
Pa kis ta nın nü fuz lu in gi
lis dil li “Pa kis tan Ob ser ver” 
qə ze ti Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vi “2013cü ilin ada
mı” elan et miş dir. Qə ze tin 
tə sis çi si və baş re dak to ru, 
ta nın mış ic ti maisi ya si xa
dim Za hid Ma li kin nəş rin 
bi rin ci sə hi fə sin də “İl ham 
Əli yev – 2013cü ilin ada
mı: Bü tün sa hə lər də sü rət li 
in ki şa fı tə min edən nü mu
nə vi Pre zi dent mo de li” ad lı 
xü su si mə qa lə si çap olun
muş dur. Mə qa lə də de yi
lir ki, Av ra si ya mə ka nın da 
özü nü təs diq et miş par laq 
si ya si xa dim olan İl ham 
Əli yev 2013cü il 9 okt yabr 
ta rix li seç ki lər də ye ni dən 
xal qın eti ma dı nı qa za na raq 
Azər bay ca nın Pre zi den ti 
se çil miş dir.

Za hid Ma lik Pre zi dent 
İl ham Əli yev lə 2005ci il 
ap re lin 6da gö rüş dü yü nü 
və hə min dövr dən eti ba
rən Azər bay can da ge dən 
bü tün pro ses lə ri ya xın dan 
iz lə di yi ni vur ğu la mış dır. 
Ya zı da qeyd olu nur ki, hə
min gö rüş də döv lət baş çı sı 
İl ham Əli yev Er mə nis tan
Azər bay can, Dağ lıq Qa
ra bağ mü na qi şə sin də Pa
kis ta nın tut du ğu prin si pi al 
möv qe yə gö rə min nət dar
lı ğı nı bil dir miş dir. 

Müs tə qil Azər bay ca nın 
gənc öl kə ol du ğu nu bil di
rən baş re dak tor xa riz ma
tik li der Hey dər Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə 1990cı il lə
rin əv vəl lə rin də Azər bay
ca nın de mok ra tik in ki şaf 
və döv lət qu ru cu lu ğu yo lu
na qə dəm qoy du ğu nu qeyd 
et miş, bu si ya sə tin cənab 
İl ham Əli yev tə rə fin dən 
uğur la da vam et di ril di yi ni 
bil dir miş dir. Za hid Ma lik 
ya zır ki, İlham Əli yev 2003
cü, 2008ci və 2013–cü il

lər də ke çi ril miş ümum xalq 
seç ki lə rin də inam lı qə lə bə 
qa za na raq döv lət baş çı sı 
se çil miş dir. Bir sı ra apa rı
cı bey nəl xalq təş ki lat lar və 
döv lət lər dən olan mü şa hi
də çi lər seç ki lə rin de mok
ra tik və şəf  af ke çi ril di yi ni 
vur ğu la mış lar. 

Mə qa lə də bil di ri lir ki, 
Qər bin apa rı cı neft  şir kət
lə ri ilə “Əs rin mü qa vi lə
si” im za lan dıq dan son ra 
Azər bay can iq ti sa diy ya tı 
sü rət lə in ki şaf et mə yə baş
la mış dır. Neft  ya taq la rı nın 
is tis ma rı is ti qa mə tin də 
hə min sa zi şə da ir da nı şıq
lar da İl ham Əli yev apa rı cı 
rol oy na mış, öl kə rəh bər
li yi nin hə ya ta ke çir di yi 
müd rik neft stra te gi ya sı
nın ic ra sı xal qın ri fah ha
lı nın yük səl mə si nə sə bəb 
ol muş dur. Ya zı da de yi lir 
ki, bu si ya sə tin da va mı 
ola raq son ra neft  və qa zın 
nəq li marş rut la rı mü əy
yən edil miş, Ba kıTbi li si
Cey han neft , Ba kıTbi li si–
Ər zu rum qaz kə mər lə ri 
ti kil miş dir, Azər bay can 
qa zı nın Av ro pa ya nəq li ni 
tə min edə cək TransAna
do lu (TA NAP) və Trans
Ad ria tik (TAP) la yi hə lə ri 
ic ra olun maq da dır. Neft 
stra te gi ya sı çər çi və sin də 
gö rü lən iş lər nə ti cə sin
də öl kə 78 mil yard dol lar 
məb lə ğin də mən fə ət əl də 
et miş, bir vaxt lar qaz id xal 
edən Azər bay can bu məh
su lun ix ra cı na baş la mış dır. 

Za hid Ma lik mə qa lə ni 
bu söz lər lə bi ti rir: “Məhz 
sa da la nan uğur la rı na gö rə 
Azər bay can Pre zi den ti İl
ham Əli yev “2013cü ilin 
ada mı” adı na la yiq gö rül
müş dür və bu mü na si bət
lə onu təb rik edir, bü tün 
Azər bay can xal qı na ən xoş 
ar zu la rı mı zı çat dı rı rıq”.

Yan va rın 9-da Azər-
bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti 
İl  ham Əli ye vin 

sədr li yi ilə Na zir lər Ka bi ne-
ti nin 2013-cü ilin so si al-iq ti-
sa di in ki şa fı nın ye kun la rı na 
və 2014-cü il də qar şı da du-
ran və zi fə lə rə həsr olun muş 
ic la sı ke çi ril miş dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
2013cü il də də Azər bay
ca nın uğur lu so si aliq ti sa di 
in ki şa fı nı da vam et dir di yi ni 
və bey nəl xalq imi ci nin möh
kəm lən di yi ni vur ğu la mışdır. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı BMT 
Təh lü kə siz lik Şu ra sın da iki 
il lik fəa liy yə ti döv rün də res
pub li ka mı zın bey nəl xalq hü
qu qu və əda lə ti əsas gö tü rə
rək da im prin si pi al möv qe 
tut du ğu nu, öl kə mi zin bey nəl
xalq nü fu zu nun ötən müd
dət də da ha da art dı ğı nı qeyd 
et miş dir. Pre zi dent İl ham Əli
yev 2013cü ilin əv və lin də 
Av ro pa Şu ra sı Par la ment As
samb le ya sın da an tia zər bay
can qüv və lə rin öl kə mi zə qar
şı təş kil et di yi kam pa ni ya nın 
if  a sa uğ ra dı ğı nı bil dir miş dir. 
Pre zi dent İl ham Əli yev ötən 
il Azər bay can da çox lu say da 
mö tə bər bey nəl xalq təd bi rin 
ke çi ril di yi ni, müx tə lif öl kə
lər lə iki tə rəf li mü na si bət lə
rin ge niş lən di ril mə si və möh
kəm lən di ril mə si üçün hər tə
rəf  i iş apa rıl dı ğı nı de miş dir. 
Er mə nis tanAzər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si
nin həl li məq sə di lə apa rı lan 
da nı şıq lar da Er mə nis ta nın 
qey rikonst ruk tiv möv qe tut
ma sı nə ti cə sin də heç bir irə
li lə yi şə na il olun ma dı ğı nı 
vur ğu la yan Pre zi dent İl ham 
Əli yev ötən ilin so nun da bu 
pro ses də mü əy yən can lan
ma nın mü şa hi də edil di yi ni 
diq qə tə çat dır mış dır.

Azər bay ca nın döv lət büd
cə si nin Er mə nis ta nın döv lət 
büd cə si ni 8 də fə, öl kə mi
zin əha li si nin iş ğal çı döv lə tin 
əha li si ni 6 də fə üs tə lə mə si, 
Er mə nis ta nın ağır so si aliq ti
sa di və ziy yət də ol ma sı fakt la
rı na əsas la nan Prezident İlham 
Əliyev bü tün sa hə lər də güc lər 
nis bə ti nin res pub li ka mı zın 
xey ri nə ol du ğu nu vur ğu la mış
dır. Döv lə ti mi zin baş çı sı ötən 
il 20 min məc bu ri köç kü nün 
hər tə rəf li şə rai tə ma lik olan 
mən zil lər lə tə min edil di yi ni, 
bu il də təx mi nən bir o qə dər 
məc bu ri köç kün üçün ye ni 
mən zil lə rin in şa olu na ca ğı nı 
de miş dir.

Azər bay can Pre zi den ti 
Da vos Fo ru mu nun son açıq
la ma sı na əsa sən rə qa bət qa
bi liy yət li li yi nə gö rə dün ya da 
39cu yer də olan öl kə mi zin 
bun dan son ra da uğur lu so si
aliq ti sa di in ki şa fı nı da vam et

di rə cə yi ni de miş dir. Döv lə ti
mi zin baş çı sı 2013cü il də ma
aş və pen si ya la rın ar tı rıl dı ğı nı, 
MDB mə ka nın da məhz Azər
bay can da so vet döv rün dən 
qa lan əma nət lə rin kom pen
sa si ya sı nın ən qı sa müd dət
də və ən yük sək əm sal la re
al laş dı rıl dı ğı nı vur ğu la mış dır. 
“İn for ma si yakom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı ili” elan edi lən 
2013cü il də Azər bay ca nın ilk 
kos mik pey ki nin or bi tə çı xa
rıl ma sı nı ta ri xi nai liy yət ki
mi də yər lən di rən Pre zi dent 
İlham Əli yev res pub li ka mız da 
tu rizm və nəq liy yat sek tor la rı
nın in ki şa fı üçün də bö yük iş
lər gö rül dü yü nü bil dir miş dir. 

İc la sa ye kun vu ran Pre zi
dent İl ham Əli yev ötən il əl də 
olu nan uğur la rın 2014cü il də 
də da vam et di ril mə si üçün 
in ves ti si ya proq ram la rı nın 
ge niş lən di ril mə si nin, mak
ro iq ti sa di sa bit li yin qo run

ma sı nın, iq ti sa di is la hat la rın 
və sa hib kar lı ğa döv lət dəs tə
yi nin da vam et di ril mə si nin, 
inf  ya si ya nın sə viy yə si nin sa
bit sax la nıl ma sı nın va cib li yi ni 
vur ğu la  mışdır. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı bu il qə bul edi lə cək 
növ bə ti re gio nal in ki şaf, Ba kı 
və ət raf qə sə bə lə rin in ki şa fı 
proq ram la rı nın ic ra sı ilə bağ lı 
qar şı da ye ni və zi fə lə rin dur
du ğu nu bil dir  mişdir. Öl kə nin 
əsas ər zaq məh sul la rı na olan 
tə lə ba tı nın da xi li im kan lar 
he sa bı na ödə nil mə si nin va cib 
məq səd lər dən bi ri ol du ğu nu 
söy lə yən Pre zi dent İl ham Əli
yev me lio ra si ya və ir ri qa si ya 
təd bir lə ri nin ge niş lən di ril mə
si, iri fer mer tə sər rü fat la rının 
ya ra dıl ma sı, kənd tə sər rü fa tı 
üçün ye ni tex ni ki va si tə lə rin 
alın ma sı məq sə di lə və sa it 
ay rıl ma sı pro se si nin da vam 
et di ril mə si, tor paq fon du nun 
uço tu nun ba şa çat dı rıl ma sı ilə 

bağ lı mü va fi q tap şı rıq la r ver 
mişdir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
2014cü il də öl kə əha li si nin tə bii 
qaz la da vam lı təc hi za tı, iç mə li su 
və ka na li za si ya, həm çi nin kənd 
yol la rı nın in şa sı la yi hə lə ri nin ic
ra sı ilə bağ lı qar şı da du ran və zi
fə lər dən da nış  mışdır. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı kor
rup si ya ya qar şı komp leks mü
ba ri zə təd bir lə ri nin 2014cü 
il də də da vam et di ri lə cə yi ni, 
bu sa hə də öz sə mə rə li li yi ni 
ar tıq təs diq et miş “ASAN xid
mət” şə bə kə lə ri nin ge niş lə
nə cə yi ni vur ğu la  mışdır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
2014cü ili həm də 2015ci 
il də Ba kı da ke çi ri lə cək bi rin
ci Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq 
pro se sin də həl le di ci il ki mi 
sə ciy yə lən dir  mişdir.

Döv lə t i  mi zin baş çı sı 
2014cü ilin “Sə na ye ili” ola
ca ğı nı bil dir mişdir.

2014-cü il Azərbaycanda 
«Sənaye ili» elan olunmuşdur

Y an va rın 7də pay
taxt da Azər bay ca
nın ən bö yük tibb 
mü əs si sə si olan 

Ba kı Sağ lam lıq Mər kə zi is ti fa
də yə ve ril miş dir. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev və xa nı mı Meh
ri ban Əli ye va açı lış da iş ti rak 
et miş lər. 

Ba kı Sağ lam lıq Mər kə zin
də ya ra dı lan şə ra it bir da ha 
təs diq lə yir ki, öl kə mi zin iq
ti sa di qüd rə ti art dıq ca so si al 
sa hə yə da ha çox diq qət gös
tə ri lir və bu pro ses da vam lı 
xa rak ter al mış dır. Tə sa dü fi 
de yil dir ki, Azər bay can Pre
zi den ti nin Fər ma nı ilə təs diq 
edil miş “Azər bay can 2020: 
gə lə cə yə ba xış” İn ki şaf Kon
sep si ya sın da da sə hiy yə yə 
ay rı lan və sai tin ümu mi da xi
li məh sul da pa yı nın di na mik 
şə kil də ar tı rıl ma sı, hə min 
və sai tin sə mə rə li və məq səd
yön lü is ti fa də si ni tə min edən 
me xa nizm lə rin ya ra dıl ma sı 
nə zər də tu tu lur. 

Mər kə zin hə kim kol lek ti
vi ilə gö rü şən Pre zi dent İl ham 
Əli yev de miş dir: «Si zi Ba kı 
Sağ lam lıq Mər kə zi nin açı lı şı 

mü na si bə ti lə ürək dən təb
rik edi rəm. Gö zəl mər kəz dir, 
müs tə qil lik döv rün də ti kil miş 
ən bö yük tibb mü əs si sə si dir. 
550 çar pa yı lıq mər kəz də bü
tün la zı mi şə ra it ya ra dı lıb dır. 
Bu, ən bö yük mər kəz dir. Bu
ra da bir ne çə şö bə fəa liy yət 
gös tə rir. Bü tün əsas şö bə lər 
var dır. Müa sir ava dan lıq qu
raş dı rı lıb dır. Yə ni bu ra da yük
sək tib bi xid mət gös tər mək 
üçün bü tün im kan lar var dır. 
Əmi nəm ki, bu ra da ça lı şan 
hə kim lər də xəs tə lə rə qay ğı 
və diq qət lə ya na şa caq lar.

Bu mər kə zin ti kin ti si əla
mət dar ha di sə dir. Son il lər də 
Azər bay can da sə hiy yə sa hə
si nin in ki şa fı ilə bağ lı bö yük 
iş lər gö rül müş dür. Bü tün ra
yon lar da müa sir xəs tə xa na lar, 
di aq nos ti ka mər kəz lə ri ti kil
miş dir. Son il lər də yüz lər lə 
tibb mər kə zi açıl mış dır ki, bu 
gün Azər bay can və tən daş la rı
na xid mət gös tə rir. 

Be lə mər kəz lə rin ya ra
dıl ma sı Azər bay can da so si al 
sa hə yə gös tə ri lən diq qə tin 
əla mə ti dir. Bu sa hə 2014cü 
il də də prio ri tet ola raq qa la
caq dır. Çün ki Azər bay ca nın 

ar tan iq ti sa di in ki şa fı, iq ti sa di 
po ten sia lı im kan ve rir ki, so si
al sa hə yə diq qət da ha da bö
yük ol sun.

Əl bət tə ki, so si al sa hə
nin əsas is ti qa mə ti in san la rın 
sağ lam lı ğı dır. Bu sa hə yə də 
da im bö yük diq qət gös tə ri lir. 
Azər bay can da sə hiy yə sa hə
sin də apa rı lan is la hat lar sta
tis tik gös tə ri ci lər də də özü nü 

əks et di rir. Çün ki ana ölü mü, 
uşaq ölü mü kəs kin də rə cə
də aşa ğı düş müş dür. Dün ya 
Sə hiy yə Təş ki la tı Azər bay
can da apa rı lan is la hat la rı təq
dir lə qeyd edir. Bir söz lə, son 
il lər də öl kə miz də və xü su si lə 
Ba kı da müa sir tibb mü əs si
sə lə ri nin ya ra dıl ma sı ge niş 
vü sət al mış dır. Əmi nəm ki, 
gə lə cək il lər də ha zır da tə mi

rə eh ti ya cı olan tibb mü əs si
sə lə rin də də tə mirbər pa iş
lə ri apa rı la caq və gö zəl şə ra it 
ya ra dı la caq dır.

Bir da ha qeyd et mək is
tə yi rəm ki, son il lər də be lə 
mər kəz lə rin ti kin ti si nə na
dir hal lar da rast gəl mək olar. 
Çün ki dün ya da hə lə ki, iq ti
sa di böh ran da vam edir, bə zi 
öl kə lə rin iq ti sa di və ziy yə ti o 

qə dər də yax şı de yil dir. De yə 
bi lə rəm ki, be lə bö yük xəs
tə xa na la rın ti kin ti si ha zır da 
dün ya da çox na dir hal lar da 
müm kün dür. 

An caq be lə mər kəz lər 
Azər bay can da ti ki lir və ti ki lə
cək dir. Mən yax şı xa tır la yı ram 
ki, biz bu yer də tə məl da şı nı 
qoy duq. O vaxt bu ra de mək 
olar ki, boş əra zi idi. İki il ya
rım ər zin də gö zəl mər kəz ti
kil miş dir».

Əhaliyə yüksək xidmət 
göstərilməsi haqqında danışan 
Azərbaycan Prezidenti daha 
sonra demişdir: «Əl bət tə ki, 
sə hiy yə sis te mi nin əsas gös
tə ri ci si hə kim lə rin pe şə kar
lı ğı dır. He sab edi rəm ki, bu 
is ti qa mət də hə lə gö rü lə si 
iş lər çox dur. Həm təh sil lə, 
həm hə kim lə rin tək mil ləş di
ril mə si ilə bağ lı hə lə gö rü lə
si iş lər çox dur. Ümid edi rəm 
ki, bi zim bü tün hə kim lə ri miz 
dün ya da bu gün sə hiy yə sa
hə sin də ge dən ye ni lik lə ri iz
lə yə cək lər. Azər bay can da ən 
mü tə rəq qi me tod lar tət biq 
edi lə cək dir. Bax, pe şə kar lıq 
da bu şə rai tə uy ğun ol ma lı dır. 
Be lə olan hal da he sab edi rəm 

ki, Azər bay can da sə hiy yə sa
hə sin də ar zu et di yi miz nə ti cə 
əl də olu na caq dır». 

Çıxışının sonunda döv lə
timizin başçısı sosial sahənin 
inkişaf etdiriləcəyini  bir 
daha vurğulamışdır: «2014
cü il də sə hiy yə sa hə si, ümu
miy yət lə, so si al sa hə prio
ri tet ola raq qa la caq dır. Biz 
2014cü ilin bi rin ci həft  ə sin
də gö rü şü rük. De yə bi lə rəm 
ki, ar tıq 2014cü il də öl kə
miz üçün əhə miy yət li olan 
iki ob yek tin açı lı şı ol muş
dur. Ayın 3də biz Qə bə lə də 
müa sir DağXi zək Mər kə zi
nin açı lı şı nı qeyd et dik. Bu 
gün isə bu ra da, Ba kı da Sağ
lam lıq Mər kə zi nin açı lı şı nı 
qeyd edi rik. Nə zə rə al saq ki, 
bu gün 2014cü ilin bi rin ci iş 
gü nü dür, əmin lik lə de mək 
olar 2014cü il də be lə açı lış
lar çox ola caq dır. Əmi nəm 
ki, 2014cü il də öl kə miz, 
xal qı mız üçün uğur lu il ola
caq dır. Biz qar şı mı za qoy du
ğu muz bü tün və zi fə lə rə ça
ta ca ğıq. Si zi ke çən bay ram lar 
mü na si bə ti lə bir da ha təb rik 
et mək is tə yi rəm. Si zə ye ni 
uğur lar ar zu edi rəm».

X a l q  d ö v l ə t  ü ç ü n  y o x ,  d ö v l ə t  x a l q  ü ç ü n  o l m a l ı d ı r. . .
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Pay taxt Ba kı nın qə dim ta
ri xi rəmz lə rin dən bi ri, mil li 
me mar lı ğı mı zın na dir nü mu
nə si, UNES COnun Dün ya 
İrs Si ya hı sı na da xil edi lən Qız 
qa la sın da kon ser va si ya və ye
ni mu zey eks po zi si ya sı nın ya
ra dıl ma sı iş lə ri ba şa çat mış dır. 

De kab rın 30da Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev və xa nı mı Meh
ri ban Əli ye va Qız qa la sın da 
hə ya ta ke çi ri lən kon ser va si ya 
iş lə ri və ye ni ya ra dı lan mu zey 
eks po zi si ya sı ilə ta nış ol muş lar. 

Son il lər ta ri xi abi də lə
ri mi zin qo ru nub sax lan ma sı 
və bər pa sı məq sə di lə döv lət 
sə viy yə sin də sil si lə komp leks 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Qə
dim İçə ri şə hər də yer lə şən 
abi də lə rin kon ser va si ya sı və 
bər pa sı is ti qa mə tin də gö rü lən 
iş lər də bu təd bir lə rin tər kib 
his sə si dir. Mad di mə də niy yət 
nü mu nə lə ri nin mü ha fi zə si nə 
və təb li ği nə həs sas lıq la ya
na şan Hey dər Əli yev Fon du 
Azər bay ca nın ta ri xi me mar lıq 
ənə nə lə ri ni və ir si ni dol ğun 
şə kil də əks et di rən İçə ri şə hər
də apa rı lan tə mir və bər pa iş
lə ri nə də dəs tə yi ni əsir gə mir.

Əsr lər birbi ri ni əvəz lə
dik cə Qız qa la sı tə bii pro ses lə
rin tə si ri nə ti cə sin də zə də lə
nə rək cid di təh lü kə ilə üzüzə 
qal sa da, bu möh tə şəm abi də 
ta ri xin bü tün sı naq la rı na si
nə gə rə rək ümu mi lik də öz 
il kin gör kə mi ni və struk tur 
qu ru lu şu nu qo ru yub sax la ya 
bil miş dir. Ötən əs rin 60cı il
lə rin də apa rı lan bər pa iş lə rin
dən son ra abi də mu zey ki mi 
fəa liy yət gös tər miş dir. Dün ya 
əhə miy yət li bu abi də nin qo
ru nub sax lan ma sı və möv cud 
gör kəm də gə lə cək nə sil lə rə 
çat dı rıl ma sı üçün Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin tap şı rıq la rı 
əsa sın da 20092013cü il lər də 
bu ra da kon ser va si ya iş lə ri apa
rıl mış dır. Kon ser va si ya iş lə ri 
Avst ri ya nın məş hur bər pa çı 
eks per ti, dün ya nın müx tə lif 
yer lə rin də 400dən çox abi də
ni, o cüm lə dən İçə ri şə hər də ki 
Mə həm məd məs ci di ni bər pa 
edən Erix Pum me rin rəh bər
li yi al tın da xa ri ci və yer li mü
tə xəs sis lə rə hə va lə edil miş dir. 
Hə min la yi hə çər çi və sin də 
hə ya ta ke çi ri lən kon ser va si ya 
təd bir lə rin də baş lı ca məq səd 
ti ki li nin za hi ri gö rü nü şü nə 

xə ləl gə tir mə dən tə bii da ğıl
ma pro se si nin və in san ami
li nin abi də yə əsr lər bo yun ca 
vur du ğu zi ya nın ara dan qal dı
rıl ma sı idi. El mi araş dır ma la
ra əsas la nan bu la yi hə nin re
al laş dı rıl ma sı za ma nı müa sir 
tex no lo gi ya lar dan ge niş is ti fa
də edil miş dir. Bu ra da apa rı lan 
iş lər nə ti cə sin də Qız qa la sı nın 
tək ra ro lun maz gör kə mi tam 
bər pa edil miş, bu bən zər siz 
abi də ye ni dən is ti fa də yə ve
ril miş dir. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı və 
xa nı mı Qız qa la sın da möv cud 
ol muş xa rak te rik zə də lə ri, abi
də nin mü qa yi sə li gö rün tü lə
ri ni, kö çə ri quş la rın (uzun qa
nad lı la rın) al ter na tiv yu va lar la 
tə min edil mə si ilə bağ lı gö rül
müş iş lə ri əks et di rən sten də 
bax mış lar.

