3 məscid və yeni inşa edilən 1 məscid İtaliya
şirkətləri tərəfindən bərpa olunur və inşa
edilir. Yəni bütün digər sahələrlə yanaşı,
qeyd etdiyim bu layihələr bizim üçün xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu bizim həm tarixi
keçmişimizdir, eyni zamanda Qələbəni əks
etdirən yeni rəmzlər olacaq.
    İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan
bir ay sonra “Azərenerji” ilə “Ansaldo” ara-
sında çox önəmli müqavilə imzalanmışdır.
İşğaldan azad edilmiş torpaqlar 10 min kvad-

ratkilometrə bərabərdir. Müqayisə üçün deyim
ki, Livan boyda bir ərazidir. Burada hər şey
dağıdılıb, ona görə biz hər şeyi yenidən qu-
ruruq və istəyirik ki, bu işlərdə daha çox
İtaliya şirkəti iştirak etsin – həm inşaat, həm
xidmət, həm sərmayə sahələrində, həm də
kontraktor kimi. Artıq İtaliyanın “IVECO”
şirkəti orada öz müəssisəsini yaratmağa start
verib. Orada yük maşınlarının istehsalı nəzərdə
tutulur. Ona görə gündəlik çox genişdir və
əminəm ki, səfər zamanı bütün bu məsələlər
geniş müzakirə ediləcək.
    Nazir Adolfo Urso dedi:
    – Təşəkkür edirəm cənab Prezident, qəbula
görə minnətdarlığımı bildirirəm.
    Sizin ölkənizdə dəfələrlə olmuşam. Mən
hələ xarici ticarət naziri olduğum zaman
Azərbaycana səfər etmişdim. Bu gün isə
“Ansaldo” ilə razılaşmanın qeyd olunması

mərasiminə qatılmışam.
    Siz ərazilərinizi azad etdikdən bir neçə
gün sonra İtaliyanın parlament nümayəndə
heyətinin tərkibində ölkənizə səfər etdim. O
vaxt həmin yerlərə baş çəkdik. Ağdam şəhə-
rinə getdiyimi, məscidin minarəsindən çək-
diklərimi xatırlayıram. İtaliyanın informasiya
kanallarında onları nümayiş etdirdim. Bu
səfər məndə böyük hisslər doğurdu. Bu da-
ğıntıları heç kəs təsəvvür edə bilmirdi.

***
    Görüşdə hökumətlərarası komissiyanın
fəaliyyətinin vacibliyi qeyd edildi, bu ko-
missiyanın iclasının tezliklə keçirilməsinin
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası baxımın-
dan önəmi vurğulandı.
    Söhbət zamanı Azərbaycanla İtaliya ara-
sında enerji sahəsi ilə yanaşı, bərpa olunan
enerji, kənd təsərrüfatı texnikası, əczaçılıq
sənayesi, elm, təhsil, mədəniyyət və digər
sahələrdə əməkdaşlıq, həmçinin işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və
quruculuq işləri barədə fikir mübadiləsi apa-
rıldı.
    İtaliyanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində hazırda mühüm rol oynayan
TAP layihəsinin əhəmiyyəti və gələcəkdə
onun ötürmə qabiliyyətinin artırılması mə-
sələləri müzakirə olundu.
    Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin
inkişafına İtaliyanın həmişə verdiyi dəstək
yüksək qiymətləndirildi və Avropa İttifaqı
ölkələri arasında İtaliyanın Azərbaycanın
mühüm tərəfdaşı olduğu vurğulandı.
    Müzakirə edilən məsələlərin icrası üçün
aidiyyəti nazirliklər səviyyəsində qarşılıqlı
səfərlərin həyata keçirilməsi üzrə tapşırıqlar
verildi.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev İtaliyanın şirkətlər və “Made in Italy” nazirini qəbul edib 

    Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Ali Məhkəmə-
sinin yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə
qərara alıram:
    Məhkəmə orqanlarında səmərəli fəa-
liyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edil-
sinlər:

