Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Gürcüstan hissəsinin tikintisi sürətlə davam
etdirilir.
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“Azərinşaatservis” MMC Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir yolu layihəsi çərçivəsində “AxalkalakiKartsaxi-Türkiyə sərhədi dəmir yolunun yenidən qurulması layihəsi” üzrə tikinti işlərinini sürətlə
davam etdirir.
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
tikinti işləri ilə yerində tanış olmaq məqsədilə Gürcüstanda olub. Nazirlə yanaşı “Azəryolservis” ASCnin sədri Cavid Qurbanov, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri Arif Əsgərov və
“Azərinşaatservis” MMC-nin İdarə heyətinin üzvü, Direktor müavini Vüsal Aslanov da Gürcüstana
gedənlər arasında olub. Azərbaycanlı nümayəndə heyəti ilə yanaşı Gürcüstanın Marabda-Tetriskaro
dəmir yolu idarəsinin rəisi B.Breqadze və onun müavini də tikinti sahəsinə baş çəkənlər arasında idi. 27
və 31 avqust tarixlərində sahəyə baş çəkən Nəqliyyat naziri tikinti işlərini aparan “Azərinşaatservis”
MMC-nin Gürcüstandakı nümayəndələri ilə görüşərək işlərin gedişatı ilə maraqlanıb, öz məsləhət və
tövsiyyələrini verdi. Sonda Nazir tikinti işlərinin keyfiyyətli yerinə yetirilməsilə bağlı tapşırıqlarını da
verdi.
Kəskin hava şəraiti və eləcə də ilkin layihə hazırlanarkən yolun geoloji quruluşunun tam
öyrənilməməsinə görə meydana gələn müəyyən texniki problemlər səbəbiylə müvəqqəti dayanmalar
olsa da ümumilikdə bu layihənin başa çatdtırılması istiqamətində işlər sürətlə davam etdirilməkdədir.
Layihəyə əsasən inşa ediləcək olan Axalkalaki-Kartsaxi-Türkiyə sərhədi dəmir yolunun ümumi
uzunluğu 25,65 kilometrdir. Eyni zamanda layihə çərçivəsində 1 stansiyanın, 6 körpü və 5 yol
ötürücüsünün tikilməsi də nəzərdə tutulub.
Layihə üzrə işlərin əsas hissəsinin 2011-ci ildə başa çatdırılması və ümumilikdə 2012-ci ildə BTQ
dəmir yolunun istismara verilməsi nəzərdə tutulur. İstismara verilməsinin ilkin dövründə bu xətt
vasitasiylə ildə 1 mln. sərnişin və 6,5 mln. ton yük, 2034-cü ildə isə 3 mln. sərnişin və 17 mln. ton yük
daşınacağı ehtimal edilir.

2003-cü ildə qurulan “Azərinşaatservis” MMC Azərbaycanda və Qafqaz regionunda yol və dəmiryolu tikintisi
sahəsində aparıcı şirkətlərdən biridir. Yüksək keyfiyyətli xidmətlər göstərən Şirkət, əsas fəaliyyət dairəsi olan
avtomobil və dəmiryolu tikintisində A-dan Z-yə bütün növ xidmətləri öz imkanları hesabına həyata keçirir.
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