“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix
Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si nin 
rəi si Sa mir Nu ri yev Azər bay
can Pre zi den ti İl ham Əli ye və 
və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va ya 
Qız qa la sın da hə ya ta ke çi ri lən 
ye ni dən qur ma iş lə ri ba rə də 
ət raf ı mə lu mat ver miş dir.

Qeyd olun muş dur ki, 2013
cü ilin okt yab rın da Qız qa la sı
nın həm fa sa dın da, həm də da
xi lin də bər pa və kon ser va si ya 
iş lə ri uğur la ye kun laş dı rıl mış
dır. Bu nun la ya na şı, qa la nın da
xi lin də bey nəl xalq stan dart la ra 
uy ğun müa sir mu zey eks po zi
si ya sı ya ra dıl mış dır. Kon ser
va si ya pro se si döv rün də abi
də nin ta ri xi nin və tə yi na tı nın 
öy rə nil mə sin də mü hüm rol 
oy na ya bi lə cək el mi təd qi qat lar 
da apa rıl mış dır. Mil li mə nə vi 
də yər lə ri mi zin, mad di mə də
niy yət abi də lə ri mi zin qo ru nub 
sax lan ma sı na və təb li ği nə həs
sas lıq la ya na şan Hey dər Əli yev 
Fon du kon ser va si ya təd bir lə ri 
za ma nı ya xın dan dəs tə yi ni, o 
cüm lə dən eko lo ji mə sə lə lə rin 
həl li nə hər tə rəf li kö mə yi ni 
əsir gə mə miş dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev və 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va gö
rü lən iş lər lə ya xın dan ta nış 
ol muş lar. Bil di ril miş dir ki, ye ni 
mu zey eks po zi si ya sı təc rü bə li 
mü tə xəs sis lə rin kö mə yi ilə 
ya ra dıl mış dır. Qa la da kı pil lə
kən ye ni si ilə əvəz edil miş dir. 
Qız qa la sı nın mər tə bə lə rin də 
xü su si mo ni tor lar da bu abi
də nin ta ri xi, da xi li struk tu ru, 
ti kin ti sin də məq səd, tə yi na tı 

və sa ir mə sə lə lər lə bağ lı fər
ziy yə lər, əf sa nə lər və di gər 
ma raq lı fakt lar əks olun muş
dur. Eks po zi si ya da kı stend də 
qə dim sə nət kar lıq mə mu lat la
rı ba rə də mə lu mat ve ri lir. Hər 
bir mər tə bə də eks po zi si ya ya 
uy ğun işıq lan dır ma sis te mi 
qu raş dı rıl mış dır. Bu ra da Qız 
qa la sı nın mü da fiə, is teh kam, 
di ni, rə səd xa na və di gər tə yi
na tı ba rə də fər ziy yə lər lə, el
mi araş dır ma lar la ta nış ol maq 
müm kün dür. Mo ni tor lar da 
Qız qa la sı nın tə yi na tı ba rə də 
film nü ma yiş et di ri lir.

Eks po zi si ya da Qız qa la sı
nın özü nə məx sus və bən zər
siz me mar lı ğı ge niş ək si ni tap
mış dır. Bu ra da ori ji nal ma ket 
qu rul muş dur. Ma ke tin üzə
rin də ki mo ni tor da qa la nın da
xi li struk tu ru ba rə də mü fəs səl 
mə lu mat yer ləş di ril miş dir. 
Qa la da apa rı lan bər pa iş lə rin
dən son ra hər bir mər tə bə də 
ən müa sir təh lü kə siz lik, yan
ğın dan mü ha fi zə sis tem lə ri və 
di gər mü va fiq sis tem lər qu raş
dı rıl mış dır. 

Bu ra da Qız qa la sı haq qın
da əf sa nə lər lə də ta nış ol maq 
müm kün dür. Eks po zi si ya nın 
növ bə ti böl mə sin də Qız qa
la sı nın mü da fiə ob yek ti ro lu
nu oy na ma sı ilə bağ lı fər ziy yə 
və el mi araş dır ma lar dan bəhs 
edi lir. Bu ra da kı stend də qə dim 
si lah nü mu nə lə ri nü ma yiş olu
nur. Mo ni tor lar da İçə ri şə hə rin 
hər bi ta ri xi və bu ra da baş ve
rən dö yüş lər ək si ni tap mış dır. 
Qa la da uşaq la rın bö yük ma ra
ğı na sə bəb ola caq “İçə ri şə hə
rin mü da fiə si” ad lı in te rak tiv 
oyun da təq dim edi lir.

“Qə dim mə bəd” böl mə
sin də ki he lio disp ley də ori ji
nal lı ğı ilə diq qə ti cəlb edir.

Eks po zi si ya da Qız qa la sı
nın qə dim rə səd xa na ro lu nu 
oy na ma sı fər ziy yə si nə də ge
niş yer ay rıl mış dır. Bə zi fi kir
lə rə əsa sən, Qız qa la sı əsas 
eti ba ri lə Gü nə şin il lik döv riy
yə si ni iz lə mək və bu pro se sin 
önəm li mə qam la rı nı öy rən
mək məq sə di lə ucal dıl mış dır. 

Qız qa la sı nın ən üst qa tı na 
çı xış in san la rın ra hat lı ğı nı və 
təh lü kə siz li yi ni tə min et mək 
şər ti ilə ye ni dən qu rul muş
dur. Bu ra da da mın or ta sın da 
qu raş dı rı lan sten din üzə rin də 
müx tə lif ob yekt lə rin təs vir lə ri 
təq dim olu nur.

– Hör mət li xa nım lar və 
cə nab lar!
Əziz həm və tən lər!
2013cü il ar xa da qa lır. 

2013cü il də öl kə mi zin di na
mik in ki şa fı tə min edil miş dir. 
Qar şı mız da du ran bü tün mə
sə lə lər öz həl li ni tap mış və 
öl kə mi zin hər tə rəf i in ki şa fı 
da vam et miş dir.

2013cü il öl kə miz üçün 
çox uğur lu il ol muş dur. Öl
kə mi zin bü tün is ti qa mət lər 
üz rə in ki şa fı hər bir Azər bay
can və tən da şı nı se vin di rir. 
Bi zim bey nəl xalq möv qe lə ri
miz möh kəm lən di ril miş dir. 
Azər bay ca nın həm iki tə rəf i 
və həm də çox tə rəf li for
mat da bey nəl xalq əla qə lə ri 
art mış, güc lən miş dir. Biz iş
ti rak et di yi miz bü tün bey nəl
xalq təş ki lat lar da fə al si ya sət 
apar mı şıq və bö yük bey nəl
xalq dəs tək qa zan mı şıq. Bu il 
Azər bay can BMT Təh lü kə
siz lik Şu ra sın da kı fəa liy yə ti
ni ba şa çat dı rır. İki il ər zin
də Azər bay can dün ya nın bir 
nöm rə li qu ru mu olan BMT 
Təh lü kə siz lik Şu ra sın da çox 
fə al iş ti rak et miş dir. Bey nəl
xalq hü qu qu, əda lə ti mü da fiə 
et miş dir.

Əf sus lar ol sun ki, dün
ya da bey nəl xalq hü quq nor
ma la rı po zu lur. Er mə nis tan
Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si nin həll olun ma
ma sı bu nu bir da ha gös tə rir. 
Əf sus lar ol sun ki, bi zim tor
paq la rı mız uzun il lər iş ğal 
al tın da dır. Bey nəl xalq təş ki
lat la rın qə rar və qət na mə lə ri 
ic ra edil mir. BMT Təh lü kə
siz lik Şu ra sı nın dörd qət na
mə si var dır ki, er mə ni iş ğal
çı qüv və lə ri nin iş ğal edil miş 
tor paq lar dan qeydşərt siz 
çı xa rıl ma sı nı tə ləb edir. An
caq Er mə nis tan bu na mə həl 
qoy mur. ATƏT, Av ro pa Par
la men ti, Av ro pa Şu ra sı, İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tı nın da 
bu mə sə lə ilə bağ lı qə rar və 
qət na mə lə ri var dır. An caq 
əf sus lar ol sun ki, on lar ic ra 
edil mir. 

Er mə nis tanAzər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə
si öl kə mi zin əra zi bü töv lü
yü çər çi və sin də öz həl li ni 
tap ma lı dır. Baş qa va ri ant ola 
bil məz. Azər bay can heç vaxt 
im kan ver mə yə cək ki, bi
zim tor pa ğı mız da ikin ci sü
ni er mə ni döv lə ti ya ra dıl sın. 
Əmi nəm ki, öl kə mi zin əra zi 
bü töv lü yü bər pa edi lə cək dir 
və iş ğal edil miş bü tün tor paq
lar da Azər bay can və tən daş
la rı ya şa ya caq lar. Gə lə cək də 
isə azər bay can lı lar bü tün ta
ri xi tor paq la ra qa yı da caq lar. 
Mən bu na əmi nəm, bu na 
şüb hə et mi rəm. Bu na na il ol
maq üçün biz da ha da güc lü 

ol ma lı yıq, da ha da güc lü or
du ya ma lik ol ma lı yıq və iq ti
sa di in ki şa fı tə min et mə li yik. 

Or du qu ru cu lu ğu işin
də bö yük uğur la rı mız var dır. 
Azər bay can Or du su bu gün 
dün ya nın güc lü or du la rı sı ra
sın da dır. Bu is ti qa mət də hə lə 
gö rü lə cək iş lər çox dur, is la
hat lar da vam et di ril mə li dir. 
An caq de yə bi lə rəm ki, öl kə
mi zin hər bi po ten sia lı ki fa yət 
qə dər güc lü dür. Ən müa sir 
tex ni ka, si lahsur sat alı nır. 
Azər bay can da müa sir hər
bi məh sul lar is teh sal olu nur. 
Bir söz lə, Or du mu zun hər bi 
po ten sia lı, dö yüş qa bi liy yə
ti ar tır və bu, bi zi se vin di rir. 
Çün ki hər bir güc lü döv lə tin 
güc lü or du su ol ma lı dır. Biz 
bu is ti qa mət də bun dan son
ra da fə al si ya sət apa ra ca ğıq. 

İq ti sa di si ya sə tə gəl dik də, 
bu sa hə də son on il ər zin
də Azər bay can ki mi in ki şaf 
edən ikin ci öl kə ol ma mış dır. 
Bü tün bey nəl xalq ma liy yə 
qu rum la rı və sta tis tik mə
lu mat lar bu nu təs diq lə yir. 
Son on il ər zin də iq ti sa diy
ya tı mız 3,4 də fə art mış dır 
ki, bu, dün ya miq ya sın da ən 
bö yük gös tə ri ci dir. Bir mil
yon 200 min dən ar tıq ye ni iş 
ye ri açıl mış dır. Yox sul lu ğun 
azal dıl ma sın da bö yük nai liy
yət lər əl də edil miş dir. Ha
zır da yox sul lu ğun sə viy yə si 
beş fa iz dən bir qə dər çox dur. 
İş siz li yə qar şı mü ba ri zə gö zəl 
nə ti cə lər ver miş dir. Azər bay
can da iş siz li yin sə viy yə si beş 
fa iz dən aşa ğı dır. 

Bey nəl xalq apa rı cı rey
tinq agent lik lə ri hət ta böh
ran lı il lər də Azər bay ca nın 
kre dit rey tinq lə ri ni ar tır mış
lar. Dün ya nın bir nöm rə li 
iq ti sa di fo ru mu olan Da vos 
İq ti sa di Fo ru mu öl kə lə rin 
rə qa bət qa bi liy yət li li yi nə gö
rə Azər bay ca nı 39cu ye rə 
la yiq gör müş dür. Bu, çox bö
yük nai liy yət dir, çox bö yük 
nə ti cə dir, onu gös tə rir ki, 
öl kə miz uğur la in ki şaf edir. 
İq ti sa diy ya tı mız çox şa xə li iq
ti sa diy yat dır, tək cə neft ami
li nə bağ lı de yil dir. Son il lər 
ər zin də apar dı ğı mız iq ti sa di 
is la hat lar, iq ti sa di si ya sət öl
kə iq ti sa diy ya tı nın şa xə lən di
ril mə si nə gə ti rib çı xar mış dır. 
Əmi nəm ki, növ bə ti il lər də 
iq ti sa di sa hə də da ha da bö
yük uğur lar əl də edi lə cək dir. 
Bi zim iq ti sa di si ya sət lə bağ lı 
proq ra mı mız ar dı cıl şə kil də 
ic ra edi lir.

Ey ni za man da, güc lü iq
ti sa diy yat əl bət tə ki, so si al 
mə sə lə lə rin həl li nə də kö
mək gös tə rir. Azər bay can bu 
sa hə də də ar dı cıl si ya sət apa
rır. Mən də fə lər lə de mi şəm, 
bir da ha de mək is tə yi rəm ki, 

bi zim si ya sə ti mi zin mər kə
zin də Azər bay can və tən da
şı da ya nır. Ona gö rə, güc lü 
so si al si ya sət bi zim əsas is ti
qa mə ti miz dir. 2013cü il də 
ma aş lar, pen si ya lar qal dı rıl
mış dır, so vet vaxt la rın dan 
qal mış əma nət lər tam ola raq 
əha li yə kom pen sa si ya şək lin
də ve ril miş dir. Di gər so si al 
proq ram lar uğur la ic ra edi lir. 
Əmi nəm ki, so si al sa hə də si
ya sə ti miz növ bə ti il lər də da
vam et di ri lə cək dir. Bu nu de
mə yə əsas ve rən bi zim güc lü 
iq ti sa di po ten sia lı mız dır. İq
ti sa di müs tə qil lik ol ma dan 
heç bir öl kə özü nü tam azad, 
müs tə qil he sab edə bil məz. 
Ona gö rə, he sab edi rəm ki, 
iq ti sa di sa hə də müs tə qil li yin 
əl də olun ma sı bi zim ən bö
yük nai liy yə ti miz dir. 

Ey ni za man da, öl kə miz də 
si ya si is la hat lar da vam et di ri
lir və da vam et di ri lə cək dir. 
Azər bay can da de mok ra tik 
cə miy yə tin qu rul ma sı is ti
qa mə tin də çox müs bət ad
dım lar atı lır, qa nu nun ali li yi 
tə min edi lir, bü tün azad lıq lar 
var dır. Azər bay can si ya si is la
hat la rın apa rıl ma sı is ti qa mə
tin də də qa baq cıl öl kə lə rin 
bi ri nə çev ril mək də dir. 

Cə miy yə ti ən çox na ra hat 
edən kor rup si ya ya və rüş vət
xor lu ğa qar şı mü ba ri zə 2013
cü il də da ha da bö yük miq
yas da apa rıl mış dır. Biz da ha 
da bö yük uğur la ra na il ol mu
şuq. Kor rup si ya ya və rüş vət
xor lu ğa qar şı mü ba ri zə bi zim 
si ya sə ti mi zin əsas is ti qa mət
lə rin dən bi ri dir. Bu ra da həm 
cə za təd bir lə ri, in zi ba ti təd
bir lər öz ro lu nu oy na yır, ey
ni za man da, sis tem xa rak ter li 
is la hat lar da bu sa hə də bö yük 
irə li lə yi şə na il ol maq üçün 
bi zə im kan ya rat mış dır. İlin 
əv və lin də ya ra dıl mış “ASAN 
xid mət”in fəa liy yə ti ni mən 
xü su si lə qeyd et mək is tə yi
rəm. Qı sa müd dət ər zin də 
cə miy yət də bö yük rəğ bət 
qa zan mış “ASAN xid mət” bu 
gün dün ya da da özü nü Azər
bay can bren di ki mi təs diq
lə yir. İl ər zin də bu xid mə tə 
beş yüz min dən ar tıq və tən
daş mü ra ci ət et miş dir. Gə
lə cək də “ASAN xid mət”də 
gös tə ri lən xid mət lə rin sa yı 
ar tı rı la caq və ey ni za man da, 
elekt ron xid mət lə rin sa yı da 
ar tı rıl ma lı dır. 

Azər bay can bu il dün ya
nın hu ma ni tar mər kə zi ki mi 
özü nü bir da ha təs diq et di. 
Bu il Azər bay can da Üçün
cü Bey nəl xalq Hu ma ni tar 
Fo ru mu, İkin ci Mə də niy
yət lə ra ra sı Dia loq Fo ru mu 
ke çi ril miş dir. Bu iki təd bir 
dün ya ic ti ma iy yə ti nin diq
qə ti ni özü nə cəlb et miş dir. 
Azər bay can ar tıq din lə ra ra sı, 
mil lət lə ra ra sı dia lo qun apa
rıl ma sı üçün özü nü bir mər
kəz ki mi gös tə rir. Öl kə miz də 
möv cud olan di ni və mil li dö
züm lü lük, to le rant lıq, bü tün 
xalq la rın bir ailə ki mi ya şa
ma sı bi zim bö yük nai liy yə ti
miz dir, bö yük sər və ti miz dir, 
bö yük üs tün lü yü müz dür. 
De yə bi lə rəm ki, öl kə mi zin 
bu sa hə də təc rü bə si dün ya
da öy rə ni lir və təq dir edi lir. 

Əl bət tə ki, neftqaz sek
to ru da öl kə mi zin gə lə cək 
in ki şa fı üçün çox bö yük 
mə na da şı yır. 2013cü il
də bir ne çə va cib mə sə lə öz 
həl li ni tap mış dır. On lar dan 
bi ri də TransAd ria tik kə
mə ri la yi hə si nin se çil mə si
dir. TAP la yi hə si ar tıq əsas 
qaz ix rac marş ru tu ki mi təs
diq edil miş dir. 2012ci il də 
TransAna do lu qaz kə mə ri
nin ti kin ti si ilə bağ lı ra zı lıq 
əl də edil miş dir və bu il bu 
is ti qa mət də bö yük iş lər gö
rül müş dür. De kab rın 17də 
“Şah də niz2” la yi hə si nə start 
ve ril di. Bu, ta ri xi la yi hə dir, ta
ri xi ha di sə dir. Bu la yi hə XXI 
əs rin la yi hə si dir, Av ro pa nın 
ən bö yük inf rast ruk tur və ən 
bö yük ener ji la yi hə si dir. TA
NAP, TAP, “Şah də niz2” la
yi hə lə ri Azər bay ca nın ta ri xi 
uğu ru dur, ta ri xi nai liy yə ti dir. 
Bir da ha Azər bay can xal qı nı 
bu bö yük qə lə bə mü na si bə
ti lə ürək dən təb rik et mək is
tə yi rəm. Bu la yi hə xal qı mı zın 
uğur lu gə lə cə yi, ya şa ma sı, 
öl kə mi zin da ya nıq lı in ki şa fı 
üçün müs təs na əhə miy yə tə 
ma lik olan bir la yi hə dir.

Bu il Azər bay can da pre
zi dent seç ki lə ri ke çi ril miş dir. 
Seç ki lər azad, əda lət li şə kil də 
ke çi ril miş dir. Seç ki lə ri mü
şa hi də edən xa ri ci qo naq lar 
seç ki lə rə çox yük sək qiy mət 
ver miş lər. Əsas mə sə lə on
dan iba rət dir ki, Azər bay can 
xal qı seç ki lə rin ke çi ril mə si
nə yük sək qiy mət ver miş dir. 
Seç ki lər də Azər bay can xal qı
nın ira də si tam şə kil də öz ək
si ni tap mış dır. Mə nə ye ni dən 
bö yük diq qət və dəs tək gös
tər di yi üçün doğ ma xal qı ma 
min nət da ram. Azər bay can 
xal qı nı bir da ha əmin et mək 
is tə yi rəm ki, mən bun dan 
son ra da öl kə mi zin uğur lu 
in ki şa fı, gə lə cə yi üçün var 
gü cüm lə ça lı şa ca ğam. 

Bu il Azər bay can kos mik 
döv lə tə çev ril di. İlin əv və lin
də “Azərs pa ce1” pey ki nin 
fə za ya bu ra xıl ma sı ta ri xi nai
liy yət dir. Bu, onu gös tə rir ki, 
öl kə miz bö yük iş lə rə, bö yük 
uğur la ra im za atır. Kos mik 
sə na ye nin in ki şa fı öl kə mi zin 
ümu mi, in tel lek tu al və iq ti sa
di po ten sia lı nı bir da ha təs
diq lə yir.

Əziz ba cı lar və qar daş
lar, bu gün, ey ni za man da, 
Dün ya Azər bay can lı la rı nın 
Həm rəy li yi Gü nü dür. Dün
ya da ya şa yan bü tün azər bay
can lı lar, əmi nəm, fəxr edir lər 
ki, bu gün güc lü Azər bay can 
döv lə ti var dır. O döv lət ki, 
öz və tən daş la rı üçün ça lı şır, 
və tən daş la rı nın qay ğı la rı ilə 
ya şa yır. Müa sir, di na mik, de
mok ra tik döv lət ki, bu gün 
bü tün azər bay can lı la rın Və
tə ni dir. 

Mən bü tün Azər bay can 
xal qı nı bir da ha Dün ya Azər
bay can lı la rı nın Həm rəy li
yi Gü nü və Ye ni il bay ra mı 
mü na si bə ti lə ürək dən təb rik 
edi rəm, hər bir Azər bay can 
ailə si nə xoş bəxt lik, fi ra van
lıq, əminaman lıq ar zu la yı
ram.

Bay ra mı nız mü ba rək ol
sun!

Prezident İlham Əliyevin Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və  
Yeni il münasibətilə Azərbaycan xalqına təbriki

Azərbaycan dövləti tarixi 
abidələrimizin qorunub 
saxlanmasına xüsusi  
qayğı ilə yanaşır

Hey dər Əli yev Fon du “Bu
ta” sa ra yın da Dün ya Azər bay
can lı la rı nın Həm rəy li yi Gü nü 
və Ye ni il ərə fə sin də uşaq lar 
üçün ənə nə vi bay ram şən li yi 
təş kil etmişdir.

Şən lik də uşaq ev lə ri və in
ter nat mək təb lə ri nin ye tir mə
lə ri, sağ lam lıq im kan la rı məh
dud olan, şə hid, qaç qın və məc
bu ri köç kün ailə lə rin dən uşaq
lar, elə cə də təh sil də fərq lə nən 
mək təb li lər iş ti rak et miş lər.