“Şərəf” ordeni ilə

    Rzayev Ramiz Yaqub oğlu

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” 
ordeni ilə

    Yusifov Şahin Yaşar oğlu
    
     3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”

ordeni ilə

    Abiyeva Kəmalə Nəbi qızı

    Ağazadə Müzəffər Abusət oğlu
    Əsədov Bağır Həbib oğlu
    Əsgərov Çingiz İsgəndər oğlu
    Hacıyev Sənan Firudin oğlu
    Kazımov Tahir Lələkişi oğlu
    Məmmədov Xəqani Səyyad oğlu
    Nəsibov Hafiz Qənbər oğlu
    Rəsulbəyova Nigar İmran qızı

                                                                                               

“Tərəqqi” medalı ilə

    Abbasov Aqil Əzizağa oğlu
    Abdullayev Bəşir Tarverdi oğlu
    Abdulov Rəşad Məhərrəm oğlu
    Babayev Zəki Baba oğlu
    Bədəlov Kəmaləddin Nurəddin oğlu
    Cəfərov Vidadi Cəfər oğlu
    Dadaşov İlqar Ağa Babaş oğlu
    Əhmədov Əhməd Abbas oğlu
    Əhmədova Mehparə Tofiq qızı
    Əliyev Ələsgər Əliabbas oğlu
    Əliyev Zaur Əli oğlu
    Həsənov Mahir Əsgər oğlu

    Həsənov Vüqar Təvəkgül oğlu
    Hüseynov Abiddin Qabil oğlu
    Hüseynov İlqar Kamil oğlu
    Xıdırov Əhliman Mehman oğlu
    Kərimov Səyyad Əli oğlu
    Qəribov Bəhman Fərhad oğlu
    Qılıcov İlqar Səyyad oğlu
    Quliyev Zakir Müslüm oğlu
    Məmmədli Bəhram Məmməd oğlu
    Məmmədov Vidadi Məmməd oğlu
    Mövsümov Nazim Rasim oğlu
    Nəbizadə Rahib Sahib oğlu
    Novruzov Ələsgər Əli İskəndər oğlu
    Nurməmmədov Əhməd Güləhməd oğlu
    Rəcəbov İlkin Əbülfəz oğlu
    Seyidov Əziz Cəfər oğlu
    Şamayev Elşad Yaquboviç
    Şəfiyev İspəndiyar Əsəd oğlu
    Vəliyeva Elşanə Rafiq qızı.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 fevral 2023-cü il

Azərbaycan Ali Məhkəməsinin yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə bir qrup şəxsin
təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

    Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
    Dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə
Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin aşağıdakı
dövlət qulluqçuları “Dövlət qulluğunda fərqlən-
məyə görə” medalı ilə təltif edilsinlər:

    Allahverdiyeva Amaliya Kərim qızı

    İsmayılova Ruhiyyə Həsən qızı

    Məmmədova Elnara Xasay qızı

    Rüstəmov Rövşən Rüstəm oğlu

    Valehov Ceyhun Ağanəzər oğlu.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 13 fevral 2023-cü il

Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin dövlət 

qulluqçularının təltif edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

    13 fevral 2023-cü il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin birinci müavini Elşad Əliyev tərəfindən

Sədərək rayonunda vətəndaşların qəbulu keçirilmişdir. Qəbulda Sədərək rayonunun kəndlərindən 31 nəfər rayon sakininin

şikayəti dinlənilmişdir.  

    Qeyd edək ki, qəbul zamanı həlli mümkün olan şikayətlər yerindəcə həll edilmiş, araşdırılma tələb edən şikayətlərin

həlli ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlanmış, ayrı-ayrı dövlət qurumlarına tapşırıqlar verilmişdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin mətbuat xidməti 

Sədərək rayonunda vətəndaşların qəbulu keçirilmişdir 
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    Türkiyədə baş verən və çoxsaylı insan tələfatına səbəb
olan zəlzələdən dərhal sonra Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə qardaş ölkəyə
yardım məqsədilə tədbirlər həyata keçirilir. Xalqımızın da
böyük dəstək verdiyi bu genişmiqyaslı tədbirlərə Azərbaycanın
könüllü gəncləri də qoşulub. Azərbaycan Könüllü Təşkilatları
İttifaqının təşkilatçılığı ilə “ASAN Könüllüləri”, “Gənc Kö-
nüllülər”, “BİR Könüllü”, “Aqrar İnkişaf Könüllüləri”,
“Naxçıvan Könüllüləri”, “Böyük Qayıdış Könüllüləri” və
“Ekokönüllülər” təşkilatlarının üzvləri arasından daha
təcrübəli, çətin şəraitdə fəaliyyət göstərməyə hazır olan
gənclər müəyyən edilərək ilkin təlimatlandırma keçdikdən
sonra türkiyəli soydaşlarımıza dəstək vermək üçün fevral
ayının 11-də qardaş ölkəyə yola düşüblər. 
    Bakıdan gələn könüllülər əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Gənclər Fondunda olub, burada Milli Məclisin
deputatı, fondun icraçı direktoru Cəbi Quliyevlə görüşüblər.
Muxtar respublikadan da könüllülərin qoşulduğu 100 nəfərlik
heyət yola salınmazdan öncə xüsusi geyimlərlə təmin edilib. 
    Onlardan bəziləri ilə həmsöhbət olduq:
    Vüqar Əliyev – Könüllü təşkilatlarının baş katibi: – İlk
olaraq 100 könüllü gəncimiz Türkiyəyə yola düşür. Növbəti
qrupun da qarşıdakı günlərdə yola düşəcəyi gözlənilir. Onlar
zəlzələdən daha çox zərərçəkmiş Kahramanmaraş şəhərində

olacaqlar. Daha sonra gedəcək
qruplar orada 3-4 qrupa bölünəcək
və digər şəhərlərdə insanlara yar-
dım edəcəklər. İttifaqın bu hu-
manitar fəaliyyəti çərçivəsində
Azərbaycan könüllüləri öz tür-
kiyəli həmkarları ilə zəlzələnin
baş verdiyi bölgələrdə faciədən zərərçəkmiş vətəndaşlara
yardımların paylanılması, əhalinin istiqamətləndirilməsi,
qeydiyyat və müxtəlif əlaqələndirmə işlərində
iştirak edəcəklər.
    Telman Həsənli – könüllü: – Türkiyədə baş
vermiş zəlzələ nəticəsində orada zərərçəkmiş bacı-

qardaşlarımıza kömək
etmək, humanitar yar-
dımların paylanması
ilə bağlı Azərbaycan
tərəfindən göndərilən
könüllülər heyətində

mən də yer aldığıma görə sevinirəm. Əlimizdən
gəldiyi qədər oradakı insanlara – zərərçəkən soy-
daşlarımıza kömək etmək istəyirik. Onlarla birlikdə
bu çətin günlərin öhdəsindən gələcəyimizə inanırıq. 
    Nazpəri Məmmədova – könüllü: – Dövlətimizin
etdiyi humanitar və digər yar-
dımlara biz könüllülər də qo-
şulmaq istədik. Qardaş Türkiyədə
baş verən fəlakət bizim də dər-
dimiz, kədərimizdir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin dediyi kimi: “Türkiyə-Azərbaycan artıq bir

yumruqdur, bir ürəkdir, bir candır”. Biz də üzərimizə
düşən vəzifəni məsuliyyətlə yerinə yetirəcək və onlara ilkin
psixoloji yardımları göstərəcəyik.
    Məlumat üçün onu da bildirək ki, həmin gün Azərbaycan
Könüllü Təşkilatları İttifaqının humanitar yardımı da qardaş
ölkəyə göndərilib.
    Azərbaycandan Türkiyəyə köməyə gedən 100-dən çox
könüllü gənc artıq Kahramanmaraşdadırlar. Ulu Öndər
Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” fəlsəfəsinə əsaslanan

Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının bu humanitar
fəaliyyəti çərçivəsində könüllü gənclərimiz öz türkiyəli
həmkarları ilə zəlzələnin baş verdiyi bölgələrdə faciədən
zərərçəkmiş vətəndaşlara yardımların paylanılması, əhalinin
istiqamətləndirilməsi, qeydiyyat və müxtəlif əlaqələndirmə
işlərində iştirak edəcəklər. 