Bay ram şən li yi ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin, Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin və Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va nın uşaq

lar la gö rü şün dən, gənc nəs lə 
diq qət və qay ğı sın dan bəhs 
edən vi deo çar xın nü ma yi şi ilə 
baş la mış dır.

Hər il ol du ğu ki mi, bu il 
də şən lik iş ti rak çı la rı na ye ni 
tər ti bat da ha zır la nan proq
ram təq dim edil miş dir. Meh
ri ban Əli ye va uşaq lar la söh
bət ləş miş dir. O, ha mı nı Ye ni 
il mü na si bə ti lə təb rik et miş, 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə
rin də ya şa yan soy daş la rı mı za 
xoş bəxt lik, can sağ lı ğı, uğur lar 
ar zu la mış dır. Tədbirdə çıxış 
edən Hey dər Əli yev Fon
du nun pre zi den ti de miş dir:  
«Mən ar zu edi rəm ki, bi zim 

bü tün ba la la rı mız Azər bay
ca na, Və tə nə bağ lı ol sun lar, 
Və tə ni sev sin lər, və tən pər vər 
bö yü sün lər. Azər bay can ki mi 

öl kə də ya şa maq bö yük xoş
bəxt lik dir. Azər bay ca nın tək
ra ro lun maz tə biə ti, qə dim və 
zən gin mə də niy yə ti, is te dad lı 

xal qı var dır. Bu il də Azər bay
can bir sı ra uğur la ra im za at dı. 
Öl kə miz də bu il yüz lər lə ye ni 
mək təb lər, bağ ça lar ti kil di və 
tə mir olun du, şə hər lə ri miz 
abad laş dı, bey nəl xalq are na da 
Azər bay ca nın nü fu zu art dı. Bu 
il ilk də fə dir ki, Azər bay ca nın 
pey ki açıq sə ma ya – kos mo sa 
çıx dı. Bir söz lə, biz ha mı mız 
öz öl kə miz lə fəxr et mə li yik və 
Azər bay ca nın in ki şa fı, da ha da 
güc lən mə si üçün ça lış ma lı yıq.”

Şən li yin so nun da hər 
bir iş ti rak çı ya Hey dər Əli
yev Fon du nun ha zır la dı ğı 
bay ram hə diy yə lə ri təq dim 
olun muşdur.

Heydər Əliyev Fondunun uşaqlara bayram hədiyyəsi
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tədbir

Sİyavuş ƏMİRLİ

Mün tə zəm ola raq təş kil 
edi lən, ənə nə ha lı nı alan 
səy yar gö rüş lər Bi nə qə di 
sa kin lə ri nin prob lem lə ri
nin həl lin də mü hüm rol 
oy na yır. Bu gö rüş lər va si tə
si lə sa kin lər on la rı na ra hat 
edən prob lem lə ri bir ba şa 
ra yon rəh bər li yi nin diq qə
ti nə çat dı ra və həl li nə na il 
ola bi lir lər. 

Xo cə sən qə sə bə sin də 
yer lə şən “Fi ra van” şad lıq sa
ra yın da təş kil olu nan  növ
bə ti səy yar gö rüş də sə mə
rə li nə ti cə lər lə yad da qa lıb. 
Gö rüş də ra yon ic ra ha ki
miy yə ti nin mə sul və zi fə li 
şəxs lə ri, hü quqmü ha fi zə 
or qan la rı nın, ida rə, mü əs
si sə və təş ki lat la rın, xid mət 
sa hə lə ri nin rəh bər lə ri, ha be
lə 130dan çox qə sə bə sa ki ni 
iş ti rak edib.

Gö rüş də Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da 
2013cü il də ra yon da hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə lər dən, abad

lıqqu ru cu luq iş lə rin dən söz 
açı lıb, iq ti sa diy ya tın ay rıay rı 
sa hə lə rin də əl də olun muş 
uğur lar ba rə də ət raf lı mə
lu mat ve ri lib. Bil di ri lib ki, 
ötən il Bi nə qə di ra yo nun da 
əha li nin so si al ri fa hı nın yax
şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
mü hüm təd bir lər hə ya ta ke
çi ri lib. 

Tədbir bə sa kin lə r dən 
İs ma yıl Yu si fov, Mə cid Sə
mə dov, El nur Qur ba nov, 
Ağa yar Məm mə dov, Məm

məd Qu li yev, Xan ki şi Xan
ki şi yev və baş qa la rı çı xış 
edə rək qə sə bə də ge dən 
abad lıq və qu ru cu luq iş lə ri
nə gö rə min nət dar lıq la rı nı 
bil di rib, on la rı qay ğı lan dı ran 
bəzi nöq san və ça tış maz lıq
la rın ara dan qal dı rıl ma sı nı 
xa hiş edib lər. 

Sa kin lər tə rə fin dən səs
lən di ri lən mə sə lə lə rin həl li 
ilə əla qə dar aidiy yə ti qu
rum la rın rəh bər lə ri nə mü
va fiq tap şı rıq lar ve ri lib.

MƏ hƏb bƏt ORu COv

 31 De kabr – Dün ya Azər
bay can lı la rı nın Həm rəy li yi 
Gü nü və Ye ni ilin gə li şi pay
tax tın di gər ra yon la rı ki mi, 
Bi nə qə di ra yo nun da da bö
yük çoş qu və ruh yük sək li yi 
ilə qeyd edi lib.  

Xa tır la daq ki, bay ra mın 
yük sək sə viy yə də ke çi ril mə
si üçün ra yon rəh bər li yi tə
rə fin dən əv vəl cə dən xü su si 
təd bir lər pla nı  hazırlanıb. Ye
ni il ərə fə sin də ra yon əra zi
sin də ki park, xi ya ban və abad 
mə həl lə lər də bay ram yol ka sı 
qu ru lub. Mər hə lə li şə kil də 
da vam et di ri lən bay ram təd
bir lə ri za ma nı, ümu mi lik də, 
1000ə ya xın ailə yə bay ram 
sov qa tı pay la nı lıb. De kab rın 
31də ra yo nun mər kə zi kü çə
lə rin də gə zin ti yə çıx mış Şax ta 
ba ba və Qar  qız uşaq la rı  ye ni 
il hə diy yə lə ri ilə se vin di rib lər. 

De kab rın 28də isə Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə «Hol

li vud» şad lıq sa ra yın da 31 
De kabr – Dün ya Azər bay can
lı la rı nın Həm rəy li yi Gü nü və 
Ye ni ilə həsr olun muş böyük 
bay ram təd bi ri ke çi ri lib. Mil li 
Məc li sin de pu tat la rı nın, müx
tə lif ida rə və mü əs si sə lə ri n 
rəh bər lə ri nin, ra yon ic ti ma
iy yə ti nin nü ma yən də lə ri n 
iş ti rak et di yi təd bir də əv vəl
cə Bi nə qə di də 2013cü il də 

hə ya ta ke çi ril miş abad lıqqu
ru cu luq iş lə rin dən, so si aliq
ti sa di, təh sil, sə hiy yə və di gər 
sa hə lər də əl də olun muş uğur
lar dan söz açı lıb. 

Təd bir də çı xış edən Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti nin baş çı sı Xa ləd din İs gən

də rov bil di rib ki, 31 de kabr 
ta ri xi nin Dün ya Azər bay can lı
la rı nın Həm rəy li yi Gü nü ki mi 
qeyd olun ma sı ulu ön dər Hey
dər Əli ye vin ta ri xi xid mət lə ri 
ilə bağ lı dır. Qeyd edi lib ki, hə
lə 22 il əv vəl Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sı nın Ali Məc li si 
31 de kabr ta ri xi nin həm rəy lik 
gü nü ki mi qeyd olun ma sı ilə 
bağ lı ta ri xi qə rar qə bul edib. 

Xa ləd din İs gən də rov həm çi
nin vur ğu la yıb ki, ümum mil li 
li de r Hey dər Əli ye vin xal qın 
tə kid li tə lə bi ilə ha ki miy yə tə 
qa yı dı şın dan son ra dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin də ya şa
yan azər bay can lı la rın va hid 
məq səd ət ra fın da bir ləş mə

si is ti qa mə tin də bö yük iş lər 
gö rü lüb: «Ulu ön dər dün ya 
azər bay can lı la rı nın mə nə vi 
bir li yi ni tə min et mək məq
sə di lə bö yük uzaq gö rən lik lə 
azər bay can çı lıq ideo lo gi ya sı nı 
irə li sür dü. Müx tə lif öl kə lə rə 
sə fər lə ri za ma nı dia spo ru mu
zun nü ma yən də lə ri ilə gö rü
şə rək on la rı Və tən, döv lət və 
xalq na mi nə bir ləş mə yə ça ğır

dı. 2001ci il də Dün ya Azər
bay can lı la rı nın I Qu rul ta yı nın 
ke çi ril mə si isə həmvətən lə
ri mi zin bir li yi is ti qa mə tin də 
dö nüş mər hə lə si ol du».

Xa ləd din İs gən də rov onu 
da bil di rib ki, Pre zi dent İl ham 
Əli yev bu si ya sə ti son 10 il də 
inam la da vam et di rə rək dün
ya azər bay can lı la rı nın va hid 
məq səd lər ət ra fın da sıx bir
ləş mə si nə na il olub. O, Pre zi
dent İl ham Əli ye vin türk dil li 
xalq la rın mə nə vi bir li yi nin 
tə mi ni sa hə sin də ki səy lə ri ni 
də xü su si vurğulayıb. 

Son ra ra yo nun so si aliq
ti sa di və ic ti mai hə ya tın da 
fə al iştirak edən bir qrup 
şəxs fəx ri fər man larla təltif 
olunub. Təd bir in cə sə nət us
ta la rı nın çı xış la rı ilə da vam 
et di ri lib.

Ye ni il ərə fə sin də ra yon da 
qəy yum lu ğa ve ril miş uşaq
lar da unu dul ma yıb, təd bir lər 
pla nı na uy ğun ola raq, on la ra 
Ye ni il sov qa tı pay la nı lıb. Bun
dan baş qa, bay ram ərə fə sin
də fi zi ki qü su ru olan uşaq lar 
üçün də Ye ni il şən li yi təş kil 
edi lib və on la ra bay ram hə
diy yə lə ri ve ri lib. 

De kab rın 31dən yan va
rın 1nə ke çən ge cə M.Ə.Rə
sul za də qə sə bə sin də yer lə şən 
Hey dər Əli yev adı na Mə də
niy yət və İs ti ra hət Par kın da 
möh tə şəm bay ram atəş fə şan
lı ğı təş kil edi lib. 

Dünya Azərbaycanlılarının 
Həm rəy li yi Gü nü və Ye ni il 
münasibətilə bayram tədbiri

Xocəsən qəsəbəsi sakinləri ilə 
səyyar görüş

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin in zi ba ti bi na
sı nın bö yük akt za lın da ra
yon da yer lə şən mək tə bə qə
dər təh sil mü əs si sə lə ri üçün 
Dün ya Azər bay can lı la rı nın 
Həm rəy liyi Gü nü və Ye ni il  
mü na si bə ti lə bay ram şən li yi 
təş kil olun muş dur. Tədbirdə 
Bi nə qə di RİH baş çı sının bi
rin ci müa vi ni İl qar Su ley ma
nov, müa vin Ay gün Əli ye va, 
Apa ra tın di gər mə sul iş çi lə ri 
və  ra yo nun əra zi sin də yer lə
şən uşaq bağ ça la rı ilə ya na şı, 
şə hid, Mil li Qəh rə man ailə
lə ri nin öv lad la rı və əlil uşaq
lar iş ti rak edib lər.

Şən əh valru hiy yə lə ri, 
şıl taq lıq la rı ilə ya na şı, öz is
te dad və ba ca rıq la rı nı mə
ha rət lə gös tə rən 138 say lı 

kör pə lər eviuşaq bağ ça sı nın 
sa kin lə ri nin ifa sın da can lan
dı rı lan səh nə cik lər, ifa olu
nan nəğ mə lər, rəqs lər rən
ga rəng li yi ilə təd bi ri da ha 
da röv nəq lən di rib. Bay ram 

şən li yin də, həm çi nin, Bi
nə qə di nin in ki şa fı nı əks et
di rən mən zə rə nin fo nun da 
Şax ta ba ba nın sə ya hə tin dən 
bəhs edən slay dın nü ma yi şi, 
vi deo çarx va si tə si lə dün ya

nın müx tə lif öl kə lə rin də ya
şa yan azər bay can lı uşaq la rın 
ürək sözləri hər kəsə sevinc 
bəxş edib. Döv lə ti mi zin baş
çı sı İl ham Əli ye vin Dün ya 
Azər bay can lı la rı nın Həm
rəy li yi Gü nü və Ye ni ilin gə
li şi mü na si bə ti lə həm və tən
lə ri mi zə ün van la dı ğı təb rik 
uşaq lar tə rə fin dən al qış lar la 
qar şı la nıb.

Dün ya və mil li mu si qi mi
zin sə da la rı al tın da uşaq la rın 
se vim li si olan na ğıl qəh rə
man la rı və per so naj la rın te
atr laş dı rıl mış obrazı ki çik ta
ma şa çı la rın bö yük ma ra ğı na 
sə bəb olub.

Təd bi rin so nun da  Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən 200 uşa ğa Ye ni il 
hə diy yə si  ve ri lib.

De kab rın 30-da Bi-
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
“Elit” Ti ca rət və Əy lən-
cə Mər kə zin də sağ lam lıq 
im kan la rı məh dud olan 
uşaq lar üçün şən lik təş kil 
edi lib və bay ram süf rə si 
açı lıb. 

Təd bir də Bi nə qə di ra yo
nu 26 say lı Uşaq və Gənc lə
rin Ya ra dı cı lıq Mər kə zi nin 
üzv lə ri Ye ni il proq ra mı ilə 
çı xış edib lər. 

Şən lik də nü ma yiş olu nan 

müx tə lif əy lən cə li oyun lar 
və rəqs lər xü su si qay ğı ya eh
ti ya cı olan uşaq la rın bay ram 
ov qa tı nı da ha da yük səl dib. 
Uşaq la rı Ye ni il mü na si bə ti 
ilə təb rik edən təş ki lat çı lar 
on la ra bay ram sov qat la rı ve
rib lər. 

Bun dan əla və, ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti tə rə fin dən 100ə 
ya xın az tə mi nat lı ailənin 
uşaq la rı və ra yon mək təb li
lə ri nin əla çı şa gird lə ri üçün 
Ye ni il şən lik lə ri nə bi let lər 
hə diy yə edi lib.

Körpələrin bayram se vin ci

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün  
bayram şənliyi 

Ma İL

Dün ya Azər bay can lı la
rı nın Həm rəy liyi Gü nü və 
Ye ni il mü na si bə ti lə Bi nə qə
di ra yo nun da şən lik lər lə ya
na şı, di gər təd bir lər də təş kil 
olu nub. Bu təd bir lər sı ra sı na 
gənc nəs lin tə limtər bi yə
sin də və ya ra dı cı lıq im kan
la rı nın üzə çı xa rıl ma sın da 
önəm li rol oy na yan mü sa bi
qə lər də yer alıb. 

Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sın da Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, 
Gənc lər və İd man İda rə si və 
26 say lı Uşaq Gənc lər Ya ra dı
cı lıq Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə or ta ümum təh sil mək təb
lə ri n şa gird lə ri ara sın da 31 
De kabr – Dün ya Azər bay
can lı la rı nın Həm rəy li yi Gü
nü mü na si bə ti lə “Azər bay can 
– yur dum mə nim!” möv zu
sun da bə dii qi ra ət mü sa bi
qə si ke çi ri lib. Mü sa bi qə nin 
ke çi ril mə sin də əsas məq səd 
şa gird lər də və tən pər vər lik 
və və tən daş lıq mövqeyini 
güc lən dir mək, bö yü mək də 
olan gənc nəs lə Və tə nə sev
gi, mə həb bət hiss lə ri ni aşı
la maq, ədə biy yat sa hə sin də 
is te dad lı gənc lə ri üzə çı xar
maq dır.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
Gənlər və İdman İdarəsinin 
rə is müa vi ni Se vinc Sü ley ma
no va iş ti rak çı la rı  sa lam la ya

raq, həm rəy lik gü nü mü na
si bə ti ilə on la rı təb rik edib: 
“Bi zim qə dim ta ri xi miz və 
gö zəl gə lə cə yi miz var. Bu gün 
dün ya da ya şa yan bü tün azər
bay can lı lar bi lir lər ki, onların 
Azər bay can kimi müs tə qil və 
güc lü döv lə ti var. Döv lə ti miz 
öz və tən daş la rı haq qın da da
im dü şü nür, on la rın prob lem
lə ri ilə maraq la nır və ra hat 
ya şa ma la rı üçün səy gös tə

rir. Bu ba xım dan, ye ni yet mə 
və gənc lər də ta ri xi keç mi şə, 
döv lət çi lik də yər lə ri nə sev
gi və hör mət his si ni aşı la yan 
mü sa bi qə lə rin təş kili çox 
zə ru ri dir. Bə dii qi ra ət mü
sa bi qə si nin ke çi ril mə si həm 
də şa gird lər də şi fa hi nit qin 
in ki şaf et di ril mə sin də bö yük 
ro lu var”.

Or ta ümum təh sil mək
təb lə rin dən və 26 say lı Uşaq 
Gənc lər Ya ra dı cı lıq Mər kə
zin dən 97 nə fər şa gir din iş
ti rak et di yi mü sa bi qə 3 yaş 
qru pu üz rə ke çi ri lib.

711 yaş qru pu üz rə I ye
rə 3 say lı tam or ta mək tə bin 
şa gir di Şəh la Nə sir za də, II 
ye rə 299 say lı tam or ta mək
tə bin şa gir di Adi lə Cə fər za
də, III ye rə 248 say lı tam or
ta mək tə bin şa gir di Ne mət 
Təh mə zov la yiq gö rü lüb. 

1214 yaş qru pu üz rə I 
ye rə 83 say lı mək təbli se yin 
şa gir di Nur la nə Ab dul la ye
va, II ye rə 284 say lı tam or ta 

mək tə bin şa gir di İl kin Məm
mə dov, III ye rə 283 say lı tam 
or ta mək tə bin şa gir di Ni gar 
Əli ye va na il olub. 

1517 yaş qru pu üz rə I 
ye rə 205 say lı tam or ta mək
tə bin şa gir di Dün ya Ca ma lo
va, II ye rə 297 say lı tam or ta 
mək tə bin şa gir di Zey nəb Da
da şo va, III ye rə 300 say lı tam 
or ta mək tə bin şa gir di Nər
min İs kən dər li la yiq gö rü lüb. 

Qa lib lər Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si tə
rə fin dən mü va fiq dip lom lar
la təl tif olu nub lar.

100 say lı tam or ta mək
tə bin akt za lın da Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və 
Bi nə qə di Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə mək təb li lər 
ara sın da ke çi ri lən 31 De kabr 
– Dün ya Azər bay can lı la rı nın 
Həm rəy liyi Gü nü mü na si

bə ti lə rəsm və əl iş lə rin dən 
iba rət mü sa bi qə nin ye ku nu 
mü za ki rə edi lib. Təd bir də 
təh sil mü əs si sə lə ri nin rəsm 
mü əl lim lə ri, mü sa bi qə iş ti
rak çı la rı və va li de yn lər iş ti
rak edib lər.

Təd bir də çı xış edən Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki

miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın 
İc ti maisi ya si və hu ma ni tar 
mə sə lə lər şö bə si nin mü di
ri Aqil Ey va zov mək təb li lə
rə RİHin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro vun təb rik lə ri ni 
çat dı ra raq de yib: “Gə lə cə
yi miz olan uşaq la rın is te dad 
və ba ca rıq la rı nı üzə çı xa ran 

bu cür mü sa bi qə lə rin cə
miy yə ti miz də oy na dı ğı rol 
və ver di yi töh fə lər əvəz siz
dir. Bu tip li ya ra dı cı lıq mü
sa bi qə lə ri nin təş ki li da vam 
et di ri lə cək.”

A.Ey va zov bil di rib ki, 
mək təb li lər çək dik lə ri rəsm
lə ri nə və əl iş lə ri nə görə “fa

ce bo ok” so si al şə bə kə sin də 
top la dıq la rı səs fai zi nə uy
ğun qay da da mü va fiq yer lə
rə la yiq gö rü lüb, bir qa lib isə 
mün sif ər he yə ti tə rə fin dən 
mü əy yən ləş di ri lib. Mü sa bi
qə də  ra yon mək təb lə rin dən 
65 şa gird iş ti rak edib. So si
al şə bə kə üz rə səs ver mə nin 
nə ti cə lə ri nə gö rə 144 say lı 
or ta mək tə bin 7ci si nif şa
gir di Ayan Ab ba so va və mün
sif ər he yə ti nin qə ra rı ilə 297 
say lı or ta mək tə bin 8ci si nif 
şa gir di Sel can Sey ful la ye va 
bi rin ci ye rə la yiq gö rü lüb lər. 
İş ti rak çı lar dan 2 nə fər ikin ci, 
3 nə fər isə üçün cü yer lə ri tu
tub lar.

Tədbirdə 26 say lı Uşaq 
və Gənc lə rin Ya ra dı cı lıq 
Mər kə zi nin kol lek ti vi bay
ram proq ra mı ilə çı xış edib. 
Da ha son ra mək təb li lə rin əl 
iş lə rin dən iba rət vi deo çarx 
nü ma yiş olunub. 

Son da qa lib lər dip lom və 
hə diy yə lər, mü sa bi qə nin di
gər iş ti rak çı la rı  isə fəx ri fər
man və hə vəs lən di ri ci mü
ka fat larla təltif edi lib.

«Azərbaycan – yurdum mənim»
İstedadlı gənclər üzə çıxarılır

Uşaq yaradıcılığına qayğı
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Azər bay can ha zır da 
iq ti sa di in ki şaf ba
xı mın dan dün ya da 
apa rı cı yer lər dən 

bi ri ni tu tur. Öl kə də hə ya ta 
ke çi ri lən iri miq yas lı iq ti sa di 
la yi hə lər res pub li ka da neft sə
na ye si nin, kənd tə sər rü fa tı nın 
və di gər sa hə lə rin yük sə lən 
temp lə in ki şa fı na tə kan ve rib. 
Ha zır da öl kə miz özü nün iq ti
sa di gü cü ilə nə in ki re gi on da, 
hət ta Av ro pa da söz sa hi bi dir. 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin de
di yi ki mi, bu gün re gi on da heç 
bir iq ti sa di la yi hə Azər bay ca
nın iş ti ra kı ol ma dan hə ya ta 
ke çi ril mir. Bu, öl kə mi zin iq
ti sa di gü cü nün, po ten sia lı nın 
gös tə ri ci si dir. 

Öl kə mi zin re gi on la rın da 
hə ya ta ke çi ri lən ti kin tiqu ru
cu luq, abad lıq iş lə ri Bi nə qə di 
ra yo nu nun si ma sın da da ay dın 

nə zə rə çar pır. Ba kıSum qa yıt 
şo se si nin Bi nə qə di əra zi si
nə aid his sə si nin möh tə şəm 
gö rü nü şü ra yon da hə ya ta ke
çi ri lən iri miq yas lı abad lıq
qu ru cu luq iş lə ri nin miq ya sı 
ba rə də dol ğun tə səv vür ya ra
dır. Şo se nin hər iki tə rə fin də 
– tor paq tə pə cik lər də sa lı nan 
tə bii ot ör tü yü, de ko ra tiv kol 
və ağac lar in san la rın zöv qü nü 
ox şa maq la ya na şı, şə hə ri mi zin 
qo naq la rın da öl kə miz ba rə də 
müs bət fi kir for ma laş dı rır. 

Ra yon da möv cud park la
rın əsas lı tə mi ri və ye ni dən 
qu rul ma sı, ya şıl lıq la rın sa lın
ma sı da diq qət mər kə zin də
dir. Rə sul za də qə sə bə sin də 
sa kin lə rin is ti fa də si nə ve ril
miş Hey dər Əli yev adı na Mə
də niy yət və İs ti ra hət Par kı da 
və tən daş la rın  is ti ra hət et mə
lə ri və asu də vaxt la rı nı sə mə
rə li ke çir mə lə ri üçün ide al 
mə kan dır. Park da ya ra dıl mış 
şə ra it Av ro pa stan dart la rı na 
tam uy ğun dur.

 Bi nə qə di ra yo nu bu gün 
öl kə nin ümu mi in ki şa fı na 
da öz la yiq li töh fə lə ri ni ve rir. 
Hə ya ta ke çi ri lən iri miq yas lı 
la yi hə lər ra yo nun so si aliq ti
sa di in ki şa fı na  müs bət tə sir 
gös tər mək lə əha li nin ya şa yış 

sə viy yə si nin yük səl mə si ni 
tə min edir. 2013cü ilin 3 rü
bün də sə na ye sa hə sin də 124 
mil yon 655 min ma nat lıq və ya 
2012ci ilin mü va fiq döv rü ilə 
mü qa yi sə də 2,9 fa iz çox məh
sul is teh sal edi lib. Bu sa hə də 
5751 nə fər işə cəlb olu nub və 
bu da 2012ci ilə nis bə tən 3,5 
fa iz çox dur. Sə na ye mü əs si sə
lə rin də ça lı şan la rın or ta ay lıq 
əmək haq qı 500,3 ma na ta ça
tıb. 2013cü ilin 9 ayın da ra
yon da hə ya ta ke çi ri lən ti kin ti 
iş lə ri nə 9 mil yon 89 min ma
nat və sa it ay rı lıb. Ra yon da iq ti
sa di və so si al sa hə lə rin in ki şa fı 
üçün bü tün ma liy yə mən bə lə
rin dən əsas ka pi ta la 97 mil yon 
786 min ma nat məb lə ğin də 
in ves ti si ya yö nəl di lib. Bu və
sai tin 64 mil yon 26 min ma na tı 
məhz ti kin tiqu raş dır ma iş lə
ri nə sərf edi lib. Ti kin tiqu raş
dır ma təş ki lat la rı nın öz ma liy
yə mən bə lə ri he sa bı na ye ri nə 

ye tir dik lə ri pod rat iş lə rin həc
mi 279 mil yon 78 min ma nat 
təş kil edib. Bu, 2012ci il də gö
rül müş iş lə rə xərc lə nən məb
ləğ dən 1,5 də fə çox dur.

Ra yo nun nəq liy yat sek to
run da da müs bət irə li lə yiş lər 
nə zə rə çar pır. Ötən ilin yan
varsent yabr ay la rın da nəq
liy yat sek to run da 2012ci ilin 
mü va fiq döv rü nə nis bə tən 
25,5 fa iz çox xid mət gös tə ri lib. 
Elə cə də ra bi tə sis te mi  ye ni lə
nib, bu sa hə də əha li yə gös tə ri
lən xid mət lə rin həc mi 2012ci 
il lə mü qa yi sə də 0,7 fa iz ar tıb. 
Ra yon da ye ni iş yer lə ri nin 
sa yın da da ar tım mü şa hi də 
olu nub. Be lə ki, Bi nə qə di də 
2013cü ilin 9 ayın da 3875 ye
ni və dai mi iş ye ri açı lıb. 

2013cü il də Azər bay can
da ic ra qu rum la rı ara sın da 
ilk də fə Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tin də və tən daş lar
dan da xil olan mü ra ci ət lə rin 
ca vab lan dı rıl ma sı və şi ka yət
lə rin qə bul edi lə rək ope ra tiv 
şə kil də araş dır ma ya yö nəl
dil mə si məq sə di lə “Sa kin lə
rin Mü ra ci ət Xid mə ti –1646” 
(SMX1646) ya ra dı lıb. Ra yon
da ida rə et mə də in for ma si ya
kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la
rı nın ge niş tət bi qi ilə bağ lı bir 

sı ra la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib 
və bun lar dan bi ri də Av to mat
laş dı rıl mış İn for ma si ya Sis te
mi nin (AİS) ya ra dıl ma sı dır. 
Bu sis te min ge niş im kan la rı 
sa yə sin də sə nəd lə rin elekt ron 
qay da da, re al vaxt re ji min də 
qə bu lu və yox la nıl ma sı, ça
tış maz lıq la rın aş kar edil mə si 
və qiy mət lən di ril mə si hə ya ta 
ke çi ri lir. 

AİS ye ni de moq ra fik mə
lu mat ba za la rı nın sis te mə yer
ləş di ril mə si nə və mü tə ma di 
təh lil edil mə si nə im kan ya ra
dır. Bu pro ses prob le mə el mi 
ya naş ma nı, op ti mal və konk ret 
qə rar çı xa rıl ma sı nı şərt lən di
rir. Ra yo nun elekt ron xə ri tə
si nin ha zır lan ma sı da müa sir 
ida rə et mə də sü rət və sə mə
rə li li yin ar tı rıl ma sı na bö yük 
töh fə ve rib. Xid mət təş ki lat
la rı ara sın da əla qə ar tıq elekr
ton qay da da hə ya ta ke çi ri lir. 
Tez lik lə he sa bat larn da «on li

ne» re ji mə ve ril mə si nə zər də 
tu tu lub. Gə lə cək də sa kin lə rin 
vi deoqə bu lu nun  da hə ya ta 
ke çi ril mə si plan laş dı rı lır.  

2014cü il də də Bi nə qə
di sa kin lə ri bir sı ra mü hüm 
so si al ha di sə lə rin şa hi di ola
caq lar. Ya xın za man lar da və
tən daş lar “For ma 2” ad la nan 
sə nə di kom pü ter va si tə si lə 
əl də edə cək lər. Yə ni və tən
daş döv lət or qa nı nın sə la hiy
yət li nü ma yən də si ilə bir ba şa 
ün siy yət də ol ma dan is tə di yi 
vaxt hə min sə nə di ala bi lə
cək. Pro ses  bir ba şa Bi nə qə di 
RİHin vebsə hi fə sin də hə ya
ta ke çi ri lə cək. Mey da na çı xan 
so si al prob lem lə rin ope ra tiv 
və ye rin də həl li is ti qa mə tin də 
də ye ni lik baş ve rə cək. Be lə ki, 
ya xın vaxt lar da yer lər də nə za
rət qrup la rı nın ya ra dıl ma sı
na baş la nı la caq. Qrup üzv lə ri 
mü tə ma di ola raq əra zi yə ba xış 
ke çi rə cək, əha li ni mə lu mat
lan dı ra caq, mü ra ci ət lə ri qeyd 
edə cək lər. Nə za rət qru pu 
abad laş dı rıl mış ob yekt lə rin, 
ye ni sa lın mış ya şıl lıq la rın qo
run ma sı na da nə za rət edə cək.   

Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin
də res pub li ka nın iş ğal olun muş 
böl gə lə rin dən 57293 nə fər 
məc bu ri köç kün məs kun la şıb. 

Ümu mi lik də, 7897 məc bu ri 
köç kün ailə si ra yon da qey diy
yat da dır. Tək cə 2013cü ilin 9 
ayın da 1351 nə fə rə məc bu ri 
köç kün sta tu su nun ve ril mə si 
ilə bağ lı mü ra ci ət lə rə ba xı la
raq müs bət qə rar qə bul edi lib. 
Bi nə qə di qə sə bə si əra zi sin də 
müx tə lif ün van lar da mü vəq
qə ti məs kun laş mış 50 köç kün 
ailə si nə ye ni in şa olun muş bi
na lar da mən zil lər ve ri lib. 9cu 
mik ro ra yon əra zi sin də «Azər
bay canTür ki yə» dost luq məs
ci di nin ti kin ti si ilə əla qə dar 
bu əra zi də ya şa yan 7 məc bu ri 
köç kün ailə si ye ni mən zil lə tə
min olu nub. Hə min əra zi dən 
da ha 79 ailə nin kö çü rül mə si 
üçün mü va fiq qu rum la ra mü
ra ci ət gön də ri lib. 

«20112013cü il lər də Ba
kı şə hə ri nin qə sə bə lə ri nin 
so si aliq ti sa di in ki şa fı Döv lət 
Proq ra mı» çər çi və sin də ra
yon da sa hib kar lı ğın in ki şa fı 
məq sə di lə İq ti sa di İn ki şaf Na
zir li yi nin (in di – İq ti sa diy yat 
və Sə na ye Na zir li yi) Sa hib
kar lı ğa Kö mək Mil li Fon du ilə 
bir lik də mü va fiq təd bir lər hə
ya ta ke çi ri lib. Fond tə rə fin dən 
55 ki çik sa hib kar lıq sub yek ti nə 
1 mil yon 757 min ma nat həc
min də gü zəşt li kre dit ve ri lib. 
Hə min kre dit lər he sa bı na 110 
dai mi iş ye ri nin ya ra dıl ma sı 
nə zər də tu tu lur.

Ra yon da əha li nin sağ lam
lı ğı, ha be lə təh sil mə sə lə lə
ri də diq qət mər kə zin də dir. 
2013cü il də Su lu tə pə qə sə
bə sin də hə kim mən tə qə si nin 
in şa sı ba şa çat dı rı lıb. İl ər zin
də ra yon da da ha bir ne çə təh
sil mü əs si sə si, uşaq bağ ça sı, 
mə də niy yət evi əsas lı tə mir 
olu na raq əha li nin is ti fa də si nə 
ve ri lib. Bun dan baş qa, ra yon
da əsas prob lem lər dən olan 
ka na li za si ya və su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin
də də xey li iş gö rü lüb. 

Ra yon əha li si nin qaz təc
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
üçün Bi nə qə di QİS və pod rat 
təş ki lat lar tə rə fin dən ye ni xət
lər çə ki lib. Əra zi də 32 ədəd 
qaz tən zim lə yi ci və 21 ədəd 
si yirt mə qu raş dı rı lıb. Əha li nin 
elekt rik ener ji si ilə təc hi za tı

nın yax şı laş dı rıl ma sı məq sə
di lə 2013cü ilin 9 ayı ər zin də 
24500 metr ka bel də yiş di ri lib, 
25 ədəd trans for ma tor ye ni si 
ilə əvəz edi lib, pay la yı cı löv
hə lər qu raş dı rı lıb.

Ra yon da hə ya ta ke çi ri lən 
abad lıqqu ru cu luq təd bir lə ri 
çər çi və sin də bi na la rın fa sad la
rı nın müa sir ləş di ril mə si iş lə ri 
də da vam et di ri lib. Bun dan 
baş qa, 235dən çox bi na nın 
zir zə mi sin də tə miz lik işi hə
ya ta ke çi ri lib. 

Bi nə qə di də mil limə nə vi 
də yər lə rin, adətənə nə lə rin 
qo ru nub sax lan ma sı, in ki şaf 
və təb liğ et di ril mə si, ta ri xi ha
di sə lə rin, əla mət dar gün lə rin 
qeyd olun ma sı da diq qət mər
kə zin də sax la nı lır. İl ər zin də 
Bi lə cə ri qə sə bə sin də yer lə şən 
20 Yan var par kı ye ni dən qu ru
lub, bu ra da xü su si me mar lıq 
üs lu bun da “Gül lə ya ğı şı” abi
də si ucal dı lıb. 

Döv lətgənc lər si ya sə ti 
çər çi və sin də Bi nə qə di ra yo
nun da bu fə al so si al züm rə 
ilə iş xü su si diq qət mər kə zin
də sax la nı lır. Pre zi dent  İl ham 

Əli ye vin diq qət və qay ğı sı, 
öl kə baş çı sı nın Bi nə qə di ra
yo nu na sə fər lə ri ra yon gənc
lə ri nin so si alsi ya si fə al lı ğı na 
müs bət tə sir gös tə rir. 2013cü 
ilin 9 okt yabr pre zi dent seç ki
lə ri ərə fə sin də və seç ki gü nü 
Bi nə qə di gənc lə ri nin xü su si 
fə al lıq nü ma yiş et dir mə lə ri  
bu nu bir da ha təs diq lə yir. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov mü tə ma di ola raq 
gənc lər lə gö rüş lər ke çi rir, on
la ra məs lə hət və töv si yə lə ri ni 
ve rir. Əsas məq səd gənc lə rin 
fəa liy yə ti nin ge niş lən di ril
mə si, on la rın ra yon da ge dən 
ic ti maisi ya si pro ses lər də fə
al iş ti ra kı nın tə min olun ma sı, 
po ten si al kadr ki mi ye tiş di ril
mə si dir. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti açıq və şəf faf ic ra 
struk tu ru ola raq mət bu at la da 
sıx əmək daş lı ğa üs tün lük ve
rir. Uzun müd dət fəa liy yə ti ni 
da yan dı ran “Bi nə qə di” qə ze ti 
məhz cə nab Xa ləd din İs gən
də ro vun dəs tə yi ilə 2013cü 
ilin yan var ayın dan ye ni dən 
nəşr olun ma ğa baş la yıb. Bi nə
qə di ra yo nu haq qın da ob yek
tiv in for ma si ya la rın işıq lan dı
rıl ma sı nı tə min et mək üçün 
22 iyul Mil li Mət bu at Gü nü 
ərə fə sin də küt lə vi in for ma si
ya va si tə lə rin də «Bi nə qə di nin 
dost la rı» Mət bu at Klu bu tə sis 
edi lib. Məq səd ic ti ma iy yə tin 
Bi nə qə di ra yo nun da hə ya ta 

ke çi ri lən la yi hə lər, ti kin tiqu
ru cu luq iş lə ri və di gər ye ni lik
lər ba rə də ope ra tiv mə lu mat
lan dı rıl ma sı nı tə min et mək dir.

Döv lə ti mi zin id man sa
hə sin də apar dı ğı si ya sət Bi
nə qə di ra yo nun da uğur la 
da vam et di ri lir. Ra yon əra zi
sin də müa sir stan dart la ra ca
vab ve rən sta di on və id man 

mey dan ça la rı ti ki lir, is ti fa də yə 
ya rar sız id man mü əs si sə lə ri 
bər pa edi lir. Ötən il Xo cə sən 
qə sə bə sin də ye ni fut bol sta
dio nu nun in şa edi lə rək is ti
fa də yə ve ril mə si bu na par laq 
sü but dur. Ümu miy yət lə, uşaq 
fut bo lu nun in ki şaf et di ril mə si 
məq sə di lə ra yon əra zi sin də 
4 ye ni mey dan ça ti ki lib. Bü
tün bun lar ra yon da id ma na 
ma ra ğı ar tır maq la ya na şı, ye
ni yet mə və gənc lə rin asu də 
vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki li ba
xı mın dan da ol duq ca va cib rol 
oy na yır. Şüb hə siz, id ma na ma
raq uşaq yaş la rın dan baş la yır. 
Sta tis ti ka ya əsa sən, Bi nə qə di 
ra yo nun da 1324 nə fər fut bol
la məş ğul olur. On lar dan 900 
nə fə ri «Və tən» Res pub li ka İx
ti sas laş dı rıl mış Olim pi ya Eh
ti yat la rı UşaqGənc lər Fut bol 
Mək tə bi nin (Rİ O EUGFM) 
ye tir mə lə ri dir. 2012ci ilin 
no yab rın da «Re al Mad rid» 
Fon du ilə Gənc lər və İd man 
Na zir li yi nin «Uşaq la rın fut bol 
va si tə si lə sağ lam lıq la rı nın qo
run ma sı və cə miy yə tə in teq
ra si ya sı» ad lı so si al proq ra mı 
çər çi və sin də Rİ O EUGFMdə 
“Və tən” so si al fut bol mək tə
bi nin açı lı şı olub. Ha zır da fon
dun dəs tə yi ilə dün ya nın 65 
öl kə sin də 200dən çox so si al 
id man mək tə bi fəa liy yət gös
tə rir. 

2014-cü il də ra yon da 
abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri nin 
da ha ge niş vü sət lə  da vam 
et di ri lə cə yi plan laş dı rı lır. Bi-
nə qə di ən ağ rı lı yer lər dən 
olan ka na li za si ya prob le mi-
nin ara dan qal dı rıl ma sı üçün 
məq səd yön lü təd bir lə rin, 
yol la rın ge niş lən di ril mə si və 
abad laş dı rıl ma sı üz rə ye ni 
la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə-
si nə zər də tu tu lur. Bi nə qə di də 
«Mən zil mül kiy yət çi lə ri nin 
müş tə rək cə miy yət lə ri qu ru-
mu»nun fəa liy yə tə baş la ma sı 

plan laş dı rı lır. Bu, 2014-cü ilin 
ən bö yük la yi hə lə rin dən bi ri 
ki mi nə zər dən ke çi ri lir. Bu il 
həm də ye ni so si al ob yekt lə-
rin in şa sı – qə sə bə lər də müa-
sir mək təb lə rin, mə də niy yət 
ocaq la rı nın ti kin ti si, ha be lə 
elekt ron xid mət lər pa ke ti nin 
ge niş lən di ril mə si ilə əla mət-
dar ola caq dır. 

Uğurlar, perspektivlər: 2013-2014
Binəqədi rayonu bütün sahələr üzrə dinamik inkişaf edir

MaİL aĞaXaNOv

Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı nın Bi nə qə di ra yon təş ki la
tı nın ra yon da fəa liy yət gös tə
rən «Xır man» şir kə tin də ye ni 
əra ziilk par ti ya təş ki la tı tə sis 
edi lib. Bu nun la bağ lı top lan
tı nı gi riş sö zü ilə açan şir kə
tin tə sis çi si Əy yub Qa sı mov 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı nın ye ni əra ziilk par ti ya 
təş ki la tı nın tə sis olun ma sı nı 
əla mət dar ha di sə ki mi də
yər lən di rib. 

Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı nın ümum xalq par ti ya sı 
ol du ğu nu  de yən Əy yub Qa
sı mov əla və edib ki, 1992ci 
il no yab rın 21də əsa sı qo
yul muş təş ki lat ötən il lər 

ər zin də öl kə hə ya tın da çox 
mü hüm rol oy na yıb, döv lət çi
li yin, müs tə qil li yin möh kəm
lən mə sin də ya xın dan iş ti rak 
edib. Ta ri xə eks kurs edən 
Ə.Qa sı mov Azər bay ca nın 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
rəh bər li yi al tın da si ya si və 
iq ti sa di böh ran dan, və tən daş 
mü ha ri bə si təh lü kə sin dən 
xi las ol du ğu nu bil di rib. O, 
həm çi nin vur ğu la yıb ki, əsa
sı ümummilli lider Hey dər 
Əli yev tə rə fin dən qo yul muş 
iq ti sa di in ki şaf stra te gi ya sı
nın Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fin dən uğur la da vam et
di ril mə si öl kə mi zin hər tə rəf
li yük sə li şi nə zə min ya ra dıb. 
Bu si ya sə tin nə ti cə si dir ki, 
ha zır da Azərbaycan in ki şaf 

edən, çi çək lə nən öl kə ki mi 
qə bul edi lir. 

Respublikada sa hib kar lı
ğın in ki şa fı na bö yük diq qət 
və qay ğı nın ol du ğu nu bil di
rən Əy yub Qa sı mov bu nun 
nə ti cə sin də «Xır man» şir kə
ti nin də 1997ci il dən uğur lu 
in ki şaf yo lu keç di yi ni vur ğu
la yıb. Onun söz lə ri nə gö rə, 
şir kə tin çox say lı əmək daş la rı 
YAPın si ya sə ti ni dəs tək lə
yə rək onun əra ziilk par ti
ya təş ki la tı nın ya ra dıl ma sı 
tə şəb bü sü ilə çı xış edib lər. 
O, bu tə şəb bü sə müs bət ca
vab ve rən YAP Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın rəh bər li yi nə 
min nət dar lı ğı nı ifa də edib. 

Son ra YAP Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın «Xır man» 

şir kə tin də ya ra dıl mış əra zi
ilk par ti ya təş ki la tı nın səd ri
nin se çil mə si mə sə lə si mü
za ki rə yə çı xa rı lıb və İl ham 
Qa sı mov yek dil lik lə təş ki la
tın səd ri se çi lib.  

Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı Bi nə qə di ra yon təş ki la
tı nın səd ri Ra miz Gö yü şov 
ye ni əra ziilk par ti ya təş ki
la tı nın ya ra dıl ma sı mü na si
bə ti lə top lan tı iş ti rak çı la rı nı 

təb rik edib. Qeyd olunub ki, 
YAP ötən 21 il ər zin də iq ti dar 
par ti ya sı ki mi Azər bay ca nın 
in ki şa fı na və qüd rət li öl kə yə 
çev ril mə si nə na il olub. R.Gö
yü şov bil di rib ki, ulu ön də rin 
si ya si kur su nu bü tün sa hə lər
də uğur la da vam et di rən Pre
zi dent İl ham Əli ye vin öl kə yə 
rəh bər li yi döv rün də YAP cə
miy yət də ki möv qe lə ri ni da ha 
da möh kəm lən di rib, sı ra la rı
nı ge niş lən di rib: «Ulu ön dər 
Hey dər Əli yev hə lə 2003cü 
ilin pre zi dent seç ki lə ri ərə
fə sin də xal qa mü ra ciə tin də 
əmin lik lə de miş di ki, onun 
baş la dı ğı iş lə ri cə nab İl ham 
Əli yev uğur la ba şa çat dı ra caq. 
Ulu ön də rin «Mən ona özün 
qə dər ina nır və gə lə cə yi nə 

bö yük ümid lər bəs lə yi rəm» 
de yə cə miy yə tə la yiq li si ya
si va ri si ki mi təq dim et di yi 
cə nab İl ham Əli yev ötən 10 
il də xalq qar şı sınq da ver di yi 
vəd lə ri uğur la ger çək ləş di rib. 
Son 10 il də öl kə miz 100 ilə 
bə ra bər bir in ki şaf yo lu ke çib. 
Azər bay can dün ya da ta nı nan, 
öz sö zü, möv qe yi olan öl kə 
ki mi BMTnin Təh lü kə siz lik 
Şu ra sı na qey ridai mi üzv se
çi lib, qlo bal ener ji la yi hə lə ri ni 
uğur la ger çək ləş di rib».

R.Gö yü şov həm çi nin  bil
di rib ki, öl kə rəh bər li yi nin 
diq qət və qay ğı sı nə ti cə sin də 
son dövr lər Bi nə qə di ra yo nu 
da yük sək di na miz lə in ki şaf 
edir, ra yon da in ki şa fa xid mət 
edən çox say lı la yi hə lər uğur

la ger çək ləş di ri lir. Onun söz
lə ri nə gö rə, hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər nə ti cə sin də ra yon 
sa kin lə ri nin YAPa və onun 
li de ri nə inam və eti ma dı da
ha da möh kəm lə nir. 

Son ra R.Gö yü şov par ti
ya sı ra la rı na ye ni üzv ol muş 
«Xır man» şir kə ti nin əmək
daş la rı na par ti ya və si qə lə
ri ni təq dim edib və on la
ra uğurlar arzulayıb. Şir kət 
əmək daş la rın dan Ba ha dur 
Ra ma za nov, İl ha mə Əh mə
do va və baş qa la rı çı xış edə
rək Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı nın sı ra la rı na üzv ol maq dan 
qü rur duy duq la rı nı bil di rib, 
öl kə mi zin da ha da in ki şa fı və 
çi çək lən mə si na mi nə ça lı şa
caq la rı nı qeyd edib lər.  

YAP Binəqədi rayon təşkilatının sıraları genişlənir 
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E.ORuCOva

Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sın da «Azər bay
can müa sir bey nəl xalq ko
or di nat lar sis te min də; dip lo
ma tik uğur lar, prob lem lər və 
pers pek tiv lər» möv zu sun da 
konf rans ke çi ri lib. Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, 
Azər bay can Gənc Dip lo
mat lar Bir li yi və Azər bay can 
Gənc lər Fon du nun təş ki lat
çı lı ğı ilə ke çi ri lən konf rans
da Mil li Məc li sin de pu tat la rı, 
müx tə lif döv lət qu rum la rı nın 
mə sul və zi fə li şəxs lə ri, qey ri
hö ku mət təş ki lat la rı nın təm
sil çi lə ri, elə cə də tə lə bə lər 
iş ti rak edib lər. 

Pre zi dent ya nın da Döv lət 
İda rə çi lik Aka de mi ya sı nın 
Si ya si Araş dır ma lar İns ti tu
tu nun di rek to ru, Gənc Dip lo
mat lar Bir li yi nin baş məs lə
hət çi si, si ya si elm lər dok to ru 
El man Nə si rov konf ran sın 
təş ki li nə gös tər di yi dəs tə yə 
gö rə Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro va min nət dar lı ğı nı 
bil di rib və təd bir ba rə də qo
naq la rı ət raf lı mə lu mat lan
dı rıb. E.Nə si rov xa tır la dıb ki, 
bun dan əv vəl Azər bay can 
Dip lo ma tik Aka de mi ya sın da, 
Azər bay can Dil lər Uni ver si
te tin də, Ba kı Döv lət Uni ver si
te tin də də ana lo ji konf rans lar 
ke çi ri lib. Bu konf ran sın ye kun 
ol du ğu nu diq qə tə çat dı ran 
E.Nə si rov son il lər gənc lə rin 
dip lo ma ti ya sa hə sin də əl də 
et di yi uğur lar dan söz açıb. O, 
Azər bay ca nın xa ri ci si ya sə ti, 
bey nəl xalq mü na si bət lər sis
te min də ye ri və ro lu, ha be lə 
dip lo ma tik xid mə tin xü su siy
yət lə ri ba rə də ge niş mə lu mat 
ve rib. Na tiq Pre zi den t İl ham 
Əli ye vin uğur lu xa ri ci si ya sə ti 
nə ti cə sin də öl kə mi zin dün ya 
miq ya sın da ta nın dı ğı nı di lə 
gə ti rib.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi
ni Ay gün Əli ye va bil di rib ki, 
öl kə gənc li yi ic ti mai hə ya
tın bü tün sa hə lə rin də fə al

lıq gös tə rir . Onun söz lə ri nə 
gö rə, öl kə nin uğur lu gə lə
cə yi nin tə min olun ma sın da 
Azər bay can gənc li yi nin ro
lu və xid mə ti da nıl maz dır: 
«Ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev Azər bay ca na rəh bər
lik et di yi bü tün dövr lər də 
gənc lə rə hi ma yə dar lıq edib, 
sağ lam dü şün cə li ye ni nəs
lin ye tiş di ril mə si ni döv lət və 
cə miy yə tin mü hüm və zi fə si 
he sab edib. Ulu ön dər ic ti mai 
və so si al hə ya tın bü tün sfe
ra la rın da gənc lə rə ge niş im
kan lar yaradıb, on la ra bö yük 
ümid lər bəs lə yib, Azər bay
ca nın gə lə cə yi nin gənc lə rin 
əlin də ol du ğu nu də fə lər lə 
qeyd edib. Ulu ön də rin gənc
lər sa hə sin də mü əy yən ləş
dir di yi uğur lu si ya sət ha zır da 
Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə
fin dən uğur la da vam et di ri
lir». 

Gənc Dip lo mat lar Bir li yi
nin baş ka ti bi El tun İb ra hi mov 
çı xı şın da Azər bay ca nın bey
nəl xalq nü fu zu nun il dənilə 
art dı ğı nı, öl kə mi zin re gi on da 
əsas söz sa hi bi nə çev ril di yi ni 
vur ğu la yıb. E.İb ra hi mov bil di
rib ki, Gənc Dip lo mat lar Bir
li yi öz fəa liy yə ti ilə gənc li yin 
diq qə ti ni cəlb edir və ət ra fı

na yük sək in tel lekt li gənc lə ri 
top la yır.

Mil li Məc li sin de pu ta tı 
Mu sa Qa sım lı «Azər bay ca
nın xa ri ci si ya sə tin də va ris lik, 
in no va tiv lik və di na mizm» 
möv zu sun da mə ru zə sin də 
bil di rib ki, xa ri ci döv lə tin 
hər bi ba za sı nın Azər bay
can dan çı xa rıl ma sı Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin bö yük dip lo
ma tik uğur la rın dan bi ri dir. 
M.Qa sım lı qeyd edib ki, Pre
zi dent İl ham Əli ye vin yü rüt
dü yü uğur lu dip lo ma ti ya nə ti
cə sin də Azər bay can Av ro pa
nın ener ji təh lü kə siz li yin də 
mü hüm öl kə yə çev ri lib. 

Mil li Məc li sin de pu ta tı 
Ay dın Mir zə za də «Azər bay
ca nın ener ji dip lo ma ti ya sı 
ye ni mər hə lə də» möv zu sun
da mə ru zə sin də res pub li ka
mı zın mil li döv lət çi lik mə
na fe yi nə əsas la nan müs tə qil 
si ya sət yü rüt dü yü nü diq qə tə 
çat dı rıb. Onun söz lə ri nə gö
rə, Azər bay ca nın hə ya ta ke
çir di yi qlo bal ener ji la yi hə lə ri 
bey nəl xalq ic ti ma iy yət tə
rə fin dən ma raq la qar şı la nır. 
«Şah də niz–2» mü qa vi lə si ni 
XXI əs rin ən mü hüm ener
ji sa zi şi ki mi də yər lən di rən 
A.Mir zə za də onu da vur ğu

la yıb ki,  20032013cü il lər 
Azər bay ca nın in ki şa fı nın qı
zıl döv rü ki mi qiy mət lən di
ril mə li dir. 

Xa ri ci İş lər Na zir li yi
nin mət bu at ka ti bi El man 
Ab dul la yev «Azər bay ca nın 
BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı
nın qeyridaimi üz vü ki mi 
fəa liy yə ti və onun nə ti cə si» 
möv zu sun da mə ru zə sin də 
ölkəmizin 2011ci ilin okt
yab rın da 193 üzv döv lət dən 
155nin dəs tə yi ni ala raq 
BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı na 
qey ridai mi üzv se çil di yi ni 
vur ğu la yıb: «İki il lik üzv lük 
Azər bay can dip lo ma ti ya sın da 
önəm li dövr olub. Biz Təh lü
kə siz lik Şu ra sı nın ic las la rın da 
Er mə nis tanAzər bay can mü
na qi şə si ni də fə lər lə qa bar da 
bil mi şik».

Azər bay can Gənc Dip lo
mat lar Bir li yi nin di as por üz rə 
ko or di na to ru Əbül fəz Şey
da bə yov, Pre zi dent Ya nın da 
Gənc lər Fon du nun baş məs
lə hət çi si Vü sa lə Nift ə li ye va, 
Gənc Dip lo mat lar Bir li yi nin 
bey nəl xalq əla qə lər üz rə ka
ti bi Əli mər dan Sul ta nov və 
baş qa la rı res pub li ka da uğur la 
hə ya ta ke çi ri lən gənc lər si ya
sə tin dən söz açıb lar.  

Bi nə qə di ra yon ic ti ma iy
yə ti nə ağır it ki üz ver miş dir. 
Gö zəl in san, fə al ic ti ma iy
yət çi, uzun müd dət döv lət 
qul lu ğun da sə mə rə li ça lış
mış, öm rü nü in san la ra xe
yir xah xid mət də ke çir miş, 
si ma sı da im nur lu Əzi za ğa 
Səf tər oğ lu Məm mə dov 
8 yanvar 2014cü ildə və fat 
et miş dir.

Əzi za ğa Məm mə do vun 
keç di yi hə yat yo lu gənc lə rə 
ör nək dir. Sa də kəndli ailə
sin də do ğu lub bo yaba şa ça
tan Ə.Məm mə dov na ta mam 
or ta təh si li ni kənd mək tə
bin də al mış dır. Gənc yaş la
rın dan ailə si lə bir gə  Ba kı ya 
kö çən Əzi za ğa or ta təh si li ni 
bu ra da ba şa vur muş, ali təh
si li ni isə Ru si ya nın Ros tov 
şə hə rin də – Ros tov Də
mir yol İn şa at Mü hənd islə ri  
İns ti tu tun da al mış dır. O, ins
ti tu tu bi ti rən dən son ra də
mir yol sa hə sin də mü əy yən 
və zi fə lər də ça lış mış, fəh lə

lik dən ida rə rəi si və zi fə si nə 
qə dər yük səl miş dir. 

1971ci ilin okt yabr ayın
dan əmək fəa liy yə ti nə baş
la yan Ə.Məm mə dov hə ya tı 
bo yu ürək lə ça lış mış dır. Hə
lə So vet lər Bir li yi döv rün də 
nü mu nə vi və sə mə rə li işi nə 
gö rə  keç miş Ki rov Ra yon 
Par ti ya Ko mi tə si, həm çi nin 
Də mir yol ida rə si tə rə fin dən 
də fə lər lə mü kaf lat lan dı rıl
mış dır.  

Ə.Məm mə do vun sə
mə rə li fəa liy yə ti nə müs tə
qil döv lə ti miz tə rə fin dən  
yük sək qiy mət ve ril miş dir. 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin 27 iyun 2013cü il 
ta rix li sə rən ca mı ilə Bi nə
qə di RİH baş çı sı Apa ra tı nın 
Qaç qın lar la və məc bu ri köç
kün lər lə iş şö bə si nin mü di ri 
Əzi za ğa Səf tər oğ lu Məm
mə dov «Döv lət qul lu ğun da 
fərq lən mə yə gö rə» me da lı 
ilə təl tif edil miş dir. 

Uzun il lərdən bəri doğ

ma yurdyuvalarından di
dər gin düş müş qaç qın lar 
və məc bu ri köç kün lə rin 
prob lem lə ri ilə məş ğul olan 
Ə.Məm mə dov öz qay ğı keş li
yi ilə on la rın böyük rəğbətini 
qazan mış dır.

Nur lu in san, gözəl dost, 
əsl və tən daş Əzi za ğa Səft ər 
oğ lu Məm mə do vun xa ti rə si 
onu ta nı yan la rın qəl bin də 
daim ya şa ya caq dır.

Al lah rəh mət elə sin.
Bi nə qə di Rayon İcra 

Hakimiyyətinin kollektivi

M.ORu COv

Yo la sal dı ğı mız 2013cü il 
Bi nə qə di ra yo nu üçün ge niş
miq yas lı abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə si 
ilə əla mət dar olub. Ümu mi
lik də, 2012ci ilin ap rel ayın
dan ra yon da hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lər əha li nin uzun il lər
dən bə ri yı ğı lıb qal mış prob
lem lə ri nin, so si al inf rast ruk
tu run müa sir ləş di ril mə si nə 
im kan ya ra dıb. Ra yon da 
uğur la hə ya ta ke çi ri lən  və 
sa kin lər tə rə fin dən yük sək 
də yər lən di ri lən  be lə la yi hə
lər dən bi ri də «Abad mə həl
lə» la yi hə si dir. 

İc ra ha ki miy yə ti nin tə
şəb bü sü ilə qı sa müd dət 
ər zin də ra yon da xey li say
da müa sir və abad mə həl lə 
ya ra dı lıb. Hə min mə həl

lə lər də ki ya şa yış bi na la rı
nın fa sad la rı ye ni lə nib, gi riş 
qa pı la rı kod laş dı rı lıb. Hə
yət lər də is ti ra hət köşk lə ri, 
otu ra caq lar, uşaq lar üçün əy
lən cə qur ğu la rı qu raş dı rı lıb. 
Bu cür mə həl lə lər də la zı mi 
ava dan lıq la təc hiz edil miş 
müa sir tip li mə ra sim ev lə
ri də sa kin lə rin is ti fa də si nə 
ve ri lib. 

Bi nə qə di ra yon sa ki
ni Cəm şid Nə bi yev bi zim lə 
söh bə tin də bil dir di ki, son 

dövr lər ra yon da gö rü lən iş lər 
in san la rı ra zı sa lır: “Bi nə qə
di ra yo nun da hə qi qə tən də 
bö yük iş lər gö rü lür, park və 
bağ lar sa lı nır, yol la rı mız ye
ni dən qu ru lur. Vax tilə çirk
lən miş əra zi lər tə miz lə nir 
və ye rin də abad mə həl lə lər 
sa lı nır. «Tə miz şə hər» la yi
hə si əsa sın da mə həl lə lər də 
müa sir tə ləb lə rə ca vab ve
rən ye ni zi bil qu tu la rı qo yu
lur. Abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
çər çi və sin də qa nun suz ti ki li
lər, çə pər lər sö kü lə rək ləğv 
edi lir. Müx tə lif mə ra sim lə
rin ke çi ril mə si üçün xü su si 
so si al ob yekt lə rin in şa sı da 
sa kin lə rin ürə yin cə dir».  

Di gər ra yon sa ki ni Kə
rəm Qəh rə ma nov isə bil dir di 
ki, «Abad mə həl lə» la yi hə si 
in san la rın ar zu və is tək lə ri nə 
tam ca vab ver mək lə ya na şı, 

mə həl lə lə rin abad laş ma
sın da komp leks ya naş ma nı 
özün də eh ti va edir: «Nü mu
nə vi mə həl lə lər də sa kin lə rin 
is ti ra hə ti üçün xü su si çar daq
lar, uşaq əy lən cə mər kəz lə
ri qu raş dı rı lıb. Tul lan tı la rın 
atıl ma sı üçün zi bil qu tu ları 
qo yu lub. Mə həl lə da xi li yol lar 
as falt la nıb, əra zi yə ya rar lı tor
paq tö kü lə rək zey tun və şam 
ağac la rı əki lib». 

K.Qəh rə ma nov he sab 
edir ki, əha li nin so si al prob

lem lə ri nin həl li, abad lıq və 
ti kin tiqu ru cu luq iş lə ri nin 
sə mə rə li li yi hə min la yi hə
lə rin hə ya ta ke çi ril di yi ra yo
nun rəh bər li yi nin fəa liy yə
tin dən ası lı dır: «Han sı ra yo
nun rəh bər li yi işi nə mə su liy
yət li dir sə, əha li nin qay ğı la rı 
ilə ma raq la nır sa, o ra yon da 
prob lem lə ri həll et mək da ha 
asan olur. Bu ba xım dan, Bi
nə qə di ra yo nun da görülən 
iş lər sakinlərin ürə yincədir. 
Ra yon ic ra ha ki miy yə tin də 
əha li nin prob lem lə ri ni öy
rən mək üçün ye ni xid mət 
ya ra dı lıb. Bir söz lə, ra yon 
rəh bər li yi üzə ri nə dü şən və
zi fə lə rin öh də sin dən uğur la 
gə lir». 

Ötən müd dət də Rə sul
za də, Bi lə cə ri, Bi nə qə di, Xo
cə sən, Su lu tə pə və 28 May 
qə sə bə lə rin də ge niş miq yas lı 

abad lıq iş lə ri gö rü lüb, xey li 
say da park və xi ya ban lar sa
lı nıb. Kən da ra sı yol lar as falt
la nıb, əha li nin qaz, su, işıq 
prob lem lə ri əsasən ara dan 
qal dı rı lıb. 

Ha zır da ra yon ic ra ha ki
miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə Ba
kıŞa ma xı yo lu nun Bi nə qə di 
əra zi si nə dü şən his sə sin də 
ge niş miq yas lı abad lıq iş lə ri
nə start ve ri lib. Bu iş lə rin də 
ya xın vaxt lar da ba şa çat dı rı
la ca ğı bil di ri lir.

Qayğıkeş insan, əsl vətəndaşGənc dip lo mat lar Binəqədidə

«Abad mə həl lə» ötən ilin ən uğurlu 
layihələrindəndir

Sİya vuş ƏMİRLİ

Azər bay can xal qı nın İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə sin də gös tər
di yi qəh rə man lıq nü mu nə lə ri 
haq qın da çox lu say da şe ir lər, 
ki tab lar ya zıl mış, bə dii və sə
nəd li film lər çə kil miş, qəh
rə man la rın şə rə fi nə abi də lər 
ucal dıl mış, on la rın ad la rı əbə
di ləş di ril miş dir. Mü ha ri bə də 
Azər bay ca nın 600 min dən 
çox oğul və qız la rı nın aman sız 
düş mən lə dö yüş lər də gös tər
dik lə ri mi sil siz şü ca ət və igid
lik, ar xa cəb hə də ça lı şan la rın 
isə əmək rə şa də ti dil lər əz bə
ri dir və bu gün ki nə sil lər üçün 
da im ör nək ola raq qa la caq dır.

 Bu qə lə bə heç də asan 

ba şa gəl mə yib. Yüz lər lə, min
lər lə həm və tən lə ri miz, Azər
bay ca nın mərd öv lad la rı Qə lə
bə na mi nə can la rın danqan la
rın dan ke çib lər. On lar doğ ma 
Azər bay ca nın hü dud la rın dan 
çoxçox uzaq lar da mərd lik lə, 
hü nər lə vu ru şa raq əsl igidlik 
nümunəsi göstəriblər. 170 
min dən çox azər bay can lı nın 
or den və me dal lar la təl tif edil
mə si, 130 nə fər həm yer li mi
zin isə So vet İt ti fa qı Qəh rə ma
nı adı na la yiq gö rül mə si bu na 
əya ni sü but dur. 

İkin ci Dün ya mü ha ri bə si 
il lə rin də mi sil siz qəh rə man
lıq lar gös tə rən şəxs lər sı ra sın
da  pol kov nik Hə bi bul la Hü
sey nov da var. 

So vet It ti fa qı Qəh rə ma nı 
Hə bi bul la Ey nul la oğ lu Hü sey
nov 9 okt yabr 1910cu il də Ər
də bil şə hə rin də ana dan olub. 
Tif is hər bi mək tə bi ni bi ti rib 
mü ha ri bə nin ilk gün lə rin dən 
cəb hə yə yol la nan H.Hü sey nov 
qız ğın dö yüş lə rin get di yi Qərb 
cəb hə sin də vu ru şur və şü caə
ti sa yə sin də çox keç mə dən 

di vi zi ya ko man di ri və zi fə si nə 
yük sə lir. 1943cü il də mü da fiə 
na zi ri nin əm ri ilə 658ci ze
nitar til le ri ya di vi zi ya sı 268ci 
qvar di ya ze nitar til le ri ya sı ilə 
əvəz lə nir və pol kov nik Hə
bi bul la Hü sey nov diviziya ko
man diri tə yin edi lir.

Pol kov nik Hü sey no vun 
rəh bər lik et di yi hər bi bir ləş
mə lə r Baltikyanı ölkələrin 
və Şər qi Prus si ya nın azad 
edil mə sin də yaxından iştirak 
edib. 1945ci ilin ya zın da 3cü 
Be la rus cəb hə si Zen laynd ya

rı ma da sı nın düş mən dən azad 
edil mə si nə baş la mış dı və fa
şist lə rin əkshü cum la rı nın 
ar dıara sı kə sil mir di. Düş mən 
nə yin ba ha sı na olur saol sun, 
Pil lau ra yo nu na da xil ol maq 

is tə yir di, çün ki ora dan gə mi
lər va si tə si lə təx li yə ol maq 
hə lə də müm kün idi. Qay dau 
kən di ya xın lı ğın da və ziy yət 
son də rə cə gər gin idi, al man
lar tank la rın kö mə yi ilə so vet 
qo şun la rı nın mü da fiə si ni ya
rıb keç miş di lər. Bu və ziy yət
də cə sur pol kov nik ze nit his
sə lə ri nə irə li əm ri ni ve rir və 
düş mə nin tank la rı nı bir ba şa 
hə də fə alır. Ko man di rin seç
di yi tak ti ka qə lə bə nin qa za
nıl ma sın da əsas rol oy na yır.

6 ap rel 1945ci il də 35 yaş lı 
ko man dir ko man da mən tə qə
si ni tərk edə rək dö yü şə şəx sən 
özü rəh bər lik edir. Onun gös
tər di yi şəx si nü mu nə dö yüş
çü lə ri ruh lan dı rır, düş mə nin 

qar şı sı igid lik lə alı nır və fa şist
lər ge ri yə çə kil mə yə məc bur 
olur lar. Bu dö yüş də qəh rə man 
həm yer li miz, di vi zi ya ko man
di ri polkovnik Hə bi bul la Hü
sey nov Qələbəyə cəmi 1 ay 
qalmış qəh rə man ca sı na hə lak 
olur. 29 iyun 1945ci il də SSRI 
Ali  So ve ti Rə ya sət He yə ti nin 
Fər ma nı ilə qvar di ya pol kov
ni ki Hü sey nov Hə bi bul la Ey
nul la oğ lu So vet İt ti fa qı Qəh
ra ma nı adı na la yiq gö rü lür.

Bi nə qə di ra yo nun da qəh
rə ma nın şə rə fi nə ucal dıl mış 
xa ti rə abi də si lə ya na şı, ra yo
nun ən bö yük  mək təb lə rin
dən bi ri – 83 say lı mək təbli
sey də Hə bi bul la Hü sey no vun 
adı nı da şı yır.

S.ƏMİRLİ

Res pub li ka mız da ra yon 
ayon ic ra ha ki miy yət lə ri ara
sın da ilk də fə ola raq Bi nə qə di 
RİHdə ya ra dıl mış «Sa kin lə
rin Mü ra ci ət Xid mə ti1646» 
(SMX) öz fəa liy yə ti ni uğur la 
da vam et di rir. SMXnin rəi si 
Anar Sə fə rov xid mət də ki ye

ni lik lər və de kabr ayı ər zin də 
da xil ol muş zəng lər ba rə də 
mə lu mat ve rib. A. Sə fə ro vun 
söz lə ri nə gö rə, ar tıq  ke çən 
ay dan sa kin lər öz mü ra ci ət lə
ri ni xid mə tin in ter net sə hi fə
si va si tə si lə gön də rir lər: “Sa
kin lə ri miz xid mə tin in ter net 
sə hi fə si nə da xil ola raq on la rı 

na ra ha at edən prob lem lər ba
rə də bi zə mə lu mat ve rir lər. 
Bu il dən eti ba rən prob lem lə
rin ara dan qal dı rıl ma sı müd
də ti ni op ti mal laş dır maq üçün 
aidiy yəti qu rum la rın rəh bər
lə ri nə SMS va si tə si ilə də xə
bər dar lıq edə cə yik”.

Son bir ay da Sa kin lə rin 

Mü ra ci ət Xid mə ti nə da xil ol
muş zəng lər ba rə də mə lu mat 
ve rən xid mət rəi si bil dir ib: 
“Ötən ay da xil ol muş zəng
lə rin sa yı 4422, bir ba şa ca
vab lan dı rıl mış zəng lə rin sa yı 
3341, 1 ope ra tor üz rə zəng lə
rin or ta sa yı 132,  ya ra dıl mış 
əksəla qə lə rin sa yı 1026, tər
tib edil miş şi ka yət və rə qə lə
ri nin sa yı isə 632 olub. Şi ka
yət xa rak ter li  mü ra ci ət lə rin 
420si  tam, 6sı  qis mən həll 
edi lib, 53nə mü va fiq iza hat 
ve ri lib, 153 şi ka yə tin həl li ic
ra at da dır”.

Anar Sə fə ro vun bil dir di
yi nə gö rə, şi ka yət lə rin sa hə
lər üz rə böl gü sü be lə olub: 
suka na li za si ya – 141, qaz 
təc hi za tı – 120, elekt rik ener
ji si – 31, lift prob lem lə ri – 44, 
yol la rın ya rar sız ol ma sı – 26, 
is ti lik təc hi za tı – 209, zi bil və 
tul lan tı lar la əla qə dar – 25 və 
di gər mə sə lələr – 36.

 tanınmışlar

Cəsur komandir

SMX-də yenilik 
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gündəm

ESMİRa

Son za man lar qrip xəs tə li yi nin 
nis bə tən ağır for ma da tə za hür et
mə si ic ti mai na ra hat lıq la ra rə vac 
ve rib. Mü tə xəs sis lər cid di fə sad la
ra sə bəb olan ye ni qrip vi ru su nun 
ya yıl ma sı ilə bağ lı əha li ni diq qət li 
ol ma ğa, pre ven tiv təd bir lər gör
mə yə ça ğı rır lar. 

Mü şa hi də lər gös tə rir ki, bu vi
ru sa yo lu xan xəs tə lər da ha gec sa
ğa lır və cid di na ra hat lıq ke çi rir lər. 
Ən güc lü dər man va si tə lə ri be lə, 
ya yıl mış ye ni qrip vi ru su ilə mü
ba ri zə də sə mə rə siz olur. Bu run 
və bo ğaz da kı qı cıq lan ma lar, teztez 
qal xıbenən hə ra rət, baş ağ rı la rı, 
hal sız lıq vi ru sun əsas əlamət lə rin
dəndir. 

Sə hiy yə Na zir li yi nin Mil li El
miTəd qi qat Tib bi Pro fi lak ti ka 
İns ti tu tu nun di rek to ru, res pub li
ka nın baş in fek sio nis ti Na miq Əli
yev bu gün lər də mət bua ta açıq la
ma sın da bil di rib ki, ya yı lan vi rus 
qri pin ye ni for ma sı dır. Onun söz
lə ri nə gö rə, xəs tə li yin qar şı sı nın 
vax tın da alın ma ma sı pnev mo ni ya 
və di gər ağır fə sad lar la nə ti cə lə
nə bi lər. Bu vi ru sun möv sü mi xa
rak ter da şı dı ğı nı de yən N.Əli yev 
müa li cə nin vax tın da və düz gün 
hə ya ta ke çi ril mə si nin vacibliyini 
bildirib.

Ba kı Şə hə r Tə ci li və Tə xi rə sa
lın maz Tib bi Yar dım Stan si ya sı nın 
Bi nə qə di ra yon 16 say lı Kö mək çi 
Yar dım Stan si ya sın dan al dı ğı mız 
mə lu ma ta gö rə, son bir ay da bu

ra ya mü ra ci ət edən lə rin, te le fon la 
məs lə hət alan la rın sa yı xey li ar
tıb. Sa kin lər da ha çox hə ra rət dən, 
qus ma, ürək bu lan ma və sü mük 
ağ rı la rın dan əziy yət çə kir lər.

Xo cə sən Sağ lam lıq Mər kə zi
nin baş hə ki mi Loğ man Əli ye vin 
fik rin cə, xəs tə li yin uzan ma sı na 
əsas sə bəb qey risağ lam qi da lan
ma dır. «Qrip in fek si ya la rı yu xa rı 
tə nəf  üs yol la rı ilə ya yı lır. Onun 
ya yıl ma sı üçün xü su si me tod yox
dur. Bu vi ru sa yo lu xan lar da üç gün 
müd də tin də 3839 də rə cə hə ra
rət mü şa hi də edi lir. Bun dan son ra 
xəs tə də bo ğaz ağ rı sı, qus ma, ös kü
rək əla mət lə ri mü şa hi də olu nur. 
Ös kü rək qu ru şə kil də yed di gün 
da vam et dik dən son ra bəl ğəm li 
ös kü rə yə çev ri lir».

L.Əli ye vin fik rin cə, qrip vi
ru su na yo lu xan in san la rın an
ti bio tik lər dən is ti fa də et mə lə ri 
düz gün de yil: «An ti bio tik lər yal
nız qrip dən son ra bak te ri ya la rın 
məhv edil mə si üçün məs lə hət li
dir. Bu vi rus la mü ba ri zə çox mü
rək kəb dir. Key fi y yət siz qi da lar im
mun sis te mi mi zə mən fi  tə sir edir, 
xəs tə lik lər lə mü ba ri zə gü cü mü zü 
azal dır. Bun dan baş qa, eko lo ji və
ziy yə tin yax şı ol ma ma sı da in sa nın 
xəs tə li yə qar şı mü qa vi mə ti ni zə if
lə dir. Qrip in san sağ lam lı ğı üçün 
çox zə rər li dir və onun kəs kin fə
sad la rı olur. Qrip dən qo run maq 
üçün, ilk növ bə də, C vi ta mi ni bol 
olan mey vətə rə vəz ye mək la zım
dır. Qi da ra sio nu na gö yər ti, ka hı, 
nar, al ma, por ta ğal da xil et mək 

məs lə hət li dir. Şəx si gi gi ye na qay
da la rı na əməl et mək də in sa nı in
fek si ya lar dan mü əy yən qə dər qo
ru yur. Zo ğal və mo ruq mü rəb bə si 
ilə çay iç mək, it bur nu dəm lə mə
sindən  istifadə etmək çox fay da lı
dır. Bo ğaz ağ rı la rı za ma nı müxtəlif 
dər man va si tə lə rin dən is ti fa də 
et mək dən sə so da və ço ban yas tı ğı 
ilə qar qa ra et mək da ha fay da lı dır. 
Çox lu ma ye qə bul et mək də in san 
or qa niz mi nə müs bət tə sir gös tə
rir».

Baş hə kim bi zim lə söh bə tin
də bil dir di ki, qrip vi ru su uşaq lar 
ara sın da da ge niş ya yı lıb. L.Əli yev 
so yuq qış ay la rın da va li deyn lə rin 
uşaq la rın ge yi mi nə xü su si diq qət 
ye tirm ə lə ri ni məs lə hət gö rür: 
«Qrip xəs tə li yi ağır la şa raq uşaq
lar da böy rək ça tış maz lı ğı və zə if 
eşit mə  ki mi fə sad la ra gə ti rib çı
xa ra bi lir. Ona gö rə də va li deyn
lər uşaq la rı nın qri pə yo lux ma
ma sı üçün pro fi lak tik xa rak ter li 
təd bir lər gör mə li dir lər. Bun dan 
baş qa, vi rus la ra qar şı mü ba ri zə 
apa ra bil mə lə ri üçün yay ay la rın
da uşaq la rın bə də ni mö hkəm lən
di ril məlidir».

Ra yon əra zi sin də fəa liy yət 
gös tə rən ap tek lə rin bi rin də əz ca çı 
ki mi ça lı şan Gül na rə Və li ye va isə 
bil dir di ki, son vaxt lar an ti bio tik
lər dən is ti fa də edən lə rin sa yın da 
ar tım mü şa hi də olu nur. Sa kin lər 
da ha çox bo ğaz ağ rı sı, si nə nin tu
tul ma sı, baş ağ rı sı, qu ru ös kü rək 
əley hi nə dər manlardan istifadə 
etməyə üstünlük verirlər. 

ESMİRa ORuCOva

Cə miy yət üçün la yiq li və və
tən pər vər və tən daş la rın ye tiş di
ril mə sin də va li deyn lər lə ya na şı, 
mü əl lim lə rin də üzə ri nə bö yük 
mə su liy yət dü şür. Bu mə na da, 
mü əl lim lik çə tin, mə su liy yət li, ey
ni za man da, xü su si fə da kar lıq tə ləb 
edən pe şə dir. 

Pe şə si ni se vən, ona qəl bən 
bağ lı olan be lə mü əl lim lər dən bi
ri İra də Əh mə do va dır. Hə lə or ta 
mək təb il lə rin dən bu sə nə tə yi
yə lən mək is tə yən gənc qızın bu 
se çi mi ni va li deyn lə ri də an la yış la 
qar şı la yıb və dəs tək lə yib lər. Be lə
cə, İra də xanım ar zu la rı na çat maq 
üçün səy lə ça lı şıb, yük sək ali təh sil 
ala raq pe da qo ji fəa liy yə tə baş la yıb. 
De di yi nə gö rə, dərs de yə cə yi gü nü 
bö yük sə br siz lik lə göz lə yib: «Hə
min gü nü çox yax şı xa tır la yı ram. 
Əmək fəa liy yə ti mə Oğuz ra yo nu
nun Bu caq kənd or ta mək tə bin də 
baş la dım. İlk dərs gü nü çox hə yə
can lı idim. Am ma dərs za ma nı bu 
hə yə can yad dan çıx dı, özü mü sər
bəst hiss et dim. Uşaq lar la tə mas
dan son ra mə nə elə gəl di ki, uzun 
müd dət dir mü əl lim iş lə yi rəm. İşə 
bö yük hə vəs lə baş la mış dım. Bə zən 
dər si tam ba şa düş mə yən lə ri evi
mi zə ça ğı rır, on lar la fər di qay da da 
məş ğul olur dum». 

İra də Əh mə do va ailə və ziy yə ti 
ilə əla qə dar bir müd dət Ru si ya da 
ya şa ma lı olub, qı sa müd dət də rus 
di li ni mü kəm məl öy rə nib. Ora da 
ya şa dı ğı müd dət də uşaq bağ ça la
rı nın bi rin də tər bi yə çi ki mi fəa liy
yət gös tə rib. Bağ ça da kı uşaq la ra elə 
alı şıb ki, Azər bay ca na qa yıt dıq dan 
son ra da məhz ki çik yaş lı uşaq lar la 
iş lə mə yə üs tün lük ve rib. Bi nə qə di 
ra yo nun da yer lə şən 135 say lı tam 
or ta mək təb də ib ti dai si nif mü əl
li mə si ki mi fəa liy yə ti ni da vam et
di rib. 

Bir vaxt lar dərs de di yi şa gird
lə rin ək sə riy yə ti in di yük sək təh
si lə ma lik kadr lar ki mi öl kə nin 
tə rəq qi si nə töh fə lə ri ni ve rir lər: 
«Bu gün öl kədə təh si l sü rət lə in
ki şaf edir. Ümum mil li li de rin bu 
sa hə də ki si ya sə ti ni da vam et di rən 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin im za la
dı ğı fər man və sə rən cam lar, döv
lət proq ram la rı təh si lin məz mun 
və for ma ca müa sir ləş di ril mə si ni, 
dün ya təh sil sis te mi nə in teq ra
si ya sı nı tə min edir. Son il lər də 
res pub li ka mı zın bü tün böl gə lə
rin də müa sir tə ləb lə rə ca vab ve
rən mək təb bi na la rı ti ki lə rək şa
gird lə rin is ti fa də si nə ve ri lib, təh sil 
ocaq la rı nın mad ditex ni ki ba za sı  
möh kəm lən di ri lib. Mək təb lə rin 
in for ma si yakom mu ni ka si ya tex
no lo gi ya la rı, müa sir kom pü ter lər
lə təc hiz olun ma sı da təh si li mi zin 
mü hüm uğur la rın dandır. Döv lə tin 
təh si lə gös tər di yi diq qət və qay ğı
dan bəh rə lə nən hər bir mü əl lim 
öz işi ni  müa sir döv rün tə ləb lə ri 
sə viy yə sin də qur ma ğa ça lı şır». 

İ.Əh mə do va he sab edir ki, mü
əl lim adı nı şə rəf lə da şı yan lar öz 
bi lik və ba ca rıq la rı nı gə lə cə yi miz 
olan uşaq və ye ni yet mə lə rin, gənc
lə rin yük sək təh sil al ma la rı na sərf 
et mə li dir lər: «Bu pe şə nin sa hib lə ri 
uşaq psi xo lo gi ya sı nı də rin dən bil
mə li dir lər. Se vi ni rəm ki, mü əl lim 
ki mi ça lış dı ğım uzun il lər ər zin də 
öl kə miz üçün lə ya qət li gənc lə rin 
ye tiş di ril mə si pro se sin də ya xın dan 
iş ti rak et mi şəm. Bir za man lar ya
zıboxu ma ğı öy rət di yim uşaq lar in
di öl kə mi zin in ki şa fı na mi nə əl lə
rin dən gə lə ni əsir gə mir lər. Onu da 
de yim ki, az yaş lı uşaq lar la iş lə mək 
da ha  çə tin dir. İb ti dai si nif lə rdə 
dərs de yən mü əl lim lər təm kin li, 
sə br li, dö züm lü ol ma lı, uşaq lar
la dil tap ma ğı ba car ma lı dır lar. Ən 

baş lı ca mə sə lə məhz şa gird lər lə dil 
tap maq dır». 

Təc rü bə li pe da qoq bil di rir ki, 
ha zır da öl kə nin təh sil sis te min də 
mü əy yən prob lem lər də möv cud
dur. Onun fi k rin cə, Azər bay can 
təh si li üçün nis bə tən ye ni olan 
təh sil proq ra mı hə lə tam öy rə nil
mə yib: «Bu proq ra m, ob raz lı şə kil
də desək, sü rət qa ta rı na bən zə yir. 
Bu qa ta ra çat maq heç də asan de
yil. Bu na gö rə də pe şə kar mü əl lim 
həm əv vəl ki, həm də ye ni üsul lar
dan sin tez şək lin də is ti fa də edə
rək uşaq la ra zə ru ri bi lik lə ri aşı la
ma lı dır. Nə zə rə al maq la zım dır ki, 
ve ril miş tap şı rıq la rı bü tün uşaq lar 
ey ni də rə cə də qav ra ya bil mir lər. 
Təc rü bə sin dən və ya şın dan ası lı 
ol ma ya raq, əsl mü əl lim əla və dərs 
və sa it lə rin dən də is ti fa də et mə li
dir». 

İ.Əh mə do va nın fi k rin cə, uşaq
la rı təh si lə hə vəs lən dir mək son 
də rə cə zə ru ri dir. O bil di rir ki, 
uşaq la rın hə vəs lən di ril mə si ən 
va cib mə sə lə lər dən bi ri dir: «Yax şı 
oxu yan uşaq la rın bi li yi ni la yi qin cə 
qiy mət lən dir mək  va cib mə sə lə
dir. Dərs lə ri qav ra ma yan la rı isə 
dan la ma ğa eh ti yac yox dur. Be lə 
uşaq la ra ana qay ğı sı ilə ya naş maq 
müəy yən çə tin lik lə ri ara dan qal
dı ra bi lər. Mə sə lən, mən dərs də 
fərq lə nən uşaq la ra müx tə lif hə
diy yə lər almaqla onları hə vəs lən
dir mə yə ça lışı ram. Əv vəl lər də 
sağ lam rə qa bə tə üs tün lük ver mi
şəm. Fik rim cə, pis oxu yan şa gir də 
“2” qiy mət ver mək düz gün de yil. 
Da ha də qi qi, mü əl lim uşa ğa “2” 
yaz maq la işi ni bit miş he sab et mə
mə li dir. Uşaq la ra ən müxtəlif va
si tə lər dən is ti fa də et mək lə bi lik 
aşı la maq la zım dır». 

Təc rü bə li pe da qoq son da onu 
da qeyd et di ki, uşaq la rın əsl və
tən daş ru hun da bö yü mə si, yük sək 
təh sil al ma sı, ilk növ bə də, mü əl li
min pe şə kar lı ğın dan ası lı dır: «Qü
rur la de yə bi lə rik ki, Azər bay can da 
uşaq la rın əsl və tən daş, və tən pər
vər in san ki mi ye tiş mə si, zə ru ri bi
lik və ba ca rıq la rı əxz et mə si üçün 
or ta mək təb lər də hər cür şə ra it 
ya ra dı lıb». 

M.ORu COv

Bə zən sət hi ya naş dı ğı mız 
prob lem lər son ra dan cid di fə
sad la ra yol açır.  Hər gün mək
tə bə yo la sal dı ğı mız şa gird lə
rin mək təb li çan tala rı nın ağır 
ol ma sı da be lə prob lem lər
dən dir. Bir çox la rı bu nun fər
qi nə be lə var mır, di gər lə ri isə 
həd dən ar tıq yük lən mə nin 
uşaq la rın fi  zi ki in ki şa fı na zə
rər li ol du ğun dan xə bər siz dir. 
Ağır çan ta nı çi yin lə rin də da
şı ma lı olan uşaq lar da nev roz, 
əsəb gər gin li yi, mio pi ya (gör
mə zə if  i yi), qa mət poz ğun lu
ğu nun müx tə lif növ lə ri, həzm 
or qan la rı nın xəs tə lik lə ri, yor
ğun luq və s. pa to lo gi ya lar 
mey da na çı xa bi lər. 

Sö zü ge dən prob lem cə
miy yət də ge niş mü za ki rə 
möv zu su ol sa da, onun həl li 
yol la rı istiqa mə tin də hə lə də 
re al ad dım lar atıl ma yıb. Ək
si nə, mək təb li çan ta la rı nın 
ağır lı ğı il dənilə art maq da dır. 
Va li deyn lər təd ris ili ərə fə
sin də öz öv lad la rı üçün dərs 
lə va zi mat la rı nın ən yax şı sı nı 
al ma ğa ça lı şır, bə zən də cəl
be di ci ak ses su ar la ra üs tün lük 
ve rir lər. O cüm lə dən çan ta
la rın bö yük və ge niş ola nı nı, 
də mir qol lu su nu, bə zək li si ni 
se çir lər. Ki çik yaş lı uşaq la rın 
ki tab, dəf tər və di gər dərs 
lə va zi mat la rı ilə yük lə nən 
hə min çan ta la rı da şı ma la
rı isə on la rın fi  zi ki im kan la rı 
xa ri cin də olur. Ağır çan ta lar 

şa gird lə rin in ki şaf et mək də 
olan oy naq və əzə lə struk tu
run da  mü əy yən fə sad la ra sə
bəb olur.

Tibb sa hə si nin mü tə xəs
sis lə ri qeyd edir lər ki, mək
təb li çan ta sı nın ağır lı ğı şa
gir din çə ki si nin 15 fai zin dən 
çox ol ma ma lı dır. Mü va fiq 
tə li mat la ra gö rə, 12ci si nif
lər də mək təb li çan ta la rı 1,2 
ki loq ram, 34cü si nif lər də 
2,2, 56cı si nif  ər də 2,3, 78
ci si nif  ər də 3,2 ki loq ra ma qə
dər ol ma lı dır. 

Söh bət ləş di yi miz hə kim
lər də mək təb li çan ta la rı nın 
həd dən çox yük lən mə si nin 
do ğu ra bi lə cə yi fə sad lar dan 
söz aç dı lar. Uzun il lər pe dia
tor iş lə miş Sar van Kə ri mov 
bil dir di ki, mək təb li çan ta la
rının ağır lı ğı ək sər hal lar da 
mü əy yən ləş di ril miş nor ma nı 
34 də fə ke çir: «Uşaq lar 45, 
yu xa rı si nif lər də isə hət ta 
1012 ki loq ram dan çox yük 
da şı ma lı olur lar. Bu gün hət
ta aşa ğı si nif lər də 45 sa at 
dərs ke çi lir. Əgər hər fənn 
üçün dərs lik və iş dəf tə ri
nin çə ki si ni 1 ki loq ram dan 
he sab la saq, de mə li, 3 fənn 
üçün uşaq mək tə bə 3 ki loq
ram yük da şı ma lı dır. Üs tə lik, 
əla və dərs lə va zi mat la rı da 
nə zə rə alın ma lı dır. Bu ra uşa
ğın mək tə bə apar dı ğı qi da və 
su yu da əla və emək la zım gə
lir. Dün ya stan dart la rı na gö rə, 
12 ya şı na qə dər olan uşaq lar 
3,2 ki loq ram dan ar tıq yük gö

tür mə mə li dir lər. Bir çan ta nın 
çə ki si isə 700 qram dan çox 
ol ma ma lı dır. Ağır mək təb
li çan ta sı nın da şın ma sı ki çik 
yaş lı uşaq lar da bel ağ rı la rı na, 
onur ğa sü tu nu nun əyil mə si nə 
və baş qa qü sur la rın, xəs tə lik
lə rin or ta ya çıx ma sı na sə bəb 
olur. Unut maq ol maz ki, aşa
ğı si nif  ər də oxu yan uşaq lar
da sü mük ləş mə pro se si hə lə 
tam ba şa çat ma yıb. On la rın 
sü mük lə ri çox köv rək, elas tik 
ol du ğun dan bu əyil mə son ra 
bər pa edil mə yə də bi lər». 

Söh bət ləş di yi miz mütə
xəs sis lər bil dir di lər ki, ha zır
da öl kə mi zin təh sil sis te mi 

mo dern ləş mə döv rü nü ya şa
yır. Av ro pa təh sil mə ka nı na 
in teq ra si ya pro se si sü rət lə nir, 
mil li kur ri ku lum tət biq edi lir: 
«Tə bii ki, təd ris yü kü nün art
ma sı çan ta la rın da ağır laşma
sı na sə bəb olur.  Əgər yük 
nor ma dan iki də fə çox dur sa, 
de mə li, ener ji it ki si də iki də
fə dən ar tıq ola caq, bu za man 
fi zi ki yo rul ma baş ve rə cək. 
Be lə və ziy yət həm də əq li yo
rul ma ya gə ti rib çı xa ra  bilər və 
nə ti cə də dər si qav ra ma çə tin
lə şər. Psi xi yo rul ma isə ha fi 
zə nin, diq qə tin zə if  ə mə si nə 
sə bəb olur. Be lə lik lə, uşa
ğın in ki şa fı həm fi  zi ki, həm 

də əq li cə hət dən lən gi mə
yə baş la yır. Bu ra da ağ ci yə rin 
funk si ya sı nı da nə zə rə al maq 
la zım dır. Ağır yük bu or qa nın 
da fəa liy yə ti ni po zur. Hər bir 
uşa ğın yaş döv rü nə gö rə ağ
ci yə rin mü əy yən tu tu mu var. 
Döş qə fə si nin dai rə si ki fa yət 
qə dər ge niş lən mir sə, ağ ci yər 
in ki şaf et mir sə, 67 yaş lı uşaq 
45 ki loq ram lıq çan ta nı ne
cə da şı ya bi lə r? Ağır yük boy 
prob le mi ni də or ta ya çı xa rır. 
Bu gün bü tün dün ya da gənc
lə rin bo yu, çə ki si, zeh ni in ki
şa fı bi rin ci də rə cə li prob lem 
ki mi nə za rət də sax la nı lır və 
mü za ki rə edi lir». 

Bi  nə qə di  Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti nin başçısı 
Aparatının İc ti maisi ya si və 
hu ma ni tar mə sə lə lər şö bə si
nin baş məs lə hət çi si Sey mur 
Ha cı yev bil dir di ki, bu mə
sə lə də va li deyn lə rin də üzə
ri nə mə su liy yət dü şür: “Bə zi 
va li deyn lər həft  ə də bir də fə 
də ol sun, uşaq la rı nın çan ta
la rı nı yox la mır lar. Bun dan 
əla və, ora müx tə lif mey və lər, 
su, ye mək qo yu lur. Hət ta id
man for ma sı nı da yer ləş di
rir lər. Ki tab lar cəd vəl üz rə 
götürülmür. Uşa ğın nə qə dər 
ki ta bı var sa, ha mı sı çan ta da 
olur. Bu nun la ya na şı, in di bir 
çox va li deyn lər uşaq la rı mək
tə bə apa rıbgə ti rir, çan ta la rı 
da öz lə ri da şı yır lar».

İbtidai sinifdə dərs deyən 
Rəs mi yyə müəllimə bi zim lə 
söh bə tin də bil dir di ki, aşa ğı 
si nif şa gird lə ri nin çan ta sı nın 
yı ğıl ma sı na, ilk növ bə də, va
li deyn lər nə za rət et mə li dir: 
«Ək sər hal lar da uşaq la rı va
li deyn lər dər sə apa rıbgə ti rir. 
La kin tə əs süf ki, çan ta lar va
li deyn nə za rə tin dən kə nar da 
qa lır. Mə sə lən, hə yat bil gi si, 
tex no lo gi ya, in gi lis di li, təs vi ri 
in cə sə nət dərs lə ri nin həft  ə də 
biriki sa at ol ma sı na bax ma
ya raq, bu fən lə rə aid və sa it
lər gün lər lə, bə zən həft  ə lər lə 
uşa ğın çan ta sın dan çı xa rıl mır. 
Şa gir din çan ta sı gün də lik cəd
və lə əsa sən ni zam lan ma lı dır. 

Di gər bir prob lem mək
təb li nin çantasına qoyulan qi

da nın ya rat dı ğı ağır lıq dır. Elə 
şa gird var ki, va li dey ni onun 
çan ta sı nı “mət bəx”ə çe vi rir. 
Bu nun çan ta ya ağır lıq gə tir
mək dən baş qa da ha bir mən
fi  tə si ri də var. Şa gir din fi k ri 
gə tir di yi ye mək lə rin ya nın da 
qa lır, o, tə nəf  ü sün tez ol ma
sı nı göz lə yir, dər sə cid di fi  kir 
ver mir. Ye ri gəl miş kən de yim 
ki, uşa ğın ge yi mi də ağır ol
ma ma lı, va li deyn bu nu düz
gün ni zam la ma lı dır».

Va li deyn Hə mi də Qa
ra ye va isə bil dir di ki, alı nan 
dərs lə va zi mat la rı nın çox lu
ğun dan mək təb li çan ta sı xeyli 
ağır  olur. O qeyd et di ki, çə
tin li yi nə zə rə ala raq öv la dı nın 
çan ta sı nı mək tə bə özü apa rır: 
«Uşaq bir çan ta ya nə qə dər 
yük yı ğa r? Əv və la, çan ta nın 
öz ağır lı ğı, da ha son ra 3 ki tab, 
dəft  ər, üs tə lik hər bir fən nin 
iş dəf tə ri. Heç bu iş dəf tər
lə ri nin nə yə la zım ol du ğu nu 
an la mı rıq».

Araş dır ma lar za ma nı ma
raq lı bir mə qam da üzə çıx dı. 
Sən de mə, mək təb li çan ta la
rı nın ağır ol ma sı nın əsas sə
bəb lə rin dən bi ri də hə min 
çan ta la rın Çin  is teh sa lı ol
ma sı ilə bağ lı dır. Va li deyn
lə rin ək sə riy yə ti qiy mət də 
ucuz olan bu çan ta la rı al ma
ğa üs tün lük ve rir lər. Sko li oz 
xəs tə li yi nin məhz uşaq yaş
la rın dan baş lan dı ğı nı diq qə
tə çə kən mü tə xəs sis lər isə 
va li deyn lə ri diq qət li ol ma ğa 
ça ğı rır lar.

Uşaq la rın əsl və tən daş 
ru hun da ye tiş mə si mü əl li min 
pe şə kar lı ğın dan xeyli ası lı dır

Mək təb li çan ta la rı nın ağır ol ma sı şa gird lə rin 
sağ lam lı ğına zi yan  vurur

Ye ni qrip 
vi ru su?

 problem
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Ti kin ti iş lə ri da yan dı
rıl dı ğı müd dət də ti kin ti
nin pod rat çı sı (pod rat çı ol
ma dı ğı hal lar da si fa riş çi si) 
üçün cü şəxs lə rin hə ya tı nın 
və əm la kı nın, ha be lə ət raf 
mü hi tin təh lü kə siz li yi ni tə
min et mək məq sə di lə ti kin
ti mey dan ça sın da mü ha fi zə 
təd bir lə ri gör mə li dir. 

Ti kin ti iş lə ri bu Mə cəl
lə nin 92.4.2ci və 92.4.3cü 
mad də lə ri nə əsa sən da yan
dı rıl dı ğı hal lar da si fa riş çi yə 
(pod rat çı ya) yal nız da yan dı
rıl ma ba rə də qə rar da mü
əy yən edi lən po zun tu la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı ilə bağ lı 
iş lə rin ye ri nə ye ti ril mə si nə 
yol ve ri lir. Si fa riş çi (pod rat
çı) bu Mə cəl lə nin 92.5ci 
mad də si nə uy ğun ola raq 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə
ti or qa nı nın gös tə riş lə ri nin 
ye ri nə ye tir di yi və ti kin ti 
iş lə ri nin da yan dı rıl ma sı
na əsas ol muş po zun tu la rı 
ara dan qal dır dı ğı ba rə də 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə
ti or qa nı na ya zı lı mə lu mat 
təq dim et mə li dir. Be lə mə
lu ma tın təq dim edil di yi 
gün dən 3 iş gü nü ər zin də 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı po zun tu la rın ara dan 
qal dı rı lıbqal dı rıl ma dı ğı nı 
yox la yır. Yox la ma nə ti cə
sin də gös tə riş lə rin ye ri nə 
ye ti ril mə di yi və ti kin ti iş lə
ri nin da yan dı rıl ma sı na əsas 
ol muş po zun tu la rın ara dan 
qal dı rıl ma dı ğı mü əy yən 
olun duq da bu haq da hər bir 
po zun tu ay rı ca təs vir olun
maq la mü va fiq akt tər tib 
olu nur. Be lə ol duq da ti kin
ti iş lə ri nin da yan dı rıl ma sı 
haq qın da qə rar qüv və də 
qa lır və bu ba rə də mü va fiq 
ic ra ha ki miy yə ti or qa nı si
fa riş çi yə (pod rat çı ya) ya zı lı 
mə lu mat ve rir. Yox la ma nə
ti cə sin də po zun tu la rın ara
dan qal dı rıl dı ğı mü əy yən 
olun du ğu təq dir də mü va fiq 
ic ra ha ki miy yə ti or qa nı ti
kin ti iş lə ri nin da vam et di ril
mə si nə ya zı lı ra zı lıq ve rir və 
be lə ra zı lıq ti kin ti iş lə ri nin 
da yan dı rıl ma sı haq qın da 
qə ra rın qüv və dən düş mə
si ni eh ti va edir. Bu mad də
nin bi rin ci cüm lə sin də nə
zər də tu tul muş mə lu ma tın 
təq dim edil di yi gün dən 5 iş 
gü nü ər zin də mü va fiq ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı tə rə fin
dən si fa riş çi yə (pod rat çı ya) 
ti kin ti iş lə ri nin da yan dı rıl
ma sı haq qın da qə ra rın qüv
və də qal ma sı haq da ya zı lı 
mə lu mat və ya ti kin ti iş lə
ri nin da vam et di ril mə si nə 
ya zı lı ra zı lıq ve ril mə dik də 
ti kin ti iş lə ri nin da yan dı rıl
ma sı ba rə də qə rar qüv və
dən düş müş he sab edi lir. 
Ya zı lı gös tə riş və ti kin ti iş lə
ri nin da yan dı rıl ma sı ba rə də 
qə rar ma raq lı şəxs lər tə rə
fin dən mü ba hi sə lən di ri lə 
bi lər. Ti kin ti iş lə ri nin da
yan dı rıl ma sı qay da sı mü va
fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı 
tə rə fin dən mü əy yən edi lir. 

Ti kin ti za ma nı mə də ni 
irs ob yekt lə ri nin əla mət lə ri 
aş kar edil dik də ti kin ti iş lə
ri dər hal da yan dı rı lır və bu 
ba rə də mü va fiq ic ra ha ki
miy yə ti or qa nı na mə lu mat 
ve ri lir. Ti kin ti iş lə ri nin da
vam et di ril mə si və zə ru ri 
təd bir lə rin gö rül mə si ba rə
də qə rar mü va fiq ic ra ha ki
miy yə ti or qa nı tə rə fin dən 
qə bul edi lir. Bu Mə cəl lə nin 

93.1ci mad də si nin tə ləb lə
ri nə əməl et mə yən şəxs lər 
qa nu na uy ğun ola raq mə su
liy yət da şı yır lar. 

Döv lət və ya bə lə diy yə 
və sai ti he sa bı na ma liy yə
ləş di ri lən ob yekt lə rin ti kin
ti si 3 ay dan ar tıq müd də tə 
da yan dı rıl dıq da, ti kin ti si 
ba şa çat ma mış ob yekt lə rin 
konst ruk si ya la rı nın və ti
kin ti əra zi si nin mü ha fi zə si 
məq sə di lə si fa riş çi tə rə fin
dən kon ser va si ya təd bir lə
ri hə ya ta ke çi ril mə li dir. Bu 
Mə cəl lə nin 94.1ci mad
də sin də nə zər də tu tul muş 
hal da döv lət və ya bə lə diy yə 
və sai ti he sa bı na ma liy yə ləş
di ri lən ob yek tin kon ser va si
ya sı haq qın da qə rar ti kin ti
yə döv lət nə za rə ti ni hə ya ta 
ke çi rən mü va fiq ic ra ha ki
miy yə ti or qa nı tə rə fin dən 
qə bul edi lir. Ti kin ti si ba şa 
çat ma mış ob yek tin kon ser
va si ya sı haq qın da qə ra rın 
su rə ti ti kin ti yə ica zə ver miş 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı na gön də ri lir. Kon
ser va si ya haq qın da qə rar da 
ti kin ti iş lə ri nin da yan dı
rıl dı ğı ta rix, kon ser va si ya 
sə nəd lə ri nin ha zır lan ma sı 
və kon ser va si ya nın hə ya ta 
ke çi ril mə si müd də ti, ti kin ti 
ob yek ti nin və ti kin ti əra zi si
nin mü ha fi zə si üz rə təd bir
lər nə zər də tu tu lur. 

Ti kin ti si ba şa çat mış və 
ya çat ma mış ti kin ti ob yek ti 
və ya onun his sə si aşa ğı da kı 
hal lar da sö kü lür: 

– ti kin ti si nə bu Mə
cəl lə qüv və yə min dik dən 
son ra baş la nıl mış və ti kin ti 
mər hə lə sin də olan ti kin ti 
ob yek ti və ya onun his sə
si mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı və ya bə lə diy yə tə
rə fin dən ti kin ti məq səd lə ri 
üçün ay rıl ma mış döv lət və 
ya bə lə diy yə mül kiy yə tin
də olan tor paq sa hə sin də 
in şa edil dik də; 

– bu Mə cəl lə nin 92.4.1
ci mad də si nə əsa sən ti kin ti 
iş lə ri nin da yan dı rıl ma sı ba
rə də qə rar qə bul edil di yi 
gün dən 1 il ər zin də ti kin ti
yə ica zə alın ma dıq da; 

– bu Mə cəl lə nin 92.4.2
ci, 92.4.3cü və 92.4.4cü 
mad də lə ri nə əsa sən ti kin ti 
iş lə ri nin da yan dı rıl ma sı ba
rə də qə rar da nə zər də tu tu
lan po zun tu lar 2 il ər zin də 
ara dan qal dı rıl ma dıq da si
fa riş çi nin (ti kin ti ob yek ti nin 
mül kiy yət çi si nin) öz ar zu su 
ilə sö kü lür. 

 Şə hər sal ma və Ti kin
ti Mə cəl lə si nin 95.1.1ci və 
95.1.2ci mad də lə rin də nə
zər də tu tul muş hal lar da yan 
di var la rı nın və dam ör tük
lə ri nin in şa sı ba şa çat ma mış 
ti kin ti ob yek ti nin sö kül mə si 
ba rə də qə rar mü va fiq ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı tə rə fin
dən qə bul edi lir. Bu qə rar 
ma raq lı şəxs lər tə rə fin dən 
mü ba hi sə lən di ri lə bi lər. Bu 
Mə cəl lə nin 95.1.4cü və 
95.2ci mad də lə rin də nə
zər də tu tul muş hal lar is tis
na ol maq la, di gər hal lar da 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı ti kin ti ob yek ti nin sö
kül mə si ba rə də məh kə mə
yə mü ra ci ət edir. Bu Mə cəl
lə nin 95.1.4cü mad də sin də 
nə zər də tu tul muş hal lar da 
ti kin ti ob yek ti hə min Mə
cəl lə nin 7980ci mad də
lə rin də nə zər də tu tul muş 
hal lar is tis na ol maq la, 74.2
ci mad də si nə uy ğun ola raq 
sö kü lür. 

HÜQUQMƏSLƏHƏTİ

Tikinti işlərinin 
dayandırılması və tikinti 
obyektlərinin sökülməsi

Binəqədi Rayon İcra 
Hakimiyyətinin Hüquq 

şöbəsinin müdiri, 
III dərəcəli dövlət 

qulluqçusu  

Yunis Hüseyno v 

“Ərəb ba ha rı” adı al tın da bu 
öl kə lər də ki av to ri tar re jim lə
rin, xü su si lə so sia list  tə ma yül
lü ha ki miy yət lə rin dev ril mə si 
ilə baş la nan pro ses Su ri ya dan 
da yan keç mə miş dir. Ataba la 
Əsəd lər tə rə fin dən ya rım əs rə 
ya xın dövr də yön lən di ri lən öl
kə uzun müd dət so sia liq ti sa di 
və qis mən də si ya si ba xım dan 
nor mal ya şam tər zi ilə Ya xın 
Şər qin nü mu nə vi öl kə lə rin dən 
hesab edi lir di. Bəs nə oldu?

Su ri ya nın in di ki tə la tüm lü 
gün lə ri nin bir çox sə bəb lə ri 
içə ri sin də iki si çox önəm li dir. 
Ru si ya və İra na meyil li xa ri ci 
si ya sət!

Hə lə SSRİ döv rün dən bu 
öl kə ilə ideo lo ji ba xım dan 
ya xın lı ğı ilə se çi lən, BƏ ƏS 
par ti ya sı fo nun da İraq la bir
lik də So vet İt ti fa qı ilə ideo lo
ji və iq ti sa di ya xın lı ğa xü su si 
önəm ve rən Əsəd re ji mi bu 

im peri ya nın çö kü şü za ma nı 
mü əy yən çə tin lik lər ya şa dı. 
SSRİdən Ru si ya Fe de ra si ya
sı na ke çid mər hə lə si nin ağ rı
lı dö nəm lə rin də bu boş lu ğu 
Ya xın Şərq öl kə lə rin də ki gər
gin lik dən ya rar lan maq la re ji
mi ni möh kəm lən di rən İran 
dol dur du. Xü su si lə də Əsəd 
ailə si nin Nus ayri əşi rə ti nə 
mən sub ol ma sı, yə ni şiəələ vi 
di ni kim li yi nə əsas la nan az lı ğı 
təş kil et mə si İra nın bu öl kə yə 
tə si rin də mü hüm rol oy na dı. 
Be lə lik lə, Ru si yaİran müt tə
fiq li yi nə stra te ji əmək daş lıq 
ma hiy yə ti ve rə rək, çox bö yük 
geo po li tik əhə miy yət da şı yan 
Tar tus li ma nı nın Ru si ya ya ica
rə yə ve ril mə si, Li van da və ziy
yə tə defak to nə za rət et mək lə 
Ya xın Şər qi təz yiq də sax la yan 
İran meyil li Hiz bul lah hər bi
di ni bir ləş mə lə ri nə öl kə də, 
xü su si lə Be kaa va di sin də ge
niş fəa liy yət im ka nı ya ra dan 
Su ri ya re ji mi həm ərəb öl
kə lə ri, həm də ABŞ, İs ra il və 
Qər bin digər ge niş dai rə lə ri 
ilə qar şı dur ma mər hə lə si nə 
da xil ol du. 

Bu nun la da geo po li tik re
al lı ğın tə ləb lə ri nə uy ma ya raq, 
re ji mi qo ru maq na mi nə is ti
qa mə tin kəs kin də yi şil mə si 
Su ri ya nın bugün kü ta le yi ni 
mü əy yən et di.

Bu gün Əsəd re ji mi öl kə ni 
Ru si yaÇinİran ilə ABŞİs ra

ilQərb tandemi ara sın da geo
po li tik sa va şın dö yüş mey da nı
na çe vir miş dir.

Öl kə də ye ni tip li al ter na tiv 
si ya si gü cün for ma la şa bil mə
mə si də bu nun la bağ lı dır. Su
ri ya nın si ma sın da İra nın, Uk

ray na nın si ma sın da Ru si ya nın, 
Uy qursin can əya lə ti nin si ma
sın da Çi nin ta le yi həll olu nur. 
Su ri ya da Ru si yaİranÇin 
ma raq lthla rı nın si ya si gün də
min apo ge yi ni təş kil et mə si 
kürd et nik se pa ra tiz mi nin də 
güc lən mə si nə, İraq da ol du ğu 
ki mi bu ra da da türk mən mil
li az lı ğı nın əra zi lə ri he sa bı na 
ye ni av to nom böl gə lə rin for

ma laş dı rıl ma sı meyil lə ri güc
lən mək də dir.

Tə sa dü fi de yil ki, həm 
müs tə qil Su ri ya or du su, həm 
İran meyilli Hiz bul lah, həm 
də Şə bi hə di nira di kal hər
bi bir ləş mə lə ri bu ra nı dö yüş 

mey da nı na çe vir mək lə, türk
mən lə ri əzə li tor paq la rın dan 
çı xar maq da dır lar. 

Su ri ya ilə bağ lı Ce nev rə də 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lan 
gö rüş də, gö rü nür ki, tək cə bu 
öl kə nin yox, bü töv lük də Ya xın 
Şər qin si ya si pers pek tiv lə ri nə 
ye ni ba xı şın tə məl lə ri qo yu
lur. Ona gö rə də bu gö rü şə 
da xi li prob lem lə ri ilə üzüzə 

da yan mış zə if Tür ki yə, zə if 
İran, zə if İraq, zə if Su ri ya la
zım dır.

Son vaxt lar Tür ki yə də iq
ti dar da xi li zid di yyət lə rin ma
hiy yə tin də həm də Ce nev rə2 
gö rü şü nə güc lü, re gi on da söz 

sa hi bi olan Tür ki yə nin get mə
si ni nə qlo bal, nə də re gio nal 
güc lə rin is tə mə mə si  durur.

Su ri ya da və ziy yə tin fə la
kət həd di nə çat ma sı nın ar xa
sın da həm də Tür ki yə ni ye ni 
Su ri ya nın qu ru cu lu ğu na ya xın 
bu rax ma maq  dayanır.

Be lə lik lə, qay nar qa za na 
çev ri lən Ya xın Şərq Tür ki yə ni 
öz ağu şu na ala bi  lə  cək  mi  ?

Ya xın Şərqdə baş ve rən lərə bir nəzər

HəsənBayramoğlu
politoloq

Sİ ya vuş ƏMİR Lİ

Bi nə qə di ra yo nu nun or ta 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
IIIIV si nif şa gird lə ri ara sı n
da fut zal tur ni ri ke çi ril miş dir. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti, Ba kı Kənd ləri Fut
bol Fe de ra si ya sı və Bi nə qə
di Ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə ke çi ri lən ya rış da üç qrup 
üz rə 15 ko man da iş ti rak et
miş dir. Gər gin id man mü ba
ri zə si şə rai tin də ke çən ya rış
da I ye rə 115 nöm rə li mək
tə bin ko man da sı, II ye rə 284 
nöm rə li, III ye rə 244 nöm rə li 
mək tə bin ko man da la rı la yiq 
gö rül müş lər. 

Gənc lər və İd man İda rə
si nin rəi si Qüd si Bay ra mov 
qa lib ko man da la rı təb rik 
edə rək Bi nə qə di ra yo nun da 
di gər id man növ lə ri ki mi, 
fut bo lun in ki şa fı üçün də la
zı mi təd bir lə rin hə ya ta ke çi
ril di yi ni bil dir miş dir: «2005
2015ci il lər də fut bo lun in ki
şa fı nı nə zər də tu tan mü va fiq 
döv lət proq ra mı nın qə bu lu 
öl kə miz də bu id man nö vü
nün in ki şa fı na cid di tə kan 
ve rib. Pay tax tın di gər ra yon
la rı ilə ya na şı, Bi nə qə di ra yo
nun da da müa sir stan dart la ra 
ca vab ve rən ye niye ni fut bol 

mey dan ça la rı in şa olu na raq 
əha li nin is ti fa də si nə ve ri lib. 
Son dövr lər tək cə 8ci mik
ro ra yon əra zi sin də bir ne çə 
be lə müa sir sta di on in şa edi
lib. Sü ni ot ör tük lü mə həl lə 
sta di on la rın dan yer li sa kin
lər lə ya na şı, ət raf əra zi lər
də yer lə şən mək təb lə rin və 
mə həl lə lə rin az yaş lı fut bol
çu la rı da is ti fa də edir lər. Bu 
gün lər də isə 7ci mik ro ra
yon da da ha bir sta di on əha
li nin is ti fa də si nə ve ri lə cək».

Qüd si Bay ra mov vur ğu
la mış dır ki, ra yon əra zi sin də 
müa sir id man qur ğu la rı nın 
in şa sı ye ni yet mə və gənc
lə rin bu sahəyə ma ra ğı nı 
ar tı rır, on la rı zə rər li vər
diş lər dən çə kin dir mək lə 
asu də vaxt la rı nın sə mə rə li 
təş ki lin ə im kan ya ra dır. Bu 

cür ya rış la rın ke çi ril mə sin
də məq səd həm də is te dad lı 
uşaq la rı aş ka ra çı xar maq la, 
uşaq fut bo lu nun in ki şa fı na 
dəs tək ver mək dir. 

Ba kı Kənd lə ri Fut bol 
Fe de ra si ya sı nın pre zi den ti 
Va qif Da vu dov isə  bil dir
miş dir ki, fut bol klub la rı nın 
və id man cə miy yət lə ri nin 
məşq çi lə ri be lə ya rış la rı bö
yük ma raq la iz lə yir lər: «Bi
nə qə di ra yo nun da fut bo lun 
in ki şa fı na xü su si diq qət lə 
ya na şı lır. Ra yon təm sil çi lə ri 
müx tə lif ya rış lar da hə vəs lə 
iş ti rak edir və yük sək nə ti
cə lər gös tə rir lər».

Son da I, II və III yer lə ri 
tut muş ko man da lar Bi nə qə
di Ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si nin dip lom və me dal
la rı na la yiq gö rül müş lər. 

Ma İL

De kab rın 15də Azər
bay can Şi to ryu Ka ra tedo 
fe de ra si ya sı və Bi nə qə di Ra
yon Gənc lər və İd man İda
rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə «Lo
ko mo tiv» İd man Sağ lam lıq 

Mər kə zin də ye ni yet mə lər 
ara sın da 31 De kabr – Dün ya 
Azər bay can lı la rı nın Həm
rəy li yi Gü nü nə həsr olun
muş res pub li ka çem pio na tı 
ke çi ri lib. Çem pio nat da öl kə
mi zin müx tə lif re gi on la rın
dan gənc id man çı lar iş ti rak 

edib lər. 
Müx tə lif yaş qrup la rı

nı əha tə edən çem pio nat da 
Bi nə qə di ra yo nu nun gənc 
id man çı la rı da fə al iş tirak 
edib lər. Ye kun nə ti cə lə rə 
əsa sən, Bi nə qə di ra yo nu nu 
təm sil edən Sər xan Ab ba
sov 56 yaş qru pu üz rə I, 
Aq şin Sü ley ma nov II, Sü ley
man Emi nov III ye rə, Rza 
Qaf a ri 78 yaş qru pu üz rə 
I ye rə, Amin Sü ley ma nov 
910 yaş qru pu üz rə II ye rə, 
Tu ral Əli za də isə 1112 yaş 
qru pu üz rə II ye rə la yiq gö
rü lüb lər.

Qa lib lər Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si 
tə rə fin dən mü ka fat lan dı rı
lıb lar.

Ma İL

YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın in zi ba ti bi na
sın da Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, Bi nə qə di ra
yon Gənc lər və İd man İda
rə si və 3 №li Uşaq Gənc lər 
Şah mat İd man Mək tə bi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə 31 De kabr
Dün ya Azər bay can lı la rı nın 
Həm rəy li yi Gü nü mü na si
bə ti lə şah mat bi rin ci li yi ke
çi ri lib.

Ya rı şın ke çi ril mə sin də 
məq səd “20092014cü il

lər də Azər bay can da şah
ma tın in ki şaf et di ril mə si 
Döv lət Proq ra mı”nın ic ra
sı, ye ni yet mə və gənc lə rin 
asu də vaxt la rı nın sə mə rə li 
təş ki li, mək təb li lər ara sın da 
şah ma tı da ha da ink şaf et
dir mək lə on la rın id man us
ta lıq la rı nı ar tır maq, is te dad lı 

şah mat çı la rın üzə çı xa rıl ma
sı və yığ ma ko man da ya cəlb 
edil mə si olub.

Ya rış da 16 ko man da tər
ki bin də 96 nə fər iş ti rak edib. 
Ya rı şın nə ti cə lə ri nə gö rə 99 
say lı tam or ta mək təb 1ci, 
30 say lı tam or ta mək təb 
2ci, 246 say lı mək təbli se
yin ko man da sı isə 3cü ye rə 
la yiq gö rü lüb lər.

Gənc lər və İd man İda
rə si nin rəi si Qüd si Bay ra
mov bil di rib ki, in tel lek tu al 
id man nö vü olan şah ma
tın in ki şa fı döv lə tin diq qət 

mər kə zin də dir. Son il lər 
öl kə miz də di gər id man 
növ lə rin də ol du ğu ki mi, 
şah ma tın in ki şa fı sa hə sin də 
də bir sı ra təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri lib. 

Qa lib lər dip lom və xa ti
rə hə diy yə lə ri ilə mü ka fat
lan dı rı lıb lar.

Ba kı Şə hər Gənc lər və 
İd man Baş İda rə si (BŞGİ
Bİ) tə rə fin dən Res pub li
ka Olim pi ya Mər kə zin də 
19992000ci il tə vəl lüd lü 
oğ lan lar və qız lar ara sın da 
at le ti ka üz rə Ba kı şə hər bi
rin ci li yi ke çi ril miş dir. 

BŞGİ Bİdən bil dir miş
lər ki, bi rin ci lik də 120 nə fər 
id man çı mü ba ri zə apar mış
dır. 

Qız lar ara sın da üç tə
kan la tul lan ma ya rış la rın da 
bi rin ci ye ri Ki ra Bre us tut

muş dur. 1500 metr mə sa fə
yə qa çış da Aidə Ha cı ye va, 
400 metr mə sa fə də Va li də 
Ağa ye va, 60 metr mə sa fə də 
Ye le na Pex ti re va bi rin ci yer
lə rin sa hib lə ri ol muş lar. 

Yad ro nö vü üz rə ya
rış lar da qı zıl me da lı Fat
ma Mu sa ye va qa zan mış dır. 
Uzun lu ğa tul lan ma da Ye le na 
Pex ti re va, 800 metr mə sa fə
yə qaçışda Aidə Ha cı ye va, 
200 metr mə sa fə də Gü nel 
Əli ye va bi rin ci yer lə rə la yiq 
gö rül müş lər.

 idman

Mək təb li lər ara sın da futzal  
üzrə turnir

Həm rəy li k Gü nü  
mü na si bə ti lə  
şah mat bi rin ci li yi

Atletika üzrə şəhər 
birinciliyi keçirilib

Binəqədi id man çı la rı  res pub li ka  
bi rin ci si ol du lar

 beynəlxalq şərh
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w w w . b i n e g e d i - i h . g o v . a z

ELAN

“bİNƏQƏDİ” QƏZEtİNƏ 2014-cü İL ÜÇÜN 
abuNƏ KaMPaNİyaSI DavaM EDİR

Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında 
“Binəqədi” qəzetinin illik abunə haqqı (çatdırılma 
xərcləri daxil olmaqla) 20 manat 80 qəpik təşkil 
edir. Qəzetimizə abunə yazılmaq üçün abunə 
haqqını redaksiyamızın aşağıda göstərilən bank 
hesabına köçürməyiniz xahiş olunur.

ELAN

VÖEN:1002874841; H/h:AZ42ATAZ01200150450000140060; “Atabank”ASC
VÖEN:9900006651; M/h:AZ50NABZ01350100000000032944; SWIFT ATAZAZ22

 iqtisadiyyat  xarici xəbərlər

Yo la sal dı ğı mız 2013cü ilin yan var
no yabr ay la rın da Azər bay ca nın nəq liy
yat sek to ru nun qey ridöv lət böl mə sin də 
yük da şın ma sı 4,9 fa iz art mış dır.

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən bil dir
miş lər ki, bu böl mə yə məx sus nəq liy yat 
va si tə lə ri ilə yük da şın ma sı nın pa yı nəq
liy yat sek to run da 75,2 fa iz təş kil et miş dir. 

Yu na nıs tan ca ri ilin yan var 
ayın dan eti ba rən ro ta si ya üz rə 
Av ro pa İt ti fa qın da sədr lik və
zi fə si ni öz üzə ri nə gö tür müş
dür.

Afi  na nın Av ro pa İt ti fa qın
da sədr li yi 1 iyul 2014cü ilə 
qə dər da vam edə cək dir.

Yu na nıs ta nın Baş na zi ri 
An to nis Sa ma ras bil dir miş dir 
ki, bu müd dət də Av ro pa da 
iq ti sa di ar tı ma və so si al həm
rəy li yə na il ol maq mə sə lə
lə ri nə üs tün lük ve ri lə cək dir. 

Qaç qın lar ba rə sin də si ya sət və 
bank it ti fa qı nın for ma laş ma sı
nın ta mam lan ma sı mə sə lə lə ri 
də gün dəm də dir.

Yu na nıs tan 1983cü il dən 
bə ri ar tıq be şin ci də fə Av ro
pa İt ti fa qın a sədr lik edə cək
dir. Bu müd dət də Yu na nıs tan 
Av ro pa da so si al bir li yin tə mi
na tı üçün Aİ üz vü olan bü tün 
baş qa döv lət lər dən da ha fə al 
mü ba ri zə apar mış dır, hər çənd 
bu sa hə də onun uğur la rı cü zi 
ol muş dur.

Yan va rın 7də Ame ri ka 
Bir ləş miş Ştat la rın da mən fi  40, 
bə zi yer lər də hət ta 50 də rə cə
yə dək şax ta olub. Min ne so ta, 
Şi ma li Da ko ta, Vis kon sin, Ayo
va və İn dia na ştat la rı ark tik sik
lo nun güc lü zər bə si nə mə ruz 
qal mış dır. Son 20 ilin re kord 
şax ta la rı ABŞ əha li si nin üç də iki 
his sə si nin gün də lik hə ya tı na öz 
tə si ri ni gös tər mək də dir.

“Euro news” te le ka na lı xə
bər ve rir ki, ABŞda 17, Ka na
da da isə 10 nə fər don du ru cu 
so yuq la rın qur ba nı ol muş dur. 
Hə kim lər güc lü şax ta nın in
san hə ya tı üçün çox təh lü kə
li ol du ğu na da ir xə bər dar lıq 
edir lər. Be lə ki, açıq ha va da 

çox qal maq bə də nin hə ra rə
ti nin aşa ğı düş mə si nə, ürə yin 
da yan ma sı na, nə fə sin kə sil
mə si nə, yə ni nə ti cə eti ba rı ilə 
ölü mə sə bəb ola bi lər.

Ener ge ti ka kom pa ni ya la rı 
əha li ni xü su sən pik sa at la rın
da elekt rik ener ji si nə müm kün 
qə dər qə na ət et mə yə ça ğı rır
lar. Ar tıq 40 min ev işıq sız qal
mış dır.

İs tər ye rüs tü, is tər sə də 
ha va nəq liy ya tın da cid di prob
lem lər ya şa nır. Ən ağır və
ziy yət öl kə nin or ta qərb his
sə sin də ya ran mış dır. Hə min 
əra zi lər də təx mi nən 4 mi nə
dək təy ya rə rey si tə xi rə sa lın
mış dır.

Ka li for ni ya nın “Or ga no vo” 
bio tex no lo ji şir kə ti 2014cü ilin 
so nu na dək 3D prin te ri nin kö
mə yi ilə in sa nın qa ra ci yə ri nin 
ana lo qu nu ya rat ma ğa ha zır ol
du ğu nu bə yan et miş dir. Qa ra
ci yə rin “is teh sa lı” üçün fi zi ki 
ob yek tin lay lar la ya ra dıl ma sı 
me to du tətbiq edi lir. Or qa nın 
sü ni to xu ma la rı nın ha zır lan
ma sı üçün ma te ri al qis min də 
can lı hü cey rə lər dən is ti fa də 
olu nur.

Şir kə tin mə lu ma tı na gö rə, 
mü hən dis lər la yi hə nin in ki
şa fı nı lən gi dən əsas prob le
mi – da mar və ka pil yar to ru
nun ha zır lan ma sı mə sə lə si ni 
prak ti ki ola raq həll et miş lər. 
Bio mü hən dis lə rin fik rin cə, 
bu mər hə lə dən ke çid ya rar
lı in san or qa nı nın ya ra dıl ma sı 
im ka nın dan da nış ma ğa əsas 
ve rə cək dir. La kin 2014cü il
də ya ra dı la caq sü ni qa ra ci yər 
transp lan ta si ya üçün ya rar lı ol

ma ya caq, or qan dan yal nız dər
man la rın tə si ri nin, həm çi nin 
on ko lo ji xəs tə lik lə rin müa li cə
si üsul la rı nın öy rə nil mə si üçün 
ge niş is ti fa də olu na caq dır.

Şir kə tin vit sepre zi den ti 
Mark Re na rın söz lə ri nə gö rə, 
in san hə ya tı üçün zə ru ri olan 
bu or qa nın ya ra dıl ma sı dər
man la rın test dən ke çi ril mə si nə 
sərf olu nan və sai tə ye tər li qə
na ət et mə yə im kan ve rə cək dir. 
Dər man pre pa rat la rı nın əla və 
tə si ri nin, o cüm lə dən qa ra ci yə
rə tə si ri nin öy rə nil mə si əc za
çı lıq sə na ye si nin nə həng lə ri nə 
mil yard lar la dol lar məb lə ğin də 
və sai tə ba şa gə lir.

hi tech.news ru.com say tı
nın mə lu ma tı na gö rə, 2011ci 
ilin no yab rın da şir kət 3D prin
te ri ilə ha zır lan mış da mar sız 
qa ra ci yər to xu ma la rı nın ki çik 
nü mu nə lə ri ni nü ma yiş et dir
miş dir. To xu ma lar is tə ni lən də
yi şik li yə, o cüm lə dən zə hər və 
dər man la rın da xil edil mə si nə 
re ak si ya ver mək lə 40 gün fəa
liy yət gös tə rə bil miş dir.

Eks pert lər qeyd et miş lər 
ki, 3D prin te ri nin kö mə yi ilə 
or qan la rın ya ra dıl ma sı im ka
nı transp lan to lo gi ya da in qi lab 
edə cək.

2023cü il də dörd nə fər 
Yer sa ki ni bir da ha ge ri qa yıt
ma maq şər ti ilə Mar sa uça caq . 
No bel mü ka fa tı lau rea tı, fi zik 
Ce rar düst Ho oft  un rəh bə ri ol
du ğu “Mar sO ne” la yi hə si çər
çi və sin də Mar sa gön də ri lə cək 
iki qa dın və iki ki şi bu pla net də 
in san dü şər gə si nin ya ra dıl ma
sı is ti qa mə tin də ilk ad dım lar 
ata caq dır. 

“TRT Ha ber” te le ka na lı xə
bər ve rir ki, ap rel ayın dan baş
la ya raq müx tə lif öl kə lər dən 
200 min nə fər Mar sa get mək 
üçün na mi zəd li yi ni irə li sür
müş dür. Ge ri yə dö nü şü ol ma
yan bu sə fə rə kö nül lü su rət də 

yol lan maq is tə yən lə rin se çi mi 
apa rıl mış və ikin ci tu ra yal nız 
1058 nə fər qal mış dır. Mar
sa uça caq dörd nə fər hə min 
na mi zəd lə rin ara sın dan se çi
lə cək dir. On la rın sı ra sın da 6 
türk də var dır və türk kö nül lü
lə ri nin yal nız 3ü adı nın açıq
lan ma sı na ra zı lır ver miş dir: 
Dok tar Gü lər Er gün, Ya se min 
Hig gins və Ece Ka ba da yı. 

Te le ka na lın mə lu ma tı na 
gö rə, Mar sa ge dən in san lar 
öz lə ri ilə su eh ti ya tı gö tür sə lər 
də, son ra dan su yun Mars tor
pa ğın dan çı xa rıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. Ər zaq da ey ni qay da 
üz rə Mars da ye tiş di ri lə cək .

Al ma ni ya nın Ham burq 
şə hə rin də po li sin sə la hiy
yət lə rinin ar tı rı lmasına qərar 
verilib. Mə lu ma ta gö rə, bu 
ad dım de kab rın  21də Ham
burq da baş ve rən küt lə vi iğ
ti şaş lar dan son ra atı lıb. Güc 
struk tur la rı təh lü kə li zo na
lar da və tən daş la rın çan ta la rı
nı yox la ma və böl gə yə gi ri şi 
qa da ğan et mə sə la hiy yə ti nə 
ma lik dir. Müxalifət par ti ya
ları bu ad dı mı tən qid lə qar
şı la yıblar. Po lis həf tə so nu 
şə hər də 400 nə fə ri yox la yıb, 

89 şüb hə li şəxs nə za rət al tı na 
alı nıb. Ham bur qun Al to na, 
Ştern şan se, Ayms büt tel  və 
Sant Pau li mə həl lə lə ri təh lü
kə li zo na elan edi lib.

Xa tır la daq ki,  de kab rın 
21də Ham burq da “Ro te Flo
ra” mə də ni mər kə zi nin bağ
lan ma sı na eti raz ola raq ra di kal 
sol çu la rın ke çir di yi nü ma yiş də 
120 po lis, 500 eti raz çı xə sa rət 
alıb. Toq quş ma lar da iş ti rak 
edən 21 nə fər həbs edi lib, 320 
nə fər isə  nə za rət al tı na gö tü
rü lüb.

Ye ni il də fran sız oxu cu la
rı da ha bir sürp riz lə qar şı laş
mış lar. Öl kə də bir çox mət bu 
or qa nı n sa tı ş qiy mə ti ba ha laş
mış dır. Nü fuz lu “ Le Mon de”, 
“Li be ra ti on”, “ Le Pa ri si en” və 
di gər gün də lik qə zet lər yan
var ayı nın 1dən eti ba rən 20

40 san tim ba ha sa tıl ma ğa baş
la nmış dır. 

Qə zet re dak si ya la rı nın rəh
bərlə ri ba ha laş ma nın çap key
fiy yət lə ri nin yax şı laş ma sı və 
öl kə də tüğ yan edən ma liy yə 
böh ra nı ilə əla qə dar ol du ğu nu 
bil dir miş lər.  

Bağ da dın şi ma lın da tö
rə dil miş növ bə ti ter ror ak tı 
nə ti cə sin də 10 iran lı hə lak 
ol muş, otuz nə fər ya ra lan mış
dır. Öl kə nin rəs mi in for ma si ya 

mən bə lə ri nin yay dı ğı mə lu
mat la ra gö rə, ha di sə iran lı zi
ya rət çi lə ri da şı yan av to bu sun 
part la dıl ma sı nə ti cə sin də baş 
ver miş dir. 

Ma yın 15dən 17dək Ba kı da Bey
nəl xalq mo tor şou (“BİMS 2014”) sər gi si 
təş kil olu na caq dır.

Sər gi nin təş ki lat çı sı “İte ca Cas pi
an” şir kə tin dən bil dir miş lər ki, “BİMS 
2014” sər gi si av to mo bil sə na ye si sa

hə sin də ki bü tün di ler lər və şir kət lər 
üçün öz məh sul la rı nı nə in ki nü ma yiş 
et dir mək, həm çi nin rə qib lə ri ara sın da 
se çil mək və öz yer lə ri ni Azər bay can 
ba za rın da təs diq et mə yə ge niş im kan
lar ya ra da caq dır. 

Ma yın 22dən 24dək Ba kı da VI II 
Azər bay can Bey nəl xalq kənd tə sər rü fa
tı sər gi si (“Ag ri hort Azər bay can2014”) 
ke çi ri lə cək dir.

Bey nəl xalq təd bi rin təş ki lat çı sı “İte
ca Cas pi an” şir kə tin dən bil dir miş lər ki, 
sər gi də kənd tə sər rü fa tı is teh sal komp
lek si üçün mi ni za vod lar, trak tor lar, as
ma qo şu lan ara ba tip li ma şın lar, ava dan
lıq və eh ti yat his sə lə r, su var ma və me lio
ra si ya tex ni ka sı, ba lıq və süd məh sul la rı 
üçün so yu du cu qur ğu lar, də yir man ava
dan lı ğı, mi ne ral və bio lo ji güb rə lər, sti
mul ya tor lar, bit ki və hey van la rın mü ha
fi  zə si üçün va si tə lər, ət, süd, ba lıq ema lı 
üçün ma şın və ava dan lıq lar və di gər böl
mə lər fəa liy yət gös tə rə cək dir.

Azər bay can da döv lət sek to ru na aid 
bi na lar da ener ji sə mə rə li li yi nin ar tı rıl
ma sı məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lən təd bir
lər da vam et di ri lə cək dir.

Bu söz lə ri Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti ya nın da Stra te ji Araş
dır ma lar Mər kə zi nin (SAM) di rek to ru 
Fər had Məm mə dov jur na list lə rə mü
sa hi bə sin də de miş dir. 

Bildirilmiş dir ki, döv lət sa tı nal ma la
rın da xü su si lə ye ni bi na la rın ti kin ti si nə 
diq qət ye ti ril mək lə ener ji sə mə rəli li yi 
üz rə si ya si tə li mat la ra da ir yol xə ri tə si 
tər tib olun muş dur. Bu yol xə ri tə si ma
raq lı tə rəf  ə rin gə lə cək fəa liy yət lə rin də 
bö yük əhə miy yət da şı ya caq dır.

F.Məm mə dov həm çi nin vur ğu la
mış dır ki, SAM ar tıq iki il dir öl kə miz də 
bu möv zu ya həsr olun muş təd qi qat lar 
apa rır, təd bir lər təş kil edir. 

Bil di ril miş dir ki, Azər bay can da bi na 
ti kin ti sin də ener ji sə mə rə li li yi nin ar
tı rıl ma sı mə sə lə si son za man lar xü su si 

ak tu al lıq kəsb edir. SAM bu prob le min 
əhə miy yə ti ni nə zə rə ala raq ca ri il də 
döv lət bi na la rın da ener ji sə mə rə li li yi nə 
da ir Fəa liy yət Pla nı ha zır la ya caq, mü za
ki rə lər ke çi rə cək dir. 

Mil li Məc lis, mü va fi q döv lət struk
tur la rı, həm çi nin Azər bay can Mil li Elm
lər Aka de mi ya sı nın, uni ver si tet lə rin və 
ic ti ma iy yə tin nü ma yən də lə ri mü hüm 
mə sə lə ilə əla qə dar rəy və tək lif  ə ri ni 
bil di rə cək lər. 

Yük da şın ma sında artım müşahidə olunub Av ro pa İt ti fa qı na yeni sədrlik 
Yu na nıs tana keçib

ABŞ son 20 ilin ən so yuq 
qı şı nı ya şa yır 

Qa ra ci yə ri n ana lo qu  yaradılacaq

Ham burq şə hə rin də po li sin 
sə la hiy yət lə ri ar tı rı lıb 

Fran sa da bir çox mət bu 
or qa nı n sa tış qiy mə ti 
ba ha laşıb

Bağ dad da növ bə ti ter ror ak tı 
tö rə dil mişdir 

Paytaxtda mo tor şou sər gi si 
təş kil olu na caq 

Ba kı da Bey nəl xalq kənd tə sər rü fa tı 
sər gi si ke çi ri lə cək 

Ener ji sə mə rə li li yi nə da ir 
Fəa liy yət Pla nı 

 maraqlı

Ge ri yə dö nü şü ol ma yan sə fər