- Ceyhun MƏMMƏDov

Ölkəmizin könüllü gəncləri Kahramanmaraşda 

     Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın
6-da Türkiyənin 10 vilayətində baş
verən güclü zəlzələlər nəticəsində ya-
ranan dağıntıların aradan qaldırılması,
insan tələfatlarının qarşısının alınması
üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülür.
Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyevanın göstərişinə əsa-
sən zəlzələ bölgəsinə ard-arda bir
neçə çevik xilasetmə dəstəsi, yarala-

nanların müayinə və müalicəsi məq-
sədilə səhra çadırları, tibbi ləvazi-
matlarla, zəruri vasitələrlə zəngin hu-
manitar yardımlar göndərilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında da fevralın 7-dən etibarən Tür-
kiyəyə hərtərəfli dəstək aksiyası ke-
çirilir, muxtar respublikanın Bakıdakı
Daimi Nümayəndəliyinin kollektivi,
paytaxt Naxçıvan şəhərində, rayon-
larda müxtəlif dövlət təşkilatlarının

əməkdaşları, sakinlər, iş adamları,
sahibkarlar yardım kampaniyalarına,
humanitar aksiyaya canla-başla qo-
şulub, səhiyyə ocaqları ehtiyac ya-
randıqda Türkiyədən olan yaralıların
qəbulu, müalicə və müayinə üçün
tam hazır vəziyyətə gətirilib. 
    Fevralın 7-də Naxçıvan sahibkar -
larına məxsus 1, 8 və 9-da hər gün
12 TIR,  fevralın 10-da isə zəlzələ
bölgəsində əziyyət çəkən insanların
köməyinə yetişəcək zəruri vasitələrlə
dolu daha 11 TIR Türkiyəyə yola
salınıb. 
    Təbii fəlakətdən zərərçəkmiş in-
sanlara köməklik göstərilməsi məq-
sədilə Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında başlayan humanitar aksiya
növbəti gün də davam etdirilib. Fev-

ral ayının 11-də növbəti 11 TIR yar-
dım qardaş ölkəyə yola salınıb. Gön-
dərilən yardımlar, əsasən, qida, ge-
yim, dərman,  uşaq bezi, sadə yataq,
generator, istilik lampaları, yorğan
dəstləri, xalçalardan ibarət olub.
Fevral ayının 13-də isə daha bir
TIR, ümumilikdə, 52 TIR Türkiyəyə
yola salınıb.
    Keçirilən humanitar yardım ak-
siyası çərçivəsində “Naxçıvanbank”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
qardaş Türkiyə Respublikasında baş
verən faciəvi zəlzələnin ilk günlə-
rindən əhalinin zəlzələdən zərərçə-
kənlərə ianə köçürmələri ilə  dəstək
olmaq istəyi nəzərə alınaraq bu  kö-
çürmələr üzrə komissiya haqqı ləğv
edilmişdir ki, bununla da müştərilərin

ianələrini daha rahat, sürətli və ko-
missiyasız həyata keçirməsi təmin
olunmuşdur. “Naxçıvanbank”ın bir
çox əməkdaşı Türkiyəyə ianə kö-
çürmələri həyata keçirmiş və yar-
dımlar göndərmişdir.
    “Naxçıvanbank” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin kollektivi Türkiyədə
zəlzələdən zərərçəkənlər üçün 500
nəfərlik müxtəlif zəruri ehtiyac və
qida məhsullarından ibarət qutular
hazırlamış, həmin yardımlar Nax-
çıvanda yerləşən yardım toplama
məntəqəsindən Türkiyəyə yola sa-
lınmışdır. 
    Naxçıvan Dövlət Universiteti isə
Türkiyənin zəlzələ zonasına 30 min
manat ianə edib.

Xəbərlər şöbəsi

Zəlzələ baş verən bölgələrə Naxçıvandan 
yardımlar davam etdirilir

    Bakıda Beynəl-
xalq Cüdo Federa-
siyasının (BCF)
Akademiyası tərə-
findən keçirilən
cüdo məşqçiliyi
sertifikat proqra-
mına yekun vuru-
lub. Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrindən olan 79 məşqçi beşgünlük tə-
limlərin sonunda beynəlxalq sertifikat əldə etmək
üçün imtahan verib. 
    İmtahanı uğurla adlayaraq sertifikat qazanan məşq-
çilərdən biri də Naxçıvan Güləş Federasiyasının, eyni
zamanda Naxçıvan Şəhər Uşaq-Gənclər İdman Məktə-
binin müəllim-məşqçisi Orxan Quliyevdir. On beş ilə
yaxın məşqçilik fəaliyyəti olan 40 yaşlı cüdoçunun
karyerasına nəzər saldıqda özünün və idmançılarının
ölkə çempionatlarında müxtəlif əyarlı medallar qazan-
dığını  qeyd etmək olar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyinin mətbuat xidməti

Məşqçimizə beynəlxalq 
sertifikat verilib
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     Naxçıvan Muxtar Respublikası İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombuds-

manın) preventiv mexanizm funksi-
yasının icrası diqqətdə saxlanılır. Bu
məqsədlə İnsan Hüquqları üzrə Mü-
vəkkil (Ombudsman) Günay Rzayeva
Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil
Nazirliyinin tabeliyində olan Məhəm-
məd Füzuli adına Ordubad şəhər tam
orta internat məktəbinə baş çəkib.

Başçəkmədə məqsəd bu müəssi-
sədə təhsil alan və yaşayan uşaqların

saxlama şəraitinin və müəssisə əməkdaş-
larının onlarla rəftarı məsələlərinin, habelə

uşaqların hüquqlarının təmin olunması
vəziyyətinin araşdırılması olub. Ombuds-
man uşaqlarla fərdi və kollektiv söhbətlər
aparıb. Başçəkmə zamanı aşkar olunan
çatışmazlıqlarla bağlı müəssisə rəhbərinə
görülməli tədbirlər haqqında tapşırıq və
tövsiyələr verilib, müəssisə əməkdaşları
ilə hüquqi maarifləndirici müzakirələr
aparılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan 
Hüquqları üzrə Müvəkkilinin

(Ombudsmanın) mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə 
Müvəkkili (Ombudsman) internat məktəbindəki uşaqlara baş çəkib

    Əlahiddə Ümumqoşun Orduda yanvar
ayı ərzində həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış
gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirilib.
Mərasimdə şəhidlərimizin və fevralın 6-da
Türkiyə Respublikasında baş vermiş zəl-
zələdə həlak olanların əziz xatirəsi yad
edilib, Dövlət Himnimiz səsləndirilib.
    Polkovnik Mahmud Əmirov məra-
simdəki gənc əsgərləri təbrik edib,  hərbi
andın mənasını, and içən hərbi qulluq-
çuların üzərinə düşən şərəfli və məsul
vəzifələri xatırladıb. 
    Əsgərlər hərbi and içərək Azərbaycan
Respublikasının mənafeyini, onun suve-
renliyini, ərazi bütövlüyünü və müstə-
qilliyini şərəflə qoruyacaqlarına, bundan
ötrü canlarını belə əsirgəməyəcəklərinə
söz veriblər. 
    Gənc əsgər Qalib Zeynalov çıxışında
hərbi xidmətə zəfər və mübarizə əzmi

ilə gəldiyini bildirib və əsgər yoldaşlarına
xidmətlərində uğurlar arzulayıb.
    Valideynlər adından çıxış edən Ruslan
Zeynalov sırada dayanan hər bir Vətən
övladının peşəkar döyüşçü və bacarıqlı
əsgər kimi formalaşacaqlarına, üçrəngli
bayrağımızın dalğalandığı istənilən ərazidə
qürurla, qətiyyətlə xidmət edəcəklərinə
inandığını deyib.
     General-mayor Rəhim Cəfərov Əlahiddə
Ümumqoşun Ordu komandanı, general-
polkovnik Kərəm Mustafayevin təbrikini

şəxsi heyətə çatdıraraq bildirib ki,  andiçmə
mərasimi hər bir əsgərin həyatında unu-

dulmaz və yaddaqalan günlərdən
biridir. 

Qeyd olunub ki, hərbi xid-
mətə yenicə qədəm qoyan gənc
əsgərlərə ixtisaslarına uyğun
təlim və məşğələlər keçirilir.
Hərbi  hissədə olan müasir şərait
məşğələlərin səmərəli təşkilinə

zəmin yaradır. Yanvar ayında ordu sıra-
larına daxil olan gənclərimiz də peşəsinin
incəliklərinə yaxşı bələd olan  peşəkar
komandirlər tərəfindən keçirilən məş-
ğələlərdə hərbi bilik və vərdişləri həvəslə
öyrənəcək, yüksək döyüş hazırlıqlı hərbi
qulluqçu kimi formalaşaraq Vətənə, xal-
qa, dövlət və dövlətçiliyimizə sonsuz
sədaqətlə xidmət edəcəklər. 
    Mərasim şəxsi heyətin təntənəli keçidi
ilə başa çatıb.

Kənan CƏlİlov

Gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirilib


