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 “kar ye ra da 
ilk ad dım” 
məş ğul luq 
təd bi ri

yan ğın 
təh lü kə siz li yi ilə 
bağ lı mü şa vi rə

bi nə qə di 
ra yo nun da 
mu si qi 
mək tə bi nin 
açı lı şı olub

pay tax tın 
“Şi mal qa pı sı” 
sə na ye 
mər kə zi nə 
çev ri lir
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Pre zi dent İl ham Əli yev 
MDB Döv lət Baş çı la rı Şu ra sı nın 
ic la sın da iş ti rak edib 

Okt yab rın 10da Be la ru
sun pay tax tı Minsk şə hə rin də 
MDB Döv lət Baş çı la rı Şu ra sı
nın növ bə ti ic la sı ke çi ri lib.

Tədbir də iş ti rak edən 
döv  lə ti mi zin baş çı sı çı xış 
edib: “Azər bay can özü nün 
MDBdə iş ti ra kı na bö yük 
əhə miy yət ve rir. He sab edi rik 
ki, bi zim təş ki lat çər çi və sin
də qar şı lıq lı fəa liy yət, əla qə
lən dir mə, birbi ri mi zin prob
lem lə ri mi zi da ha yax şı an la
maq, ha be lə di gər mü hüm 
mə sə lə lə ri həll et mək işin
də çox uğur lar qa za nı lıb. Biz 
həm də MDBnin üz vü olan 
öl kə lə rin ək sə riy yə ti ilə iki
tə rəf  i for mat da çox fə al qar
şı lıq lı əla qə sax la yı rıq. He sab 
edi rəm ki, iki tə rəf  i əla qə lər 
bi zim təş ki lat çər çi və sin də 
mü na si bət lə ri da ha da möh
kəm lən di rir və biz bun dan 
son ra da iki tə rəf  i əmək daş
lıq po ten sia lı nı ar tır ma ğa ça
lı şa ca ğıq.

İq ti sa di sa hə də, in ves ti si
ya lar sa hə sin də yax şı təc rü bə
miz var və bu gün biz, əl bət tə, 
na ra hat lıq do ğu ran mə sə lə lə
rə, re gio nal və bey nəl xalq təh
lü kə siz lik lə bağ lı mə sə lə lə rə 
də diq qət ye ti ri rik. Əl bət tə, 
sər həd lə ri mi zin ya xın lı ğın da 
baş ve rən ha di sə lər bi zi na ra
hat edir. Ya xın Şərq də, Av ro
pa nın bir his sə sin də və ziy yət 
əl bət tə, adek vat qiy mət ve ril
mə si ni tə ləb edir. Yə qin ki, hər 
bir öl kə öz əmə li fəa liy yə ti ilə 
eti mad təd bir lə ri nin, təh lü kə

siz li yin və əmək daş lı ğın güc
lən di ril mə si nə töh fə ver mə yə 
ça lış ma lı dır.

Biz Azər bay can da re gio
nal və bey nəl xalq mə sə lə lər
də öz ro lu mu zu be lə tə səv
vür edi rik. He sab edi rik ki, 
öl kə mi zin yü rüt dü yü si ya sət 
risk lə rin azal dıl ma sı na, və
ziy yə tin sa bit ləş di ril mə si nə 
yö nə lib. Əl bət tə, si ya si ira
də ki mi, iq ti sa di po ten si al da 
bu ra da mü hüm rol oy na yır. 
Azər bay ca nın MDB mə ka
nın da, ha be lə re gio nal və iki
tə rəf  i əla qə lər çər çi və sin də 
irə li sür dü yü tə şəb büs lər təh
lü kə siz li yin, sa bit li yin, əmək

daş lı ğın möh kəm lən mə si nə 
xid mət edir. Bu fə al əmək
daş lı ğı nəq liy yat sa hə sin də 
də mü şa hi də edi rik. Bu ya
xın lar da Xə zər ya nı öl kə lə rin 
döv lət baş çı la rı nın Sam mi ti 
çər çi və sin də biz Xə zər ya nı 
döv lət lər ara sın da nəq liy yat 
sa hə sin də qar şı lıq lı fəa liy yət 
mə sə lə lə ri ni mü za ki rə et dik.

Zən nim cə, MDB mə ka
nın da çox yax şı im kan lar var. 
On la rın bir his sə si ar tıq re
al la şıb. Nəq liy yat inf rast ruk
tu ru na ya tı rı lan in ves ti si ya lar 
öl kə lə ri mi zi uzun müd dət li 
pers pek tiv lə birbi ri nə bağ la yır 
və əmək daş lıq, ha be lə əla və 

mən fə ət əl də edil mə si üçün 
ye ni im kan lar ya ra dır. Əl bət tə, 
Azər bay can ener ji eh ti yat la rı 
is teh sal edən öl kə ki mi öz tə
rəf daş la rı ilə bu sa hə də əmək
daş lıq da ma raq lı dır.

He sab edi rəm ki, Azər
bay ca nın irə li sür dü yü tə şəb
büs lər və onun tə şəb bü sü ilə 
baş lan mış la yi hə lər re gio nun 
ener ji təh lü kə siz li yi nin möh
kəm lən di ril mə si işi nə xid mət 
edir. Bu sa hə də in ves ti si ya la
yi hə lə ri, qüv və lə rin bu is ti qa
mət də da ha ar tıq əla qə lən di
ril mə si üçün yax şı im kan lar 
var. Ona gö rə ki, ener ji təh
lü kə siz li yi mə sə lə lə ri hər bir 

öl kə nin mil li təh lü kə siz li yi 
mə sə lə lə ri ilə bir ba şa bağ lı dır. 

Biz hu ma ni tar əmək daş
lı ğa bö yük əhə miy yət ve ri rik. 
Fik rim cə, bu, hər hal da bi zim 
təş ki la tın hə yat fəa liy yə ti nin 
əsa sı dır. Bir ne çə gün bun
dan əv vəl Ba kı da ənə nə vi IV 
Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru
mu ke çi ril di. Hə min Fo rum
da bi zim öl kə lə rin nü ma yən
də lə ri ilə ya na şı, 60dan çox 
öl kə nin təm sil çi lə ri iş ti rak 
edir di. Din lə ra ra sı dia loq, si
vi li za si ya la rın dia lo qu, mul
ti kul tu ra lizm ilə bağ lı hu ma
ni tar əmək daş lıq mə sə lə lə ri 
çox ak tu al dır”.

Əmək daş lı ğın gələcək 
is ti qa mət lə ri ra zı laş dı rı lıb

Dövlətimizin başçısı 
ATƏT-in Minsk qru pu nun 
həm sədr lə ri ni qə bul edib

Fə ləs tin Döv lə ti nin 
nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş

MDB Döv lət Baş çı la rı 
Şu ra sı nın Be lo ru sun pay
tax tı Minsk də ke çi ril miş 
ic la sın da döv lət baş çı la rı 
19411945ci il lər də Bö
yük Və tən mü ha ri bə sin
də Qə lə bə nin 70 il li yi nin 
bir gə qeyd olun ma sı is ti
qa mə tin də iş lə rin da vam 
et di ril di yi ni, MDB çər çi
və sin də əmək daş lı ğın və 
dost luq əla qə lə ri nin güc
lən di ril mə si nin və bun
dan son ra da ha da in ki şaf 
et di ril mə si nin tə rəf da rı 
ol duq la rı nı de yib lər. Bil
di ri lib ki, çox tə rəf  i əmək
daş lı ğın ge niş lən di ril mə si 
prio ri tet is ti qa mət lər dən
dir və ic las da mü za ki rə 
olu nan mə sə lə lər Bir lik 

öl kə lə ri ara sın da əla qə
lə rin möh kəm lən mə si nə 
tə kan ve rə cək.

Döv lət baş çı la rı ic las da 
elm, təh sil, tu rizm, təh lü
kə siz lik sa hə lə rin də qar şı
lıq lı əla qə lə rin güc lən di ril
mə si, Uk ray na da və ziy yət 
və di gər mə sə lə lər ət ra
fın da fi  kir mü ba di lə si apa
rıb lar.

Son ra MDB Döv lət 
Baş çı la rı Şu ra sı nın ge niş 
tər kib də ke çi ri lən ic la sın da 
döv lət baş çı la rı 19411945
ci il lər də Bö yük Və tən 
mü ha ri bə sin də qə lə bə nin 
70 il li yi ilə əla qə dar Bir lik 
öl kə lə ri nin xalq la rı na və 
dün ya ic ti ma iy yə ti nə mü
ra ci ət qə bul edib lər. 

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
okt yab rın 15də ATƏTin 
Minsk qru pu nun həm sədr
lə ri İqor Po po vu (Ru si ya), 
Pyer Andr yö nü (Fran sa), 
ATƏTin ha zır kı səd ri nin 
xü su si nü ma yən də si An ji 
Kasp şi ki və De vid Sal vo nu 

(ABŞdan olan həm səd rin 
kö mək çi si) qə bul edib.

Gö rüş də Er mə nis tan
Azər bay can, Dağ lıq Qa ra
bağ mü na qi şə si nin ni za ma 
sa lın ma sı üz rə da nı şıq la rın 
ha zır kı və ziy yə ti və pers
pek tiv lə ri ilə bağ lı mə sə lə
lər mü za ki rə edi lib.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev okt yab rın 15də 
Fə ləs tin Döv lə ti nin xa ri ci 
iş lər na zi ri Ri yad əlMa li
ki nin baş çı lıq et di yi nü ma
yən də he yə ti ni qə bul edib.

Fə ləs ti nin xa ri ci iş lər 
na zi ri Ri yad əlMa li ki Pre
zi dent Mah mud Ab ba sın 
sa lam la rı nı döv lə ti mi zin 
baş çı sı İl ham Əli ye və çat
dı rıb. O, Azər bay ca nın Fə
ləs ti nə ver di yi dəs tə yin və 
gös tə ri lən hu ma ni tar yar
dı mın öl kə sin də yük sək 
qiy mət lən di ril di yi ni deyib. 
Ri yad əlMa li ki Azər bay
ca nın BMT Təh lü kə siz lik 
Şu ra sı na sədr li yi döv rün də, 
on dan əv vəl və son ra bu 
dəs tə yi da im hiss et dik lə ri

ni məm nun luq la qeyd edib.
Azər bay can Pre zi den ti 

İl ham Əli yev Fə ləs tin Döv
lə ti nin Pre zi den ti Mah mud 
Ab ba sın öl kə mi zə uğur lu 
sə fə ri ni məm nun luq la xa
tır la yıb. Öl kə lə ri miz ara sın
da dost luq əla qə lə ri nin yax şı 
ta ri xə ma lik ol du ğu nu vur
ğu la yan döv lə ti mi zin baş çı sı 
bey nəl xalq təş ki lat lar çər
çi və sin də əmək daş lı ğın və 
qar şı lıq lı dəs tə yin bun dan 
son ra da da vam et di ri lə cə
yi nə əmin li yi ni ifa də edib.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Pre zi dent Mah mud Ab ba
sın sa lam la rı na gö rə min
nət dar lı ğı nı bil di rib, onun 
da sa lam la rı nı Fə ləs tin 
Döv lə ti nin baş çı sı na çat
dır ma ğı xa hiş edib.

 Okt yab rın 14də Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti İl ham Əli yev Qa laPi
ral la hı av to mo bil yo lu nun ye
ni dən qur ma iş lə rin dən son ra 
bi rin ci his sə si nin açı lı şın da 
iş ti rak edib.

“20142016cı il lər də Ba kı 
şə hə ri nin və onun qə sə bə lə
ri nin so si aliq ti sa di in ki şa fı na 
da ir Döv lət Proq ra mı”nın hə
ya ta ke çi ril mə si üz rə Təd bir
lər Pla nı”na uy ğun ola raq ye
ni dən qu ru lan yo lun ümu mi 
uzun lu ğu 22 ki lo met rə ya xın
dır. Ar tıq yo lun 15 ki lo met rə 
ya xın his sə si is tis ma ra tam 
ha zır dır. Dörd hə rə kət zo la
ğı olan yo lun ti kin ti si yük sək 
sə viy yə də hə ya ta ke çi ri lib. 
Möv cud yol əv vəl lər en siz ol
du ğu üçün hə rə kə tin in ten
siv li yi nə ən gəl ya ra dır və tı
xac la ra sə bəb olur du. İn di isə 
yo lun hə rə kət his sə si nin eni 
19 met rə ya xın dır. Bu da av to
mo bil lə rin ra hat və ma neə siz 
hə rə kə ti nə şə ra it ya ra da caq.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
Qa laPi ral la hı av to mo bil yo
lu nun bi rin ci his sə si nin açı
lı şın dan son ra Pi ral la hı ra yo
nun da olub.

Ye ni ya ra dı lan Pi ral la hı ra
yo nu da sü rət li in ki şaf döv rü
nü ya şa yır. Apa rı lan ye ni dən
qur ma iş lə ri nə ti cə sin də qə
sə bə nin si ma sı sü rət lə müa
sir lə şir. İn di qə sə bə də kü çə 
və mə həl lə da xi li işıq lan dır ma 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul
ma sın da, ic ti mai nəq liy ya tın 
fa si lə siz işin də, so si al tə yi nat
lı ob yekt lə rin – mək təb lə rin, 
uşaq bağ ça la rı nın, xəs tə xa na
la rın, mə də niy yət ev lə ri nin 
tə mirti kin ti si və bər pa sı is ti
qa mə tin də xey li iş lər gö rü lür. 
Pi ral la hı qə sə bə si nin in ki şaf 

pers pek tiv lə ri nə uy ğun ola raq 
al ter na tiv yo lun in şa sı, kom
mu ni ka si ya xət lə ri nin ye ri nin 
də qiq ləş di ril mə si, üz gü çü lük, 
ku rort komp leks lə ri nin in şa sı, 
qə sə bə də qaç qın lar və məc
bu ri köç kün lər üçün ya şa yış 
komp lek si nin ti kin ti si, he li
kop ter mey dan ça sı nın ye ni 
əra zi yə kö çü rül mə si, ma gist
ral yo lun kə nar la rın da sa lı na
caq ya şıl lıq lar, abad mə həl lə 
və di gər iş lə rin hə ya ta ke çi ril
mə si nə zər də tu tu lur.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Pi
ral la hı ada sı nı Ab şe ron ya rı

ma da sı ilə bir ləş di rə cək ye ni 
kör pü də gö rü lən in şa at iş lə ri 
ilə də ta nış olub.

Ye ni kör pü Qa laPi ral la hı 
av to mo bil yo lu nun 23cü ki
lo met rin də yer lə şir. Kör pü
nün uzun lu ğu gi rişçı xış his
sə si ara sın da 710 metr, eni 14, 
hə rə kət zo la ğı nın eni isə 12 
met rə ya xın dır. Kör pü də də 
in şa at iş lə ri nin xey li his sə si 
gö rü lüb. Kör pü is tis ma ra ve
ril dik dən son ra onun al tın dan 
gə mi lə rin hə rə kə ti də nə zər
də tu tu lub. Bu məq səd lə la zı
mi iş lər ba şa çat dı rı lıb. Gö rü

lən iş lər gə mi lə rin kör pü nün 
al tın dan sər bəst hə rə kə ti nə 
im kan ve rə cək.

Pre zi dent İl ham Əli yev in
şa at iş lə ri nin yük sək sə viy yə
də apa rıl ma sı üçün mü va fi q 
tap şı rıq və töv si yə lə ri ni ve rib.

Son ra döv lə ti mi zin baş
çı sı Pi ral la hı ra yo nun da ye ni 
şə hə rin kon sep tu al pla nı ilə 
ta nış ol du. İn ki şaf la yi hə si nə 
uy ğun ola raq ye ni şə hər üçün 
Gür gən də niz sa hi li bo yu və 
ət raf əra zi lər se çi lib. Bu ra da 
ən müa sir və bö yük ya şa yış 
mər kə zi ya ra dı la caq. İl kin 
ola raq, ye ni şə hər 120 min 
əha li nin ya şa ma sı üçün nə
zər də tu tu lub. Bu ra da, həm
çi nin in zi ba ti bi na lar, çox
mər tə bə li ev lər, ti ca rət mər
kəz lə ri ti ki lə cək, is ti ra hət 
gu şə lə ri ya ra dı la caq, şə hə ri 
də niz lə bir ləş di rə cək park lar 
sa lı na caq.

La yi hə yə gö rə, il kin mər
hə lə də 60 ya şa yış bi na sı nın 
ti kin ti si nə zər də tu tu lub. Bi
na la rın ək sə riy yə ti dörd mər
tə bə li ter ras for ma sın da ola
caq. Ye ni şə hər də uni ver si tet 
komp lek si, ba lıq çı lıq plat for
ma sı ti ki lə cək və sə na ye zo
na sı da ya ra dı la caq.

Ye ni av to mo bil yo lu is ti fa də yə ve ri lib
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Azərbaycanın müstəqilliyi  
əbədi və dönməzdir

Azər bay can Av to mo bil 
Fe de ra si ya sı nın təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Ba ku Crystal Hall”da “V1 
Chal len ge Azer bai jan” ya rı şı
nın təq di mat şou su ke çi ri lib. 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va, 
Fon dun vit sepre zi den ti Ley la 
Əli ye va və Ar zu Əli ye va təq
di mat şou sun da olub lar.

Mə ra sim “Vo ca Pe op le” 
qru pu nun kon sert proq ra mı 
ilə baş la yıb. Ta ma şa çı la ra in
cə yu mo ru, gö zəl ifa la rı və 
ma raq lı re per tua rı özün də 
cəm lə yən proq ram təq dim 
olu nub. Can lı vo kal səs lən mə 
ilə yük sək sə viy yə li bit bok su 
özün də bir ləş di rən aka pel la
şou zövq lə ri ox şa yıb.

Son ra Azər bay ca nın üç
rəng li bay ra ğı ilə bə zə dil miş 
kart ma şın la rın nü ma yi şi 
olub və ya rı şa ha zır lıq la bağ
lı film təq dim edi lib. Diq qə
tə çat dı rı lıb ki, Azər bay ca
nın müx tə lif sa hə lər də əl də 
et di yi təc rü bə, hə ya ta ke
çir di yi la yi hə lər bey nəl xalq 
qu rum lar tə rə fin dən yük sək 
qiy mət lən di ri lir. Dün ya da 
to le rant lıq və mul ti kul tu ra
lizm də yər lə ri ilə ta nı nan 
Azər bay can bu gün həm də 
id man öl kə si dir. Son il lər 
öl kə miz də çox lu Olim pi ya 
İd man Komp lek si is ti fa də yə 
ve ri lib, Av ro pa və bey nəl xalq 
sə viy yə li id man ya rış la rı ke
çi ri lir, gənc id man çı la rı mı

zın qar şı sın da ge niş pers pek
tiv lər açı lır.

Gə lən il Ba kı da ke çi ri lə
cək bi rin ci Av ro pa Oyun la rı
na ha zır lıq iş lə rin dən da nı şan 
A.Ələk bə rov vur ğu la yıb ki, 
öl kə mi zin bey nəl xalq id man 
təd bir lə ri nin ke çi ril mə si sa
hə sin də əl də et di yi təc rü bə, 
Təş ki lat Ko mi tə si nin səy lə ri, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin sü
rət lə apa rı lan ha zır lıq iş lə ri nə 
şəx sən nə za rə ti Azər bay ca
nın “Ba kı2015”ə də yük sək 
sə viy yə də ev sa hib li yi edə cə
yi ni de mə yə əsas ve rir.

Qeyd edi lib ki, Azər bay
can Av to mo bil Fe de ra si ya sı
nın məq sə di öl kə mi zin əra
zi sin də av to mo bil id ma nı nın 
in ki şa fı və təş vi qi, yol hə rə
kə ti təh lü kə siz li yi nin tə min 
olun ma sı və möh kəm lən di

ril mə si nə dəs tək, təh lü kə
siz, eko lo ji tə miz və iq ti sa di 
cə hət dən əl ve riş li nəq liy yat 
va si tə lə ri ilə hə rə kət et mək 
azad lı ğı nın təb li ği və təş vi qi, 
və tən daş la rın, xü su si lə də az
yaş lı və gənc lə rin yol hə rə kə
ti təh lü kə siz li yi möv zu sun da 
maa rif ən di ril mə si, av to mo bil 
tu riz mi nin təş vi qi və in ki şa fı
na dəs tək ol maq dır.

“V1 Chal len ge Azer bai
jan” ya rı şı nın təq di mat şou
sun da 12 öl kə dən 14 pe şə kar 
pi lot ya rı şıb. Ral li üz rə Av ro
pa çem pio nu, bel çi ka lı Pat rik 
Sna yers, üç qat “Drift Chal len
ge” çem pio nu, 2014cü il də ən 
uzun drift üz rə dün ya re kord
çu su, al ma ni ya lı Ha rald Mül
ler, ral li üz rə beş qat Por tu qa
li ya çem pio nu, Av ro pa çem
pio na tı nın gü müş mü ka fat çı sı 

Mi gel Kam pos, “V1 Chal len ge 
2011” çem pio nu, tür ki yə li Bu
rak Çu ku ro va, “V1 Chal len ge 
Mol do va 2012” çem pio nu Ni
ko lay Ki ri yak, “Fran sa F4” və 
“Vo lant Euro for mu la 2013” 
çem pio nu An ton Hu ber və 
di gər lə ri bi rin ci lik uğ run da 
mü ba ri zə apa rıb lar.

Azər bay ca nı ya rış da kar
tinq üz rə öl kə çem pi on la rı 
Gül hü seyn Ab dul la yev, Adil 
Axun dov və “V1 Chal len ge 
Mol do va 2013” çem pio nu Ti
mur Mu ra dov təm sil edib lər.

Gər gin id man mü ba ri zə
si şə rai tin də ke çən ya rış da 
üçün cü yer uğ run da Azər bay
can pi lo tu Adil Axun dov ilə 
Li van təm sil çi si Ab do Fe qa li 
qar şı la şıb. Rə qi bi ni məğ lub 
edən Li van id man çı sı bü rünc 
me da la sa hib olub.

Həl le di ci gö rüş isə fran
sa lı An ton Hu ber və al ma ni
ya lı Ha rald Mül ler ara sın da 
ke çi ri lib. Əzm kar lıq nü ma yiş 
et di rən An ton Hu ber rə qi bi
nə qa lib gəl mək lə bi rin ci ye rə 
çı xıb.

Son ra mü ka fat lan dır ma 
mə ra si mi ke çi ri lib. Azər bay
can Av to mo bil Fe de ra si ya
sı nın pre zi den ti Anar Ələk
bə rov ku bo ku qa li bə təq dim 
edib.

2011ci, 2012ci, 2013cü 
il möv süm lə rin də 110 min
dən çox ta ma şa çı ya hə yə can lı 
an lar ya şa dan “V1 Chal len ge” 
ya rı şı həm də sağ lam hə yat 
tər zi ni təb liğ edir.

Təq di mat şou su ilə əla qə
dar ca ri il av qus tun 25də tə
lim lər təş kil olu nub. Ya rış da 
iş ti rak edən pi lot və ha kim lə
rə bu tə lim lər də nə zə riprak
tik məşq lər ke çi ri lib.

Azər bay can Av to mo bil 
Fe de ra si ya sı ya xın müd dət
də da ha bir ye ni la yi hə si ni 
təq dim edə cək. Fe de ra si ya
nın təş ki lat çı lı ğı ilə tez lik lə 
Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
klas sik av to mo bil sər gi si ke
çi ri lə cək. Sər gi də müx tə lif 
il lə rin və öl kə lə rin is teh sa lı 
olan av to mo bil lər nü ma yiş et
di ri lə cək. Av to mo bil is teh sa lı 
ta ri xi nə eks kur si ya xa rak te ri 
da şı yan sər gi ma şın hə vəs
kar la rı nı bir ara ya top la ya raq 
on lar da nos tal ji hiss lər ya ra
da caq.

“V1 Chal len ge Azer bai jan” ya rı şı nın təq di mat şou su

Əla qə lə rin in ki şa fı üçün 
yax şı im kan lar möv cud dur 

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev okt yab rın 13də 
Vyet nam Kom mu nist Par
ti ya sı (VKP) Si ya si Bü ro
su nun üz vü, VKP Mər kə zi 
Ko mi tə si nin Ka tib li yi nin 
dai mi üz vü Le Honq An hın 
baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti ni qə bul edib.

Vyet nam Res pub li ka
sı na rəs mi sə fə ri ni məm
nun luq la xa tır la yan döv lə
ti mi zin baş çı sı bu sə fə rin 
yük sək sə viy yə də ilk rəs mi 
sə fər ol ma sı ba xı mın dan 
önə mi ni qeyd edib. Pre zi
dent İl ham Əli yev Vyet na
mın nü ma yən də he yə ti nin 
öl kə mi zə sə fə ri nin hər iki 
öl kə ara sın da in ten siv əla
qə lə rin da vam et di ril mə si 
və əmək daş lı ğı mı zın möh
kəm lən di ril mə si işi nə xid
mət edə cə yi nə ümid var 
ol du ğu nu bil di rib.

Le Honq Anh Azər
bay ca na ilk də fə sə fər et
mə sin dən və Pre zi dent İl
ham Əli yev lə gö rü şün dən 
məm nun ol du ğu nu de yib. 
Le Honq Anh Azər bay can 
ilə Vyet nam ara sın da dost
luq və əmək daş lıq əla qə
lə ri nin yax şı ta ri xə ma lik 
ol du ğu nu vur ğu la yıb. Qo
naq Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin Vyet na ma 
ilk rəs mi sə fə ri nin iki tə
rəf i əla qə lə ri mi zin in ki şa
fı na bö yük tə kan ver di yi ni 
bil di rib.

Gö rüş də öl kə lə ri miz 
ara sın da əmək daş lı ğın 
müx tə lif is ti qa mət lər də, o 
cüm lə dən ti ca rət döv riy yə
si nin ar tı rıl ma sı, neftqaz, 
sər ma yə qo yu lu şu sa hə lə
rin də, mə də ni, hu ma ni tar 
və di gər sa hə lər də in ki şaf 
et di ril mə si üçün yax şı im
kan la rın ol du ğu vur ğu la nıb.

23 il ön cə Azər bay can Ali 
So ve ti Döv lət Müs tə qil li yi 
haq qın da Kons ti tu si ya Ak tı nı 
qə bul edib. Okt yab rın 8də işə 
baş la yan növ bə dən kə nar ses
si ya mə sə lə ni 4 gün mü za ki rə 
et sə də, qə rar ver mə yi bir həf
tə son ra ya sax la yıb. Nə ha yət, 
1991ci il okt yab rın 18də Ali 
So ve tin ses si ya sın da ta ri xi sə
nəd qə bul edi lib. 1993cü il də 
öl kə miz də ikin ci də fə ha ki
miy yə tə qa yı dı şın dan son ra ulu 
ön dər Hey dər Əli yev Azər bay
ca nın müs tə qil li yi ni əbə di və 
dön məz edib.

Ötən əs rin son la rın da So
vet lər Bir li yi ideo lo ji böh ran 
həd di nə çat dı. 90cı il lə rin 
əv vəl lə rin də SSRİnin de mək 
olar ki, ək sər res pub li ka la rın da 
mil lət lə rin və xalq la rın azad
lıq hə rə ka tı baş la dı. İm pe ri ya
nın si ya si be yin mər kə zi so vet 
hərb ma şı nı nın kö mə yi ilə 
müx tə lif böl gə lər də, o cüm
lə dən Ba kı da qan lı qır ğın lar 
tö rət mək lə SSRİyə sü ni nə
fəs ver mə yə ça lı şır dı. La kin 
bu müm kün ol ma dı.1991ci 
ilin av qus tun da İt ti fa qın ləğv 
edil mə si haq qın da qə rar ve
ril di və So vet lər Bir li yi dün ya 
xə ri tə sin dən si lin di. SSRİyə 
da xil olan di gər müt tə fiq res
pub li ka lar ki mi,  hə min ilin 
okt yab rın 18 də Azər bay can 
Ali So ve ti də  döv lət müs tə qil
li yi haq qın da Kons ti tu si ya Ak tı 
qə bul edi lib və su ve ren döv lət 
ki mi Azər bay can Res pub li ka
sı dün ya bir li yi nin üz vü olub. 
La kin Azər bay can özü nün əsl 
müs tə qil li yi ni ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin qa yı dı şın dan 
son ra  əl də edib. 1993cü ilin 
iyu nun da xal qın tə kid li tə lə bi 
ilə ha ki miy yə tə gə lən Hey dər 
Əli yev özü ilə bə ra bər Azər
bay ca na si ya si müd rik lik gə
tir di. Məhz ümum mil li li de rin 
zən gin si ya si təc rü bə si, yük sək 
ida rə çi lik ba ca rı ğı, və tə nə olan 
tü kən məz sev gi si Azər bay ca
nın döv lət müs tə qil li yi ni təh
lü kə dən qur tar dı. Ulu ön dər 
öl kə də xa os və anar xi ya nı, cə
miy yət də hökm sü rən iq ti sa di, 
si ya si və mə nə vipsi xo lo ji gər
gin li yi ara dan qal dır dı. Müs
tə qil Azər bay can Res pub li ka sı 

möh kəm əsas lar üzə rin də ye ni 
in ki şaf xət ti ni tut du. Res pub li
ka mı zı Şərq də ilk de mok ra tik 
res pub li ka olan Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin va ri
si elan edən ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev “müs tə qil li yi 
qo ru ma ğı onu əl də et mək dən 
qatqat çə tin dir” mən ti qi ilə 
nə həng döv lət qu ru cu lu ğu iş
lə ri nə baş la dı. Ulu ön dər qar şı
ya çı xan bü tün sər həd lə ri yar dı 
və qı sa vaxt ər zin də Azər bay
ca nın sə si ən nü fuz lu bey nəl
xalq təş ki lat la rın kür sü sün dən 
gəl di. Müs tə qil li yin əvəz siz  
ne mət ol du ğu nu və xal qın ta
ri xi ta le yin də çox önəm li rol 
oy na dı ğı nı bö yük qü rur his si 
ilə bə yan edən Hey dər Əli
yev Azər bay ca nın müs tə qil
li yi ni əbə di və dön məz et di. 
Əsl müs tə qil lik isə öz sər vət
lə ri nin tam sa hi bi ol maq dır. 
1994cü ilin 20 sent yab rın da 
Hey dər Əli ye vin mü əl li fi ol
du ğu nə həng neft mkont rak tı 
–  “Əs rin mü qa vi lə si” im za
lan dı. Bu nun la da Azər bay can 
ilk də fə ola raq öz sər vət lə ri nin 
sa hi bi ki mi çı xış et di. Dün ya nın 
apa rı cı döv lət lə ri nin ən qa baq
cıl şir kət lə ri nin bu kont rakt da 
iş ti ra kı isə öl kə mi zin re gi on
da əhə miy yə ti ni və nü fu zu nu 
da ha da ar tır dı. Azər bay can iri 
re gio nal la yi hə lər də fə al iş ti rak 
et di, Av ro pa nın və bü töv lük də 
dün ya ener ji təh lü kə siz li yi sis
te mi nə qo şul du.1993cü il dən 
baş la ya raq döv lət müs tə qil li
yi nin möh kəm lən di ril mə si is
ti qa mə tin də gö rü lən iş lər və 
atı lan məq səd yön lü ad dım lar 

Azər bay ca nın bu gün kü uğur la
rı üçün ən eti bar lı tə məl ol du. 
Bir söz lə, Azər bay ca nın su ve
ren döv lət ki mi möv cud ol ma
sı ta ri xi zə ru rət dən irə li gə lən 
ha di sə idi sə, müs tə qil döv lə
ti mi zin  əbə di li yi və dön məz
li yi ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin adı və fəa liy yə ti ilə 
bağ lı olan müa sir ta ri xi mi zin 
da nıl maz fak tı dır. Məhz döv
lət müs tə qil li yi qlo bal dün ya da 
öl kə lə rin ye ri ni mü əy yən ləş
dir di – Azər bay ca nın dün ya ya, 
dün ya nın Azər bay ca na gə rək li 
ol du ğu nu sü but et di.

Ulu ön dər Hey dər Əli ye
vin Azər bay can rəh bər li yi nə 
qa yı dı şı ilə baş lı ca qa yə si ni 
müs tə qil lik, azər bay can çı lıq, 
döv lət çi lik, əda lət li lik, de mok
ra ti ya, mil li tə rəq qi, dün yə vi
lik ki mi ümum bə şə ri də yər lər 
təş kil edən ye ni bir ideo lo gi ya
nın əsa sı qo yul muş dur. Hey dər 
Əli ye vin apar dı ğı da xi li si ya sət 
Azər bay ca nın hər bir və tən
da şı na azad, sər bəst ya şa maq 
hü quq la rı nı tə min et mək və öz 
ri fa hı nı yax şı laş dır maq im kan
la rı ya rat maq dan iba rət olub. 
Ümum mil li li de rin fəa liy yə tin
də iq ti sa di is la hat lar, ba zar iq
ti sa diy ya tı nın bər qə rar ol ma sı, 
iq ti sa di in ki şa fın tə min edil
mə si, Azər bay ca nın dün ya iq ti
sa diy ya tı na in teq ra si ya sı, özəl
ləş dir mə proq ra mı nın, aq rar 
is la hat la rın hə ya ta ke çi ril mə si 
ar dı cıl prio ri tet sa hə lər olub. 
Ulu ön dər de mok ra tik, hü qu qi 
döv lət qu ru cu lu ğu is ti qa mə tin
də da vam lı si ya sət ye ri də rək, 
öl kə də in san hü quq və azad

lıq la rı nın baş lı ca prin sip lə ri nin 
bər qə rar ol ma sı üçün əsas lı zə
min ya ra dıb.Onun rəh bər li yi 
al tın da Azər bay can döv lə ti nin 
xa ri ci si ya sə ti, dün ya nın apa
rı cı döv lət lə ri və bey nəl xalq 
təş ki lat la rı ilə əla qə lə ri mil li 
ma raq la ra və uzaq gö rən si ya si 
pers pek tiv lə rə əsas la nan xət lə 
in ki şaf et mə yə baş la yıb.

Hey dər Əli ye vin xa ri ci si
ya sət mə sə lə lə ri nə müs təs na 
əhə miy yət ver mə si, bey nəl xalq 
miq yas da eti raf olu nan uğur lu 
və cə sa rət li ad dım lar at ma sı, 
mil li məq səd lər na mi nə ən 
nü fuz lu tri bu na lar dan ba ca rıq 
və mə ha rət lə is ti fa də et mə si 
Azər bay can döv lət çi li yi nin bu
gü nü və gə lə cə yi ba xı mın dan 
son də rə cə əhə miy yət li olub. 
Da hi rəh bə rin fə al dip lo ma ti
ya sı nə ti cə sin də Azər bay can 
dün ya nın de mok ra tik döv lət
lə ri nin və apa rı cı ic ti mai təş
ki lat la rı nın öl kə mi zə, onun 
zor la cəlb olun du ğu si lah lı mü
na qi şə yə mü na si bə ti nin əsas lı 
su rət də də yiş mə si nə na il ola 
bi lib. Ulu ön də rin xa ri ci si ya
sə ti nin əsa sı nı sülh, bey nəl xalq 
hü quq nor ma la rı na, sər həd lə
rin to xu nul maz lı ğı na, döv lət lə
rin əra zi bü töv lü yü nə hör mət 
və qar şı lıq lı su rət də fay da lı 
əmək daş lıq prin sip lə ri təş kil 
edib. Onun dün ya təc rü bə si
nin bü tün nai liy yət lə ri ni, si vil 
bey nəl xalq nor ma la rı özün də 
tam əks et di rən sülh se vər xa
ri ci si ya sə ti nin əsa sın da isə, ilk 
növ bə də, mil li müs tə qil li yin 
möh kəm lən di ril mə si, döv lət
lə rin hü quq la rı na hör mət lə 

ya na şıl ma sı, bü tün mü ba hi sə li 
mə sə lə lə rin sülh və da nı şıq lar 
yo lu ilə həll edil mə si, qar şı lıq lı 
su rət də fay da lı iq ti sa di, el mi və 
mə də ni əmək daş lıq ya ra dıl
ma sı, döv lət lə ra ra sı əla qə lə rə 
ma ne olan hər cür məh du diy
yət lə rin ara dan qal dı rıl ma sı 
prin sip lə ri da ya nır dı.

Tə bii ki, Azər bay ca nın 
bey nəl xalq imi ci nin yük sə li şi
nə tə kan ve rən amil lər dən bi ri 
də öl kə mi zin di na mik in ki şa
fı dır. Hə ya ta ke çi ri lən döv lət 
proq ram la rı bü tün böl gə lə rin 
ta raz lı in ki şa fı na na il ol maq la 
əha li nin məş ğul lu ğu nun tə
min edil mə si nə, abad lıq və 
qu ru cu luq iş lə ri nin apa rıl ma
sı na, inf rast ruk tu run ye ni dən 
qu rul ma sı na yol açıb. Bü tün 
bu uğur la rın kö kün də da ya nan 
əsas amil 1993cü il dən son ra 
Azər bay can da for ma laş mış ye
ni si ya si kurs dur. Azər bay can 
cə miy yə ti ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin mü əl li fi ol du ğu bu 
kur su öl kə nin mil li təh lü kə
siz li yi nin, iq ti sa di ma raq la rı
nın tə min edil mə si nə yö nə lən 
tək mil si ya si kon sep si ya ki mi 
qə bul edir. Bu si ya sə ti ye ni 
döv rün tə ləb lə ri nə uy ğun tək
mil ləş di rən döv lət baş çı sı İl
ham Əli yev əsl və tən pər vər və 
qu ru cu li der əz mi ilə ça lı şa ır. 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
V qu rut la yın da Pre zi dent İl
ham Əli yev de yib: “Mə nim bir 
məq sə dim, bir ama lım var dır. 
Bu, güc lü Azər bay can döv lə
ti dir. Ulu ön də rin bi zə mi ras 
qoy du ğu döv lət çi li yi möh
kəm lən dir mək, iq ti sa diy ya tı 
in ki şaf et dir mək, Azər bay ca
nın bey nəl xalq möv qe lə ri ni 
möh kəm lən dir mək mə nim 
əsas və zi fə lə rim dir və son 10 
il ər zin də ça lış mı şam ki, bü tün 
is ti qa mət lər üz rə öl kə mi zin 
uğur lu in ki şa fı nı tə min edim”.

Döv lət müs tə qil li yi nin 
bər pa sı nın 23cü ili ni ya şa yan 
Azər bay ca nın ic ti maisi ya si 
hə yat da, da xi li və xa ri ci si ya
sət də qa zan dı ğı uğur lar, dün ya 
döv lət lə ri nin are na sın da öz ye
ri ni il dənilə möh kəm lən dir
mə si, nü fu zu nu və rey tin qi ni 
ar tır ma sı müs tə qil li yi mi zin 
əbə di lik gös tə ri ci si dir.

Gö rü lən iş lər ba rə də  
Pre zi den tə mə lu mat ve ri lib

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev və Av ro pa Oyun la rı 
üz rə Təş ki lat Ko mi tə si nin 
səd ri Meh ri ban xa nım Əli
ye va okt yab rın 15də Ba kı 
Olim pi ya Sta dio nun da ti
kin ti iş lə ri nin ge di şi ilə ta
nış olub lar.

Öl kə miz də id ma na 
gös tə ri lən yük sək döv lət 
qay ğı sı nə ti cə sin də, di gər 
sa hə lər də ol du ğu ki mi, son 
il lər bu sa hə də də sü rət li 
in ki şa fa na il olu nub. Ar tıq 
Azər bay can dün ya da id
man öl kə si ki mi ta nı nır. Bi
rin ci Av ro pa Oyun la rı ki mi 
mö tə bər id man təd bi ri nin 
öl kə miz də ke çi ril mə si ilə 
bağ lı qə ra rın qə bul edil
mə si bu nun da ha bir əya ni 
gös tə ri ci si dir.

İlk Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lıq iş lə ri ni döv lə ti
mi zin baş çı sı və Azər bay
ca nın bi rin ci xa nı mı da im 

diq qət mər kə zin də sax la
yır lar. Pre zi dent İl ham Əli
yev və xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va müx tə lif id man 
ya rış la rı nın ke çi ril mə si 
üçün nə zər də tu tu lan Ba
kı Olim pi ya Sta dio nun da 
in şa at iş lə ri nin ge di şi ilə 
mü tə ma di ola raq ma raq
la nır, iş lə rin vax tın da və 
yük sək key fiy yət lə hə ya ta 
ke çi ril mə si ilə bağ lı mü va
fiq tap şı rıq və töv si yə lə ri ni 
ve rir lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı və 
xa nı mı Ba kı Olim pi ya Sta
dio nun da ay rıay rı in şa at 
sa hə lə ri ni gəzib lər, gö rü
lən iş lər lə ye rin də cə ta nış 
ol ub lar. Pre zi dent İl ham 
Əli ye və ötən müd dət də 
gö rü lən iş lər ba rə də ət raf ı 
mə lu mat ve ril ib.

Ti kin ti iş lə ri nin ge di şi 
ilə ta nış olan döv lə ti mi zin 
baş çı sı mü va fiq tap şı rıq və 
töv si yə lə ri ni ver ib.
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Ma il aĞa Xa NOV

Okt yab rın 10da Bi nə qə
di ra yo nu nun 9cu mik ro ra
yo nun da – M.Cə lal kü çə si 
210 ün va nın da gör kəm li sə
nət kar, SSRİ xalq ar tis ti, mü
ğən ni və bəs tə kar Müs lüm 
Ma qo ma ye vin adı nı da şı yan 
26 nöm rə li on bi ril lik mu si qi 
mək tə bi nin bi na sı nın əsas lı 
tə mir və ye ni dən qur ma dan 
son ra açı lış mə ra si mi ke çi ril
miş dir. Təd bir də mə də niy
yət və tu rizm na zi ri Əbül fəs 
Qa ra yev, na zir müa vi ni Sev da 
Məm mə də li ye va, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov, 
Ba kı Şə hər Mə də niy yət və 
Tu rizm İda rə si nin rəi si Əlik
ram Əli yev, na zir li yin əmək
daş la rı, mə də niy yət xa dim
lə ri, pay tax tın mu si qi təh si li 
mü əs si sə lə ri nin rəh bər lə ri, 
ha be lə ic ti ma iy yə tin nü ma
yən də lə ri iş ti rak et miş lər. 

Açı lış dan əv vəl na zir 
Əbül fəs Qa ra yev Müs lüm 
Ma qo ma ye vin mək tə bin bi
na sı qar şı sın da kı xa ti rə löv
hə si nin önü nə ək lil qoy muş
dur. Mə ra sim də çı xış edən 
na zir da hi sə nət ka rın adı
nın əbə di ləş di ril di yi mu si qi 

mək tə bi nin bi na sı nın əsas lı 
tə mir və bər pa dan son ra is
ti fa də yə ve ril mə si ni mə də ni 
ic ti ma iy yət üçün əla mət dar 
ha di sə ki mi də yər lən dir
miş dir. Pre zi dent İl ham Əli
ye vin mü va fiq sə rən cam la rı 
ilə pay taxt da və re gi on lar da 
mə də niy yət ocaq la rı nın ye
ni dən qu rul du ğu nu, ye ni 
mə də niy yət mü əs si sə lə ri nin 
in şa edil di yi ni diq qə tə çat
dı ran Əbül fəs Qa ra yev bu 
sa hə yə gös tə ri lən diq qət və 
qay ğı ya gö rə öl kə baş çı sı na 
min nət dar lı ğı nı bil dir miş dir: 
“Hör mət li Pre zi den ti mi zin 

Müs lüm Ma qo ma ye vin xa ti
rə si nin əbə di ləş di ril mə si ilə 
bağ lı sə rən ca mı na əsa sən bu 
mək tə bə bö yük mu si qi çi nin 
adı ve ril di. Döv lət büd cə sin
dən mək tə bin tə mi ri məq
sə di lə və sa it ayır dı və de mək 
olar ki, təd ris oca ğı ta ma mi lə 
ye ni dən qu rul du”. 

Na zir ümid var ol du ğu nu 
bil dir miş dir ki, 26 nöm rə li 
on bi ril lik mu si qi mək tə bin də 
ya ra dı lan şə ra it bu ra da təh sil 
pro se si nə də müs bət tə si ri ni 
gös tə rə cək. Tən tə nə li açı lış 
mü na si bə ti lə hər kə si təb rik 
edən na zir in şa at çı la ra tə şək

kü rü nü bil dir miş, şa gird lə rə 
mü sa bi qə lər də uğur lar ar zu
la mış dır. Müs lüm Ma qo ma
ye vin öl məz sə nə ti nin, ya rat
dı ğı bən zər siz mu si qi lə ri nin 
on la rın sə da sı ilə ye ti şə cək 
nə sil lə rin sa yə sin də da im ya
şa ya ca ğı nı de yən Ə.Qa ra yev 
da hi sə nət ka rın və tə nə mə
həb bə ti nin, sə nə tə son suz 
sev gi si nin bu mək tə bin şa
gird lə ri nə da im aşı la na ca ğı na 
ina mı nı ifa də et miş dir.

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də rov çı xı şın da 
gör kəm li sə nət ka rın adı nı 

da şı yan mək tə bin əsas lı tə
mir və bər pa dan son ra açı lı
şı nı ra yon ic ti ma iy yə ti üçün 
önəm li ha di sə ki mi də yər
lən dir miş, bu fak tın mə də
niy yə ti mi zə döv lət qay ğı sı
nın da ha bir gös tə ri ci si ol
du ğu nu de miş dir.

Müs lüm Ma qo ma ye
vin ya xın dos tu, xalq ar tis ti, 
ki no re jis sor El dar Qu li yev 
sə nət ka rın Azər bay can sev
gi sin dən və bu sev gi nin mu
si qi lər də tə cəs sü mün dən 
da nış mış, onun xa ti rə si nin 
əbə di ləş di ril mə si məq sə di lə 
gö rü lən iş lə rin əhə miy yə ti ni 

vur ğu la mış, pe da qo ji he yə tə 
və şa gird kol lek ti vi nə uğur lar 
ar zu la mış dır.

Təh sil oca ğı nın di rek to
ru Gül şən Qu li ye va çı xı şın da 
mək tə bin ta ri xi nə qı sa nə zər 
sal mış, bu təh sil oca ğı nın gör
kəm li mu si qi çi nin adı nı da şı
ma sı nın həm şə rəf i, həm də 
mə su liy yət li ol du ğu nu söy lə
miş dir. O, mək tə bin ye ni dən 
qu rul ma sı na gö rə Pre zi dent 
İl ham Əli ye və mü əl lim və 
şa gird lər adın dan də rin min
nət dar lı ğı nı bil dir miş dir. 

Son ra qo naq lar bi na da ya
ra dı lan şə ra it lə ta nış ol muş lar. 

Mə lu mat ve ril miş dir ki, 1978
ci il dən fəa liy yət gös tə rən 
mək təb də for te pia no, vio lin, 
fley ta, klar net, ksi lo fon, tar, 
ka man ça, saz, ka non, qar
mon, na ğa ra, xa nən də ix ti sas
la rı üz rə 440 şa gird təh sil alır, 
104 mü əl lim ça lı şır. Mək tə bin 
mü əl lim və şa gird lə ri şə hər, 
res pub li ka və bey nəl xalq sə
viy yə li təd bir lər də uğur la iş
ti rak edir, yük sək nai liy yət lər 
qa za nır lar. 

Təd bi rin so nun da mək
tə bin şa gird lə ri nin ifa sın da 
kon sert proq ra mı təq dim 
olun muş dur.

Məhəbbət OrucOV
 
Dü nən Bi nə qə di Ra yon 

İc ra Ha ki miy yə ti nin akt za
lın da Azər bay can ta ri xin də 
əla mət dar gün lər dən bi ri – 
18 Okt yabr – Döv lət Müs tə
qil li yi Gü nü nə həsr olun muş 
təd bir ke çi ril miş dir. Təd bir də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov, mil lət və kil lə ri 
Hü seyn ba la Mi rə lə mov, Ma
dər Mu sa yev, Ra fa el Cəb ra yı
lov, RİH baş çı nın müa vin lə ri, 
Apa ra tın şö bə mü dir lə ri, ra
yon da fəa liy yət gös tə rən təh
sil və sə hiy yə mü əs si sə lə ri nin 
iş çi lə ri, fə al gənc lər, hərb çi lər 
və ic ti ma iy yə tin nü ma yən də
lə ri iş ti rak et miş lər.

Mə ra sim ta nın mış ya zı çı, 
mil lət və ki li Hü seyn ba la Mi
rə lə mo vun Xo ca lı soy qı rı mı na 
həsr olun muş “Xə ca lət” pye si 
əsa sın da səh nə ləş di ril miş ey
ni ad lı ta ma şa ilə baş lan mış dır. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin dəs tə yi ilə ha zır la nan 
ta ma şa Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Mil li Dram Te at rı
nın ifa sın da nü ma yiş et di ril
miş dir. Səh nə əsə rin də xalq 
ar tist lə ri Nu rəd din Meh di xan
lı, Ramiz Novruzov, əmək dar 
ar tist lər Mə ta nət Ata ki şi ye va, 
Əs gər Məm mə doğ lu və baş
qa la rı iş ti rak et miş lər.

Qeyd edək ki, gənc lər və 
ye ni yet mə lər ara sın da və
tən pər vər lik hiss lə ri nin güc
lən di ril mə si, qan yad da şı mı
zın tə zə lən mə si, gənc lə rin 
döv lə tə və mil lə tə sə da qət 
ru hun da for ma laş ma sı na yö
nəl miş ta ma şa iş ti rak çı lar tə
rə fin dən bö yük ma raq la qar
şı lan mış dır.

Ta ma şa da Qa ra bağ la bağ
lı Azər bay can hə qi qət lə ri, 
er mə ni qəsb kar la rı nın əzə li 
yurd yer lə ri mi zi iş ğal et mə si, 
soy daş la rı mı zı soy qı rı mı na 
mə ruz qoy ma sı bə dii ob raz
lar va si tə si lə us ta lıq la can lan
dı rıl mış dır.

Əsə rin əsas sü jet xət ti
ni uşaq lıq dan bir yer də bö

yü müş, Qa ra bağ sa va şı na da 
bir gə get miş, am ma son ra
dan hə yat yol la rı ay rıl dıq dan 
10 il son ra ye ni dən gö rü şən 
Və tən ilə Mu rad ara sın da kı 
möv qe və ba xış fərq lə ri təş
kil edir. Və tən Qa ra bağ sa va
şın da ca nı nı qur ban ver mə yə 
ha zır olan, gül lə qəl pə sin dən 
öz doğ ma ana sı nı iti rən, am
ma in di xəs tə qı zı na dər man 
pu lu tap ma yan, Mu rad isə bu 
sa va şın he sa bı na var la nan, 
tor pa ğı nın, yur du nun azad
lı ğı nı xa ri ci öl kə lə rin kö mə
yin də ax ta ran fərq li ob raz
lar dır. Kim dir haq  lı  ? Ta ma şa 
bo yu iz lə yi ci lə ri dü şün mə yə 
va dar edən pyes də ve ri lən 
“Nə qə dər ki, tor paq la rı mız 
düş mən tap da ğı al tın da dır, 
bi zim da nış ma ğa be lə haq qı

mız yox dur. Çün ki bu Və tən 
bi zi ba ğış la maz, Və tən, sə nin 
aya ğı na biz gəl mə yin cə sən 
bi zi ba ğış la ma” an dı nı bü tün 
seyr çi lər ayaq üs tə al qış la
mış lar.

Ta ma şa dan son ra Bi nə
qə di RİH baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov çı xış et miş dir. 
Və tə ni mi zin azad lı ğı və tor
paq la rı mı zın bü töv lü yü uğ
run da can la rı nı qur ban ver
miş şə hid lə ri mi zin ru hu nun 
bir də qi qə lik sü kut la yad 
edil mə si ni tək lif edən ic
ra baş çı sı Qa ra bağ uğ run da 
can la rı nı qur ban ver miş və
tən oğul la rı nın xa ti rə si nin 
qəlb lər də əbə di ya şa ya ca ğı
nı bil dir miş dir. Azad lıq və 
müs tə qil li yin hər kəs üçün, 
ey ni za man da bü töv bir xalq 

üçün ən mü qəd dəs ne mət 
ol du ğu nu söy lə yən X.İs gən
də rov əsər də baş ve rən lə rin 
bir re al lıq ol du ğu nu diq qə
tə çat dır mış dır: “Ta ma şa ya 
ba xar kən çə tin hiss lər ya
şa dım. Əsər də baş ve rən lər 
bi zim üçün bir ib rət dər si 
ol ma lı dır. Ta ma şa da cə rə
yan edən ha di sə lər bir da ha 
onu gös tə rir ki, mil lə ti mi zin 
xoş bəxt gə lə cə yi üçün müs
tə qil li yi mi zi göz bə bə yi ki mi 
qo ru ma lı yıq”. 

Azər bay ca nın son 23 il 
ər zin də keç di yi müs tə qil lik 
yo lun dan da nı şan ic ra ha ki
miy yə ti nin baş çı sı bil dir miş
dir ki, ulu ön dər Hey dər Əli
ye vin xal qın is tə yi ilə ye ni dən 
öl kə rəh bər li yi nə qa yı dı şı 
Azər bay ca nın döv lət müs tə

qil li yi ni dön məz və əbə di et
miş dir: “Vax ti lə Azər bay can 
rəh bər li yin də təm sil olu nan 
sə riş tə siz adam la rın ye rit dik
lə ri na şı si ya sət və da xil də 
ge dən si ya si çə kiş mə lər, se
pa rat çı lıq hə rə ka tı müs tə qil
li yin be şi yin də cə bo ğul ma sı 
təh lü kə si ni re al laş dır mış dı. 
La kin bö yük si ya si təc rü bə yə 
ma lik olan Hey dər Əli ye vin 
öl kə də ha ki miy yə tə qa yı dı şı 
ilə bu təh lü kə so vuş du. İn
di döv lə ti miz eti bar lı əl lər
də dir. Möh tə rəm Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 
al tın da müs tə qil li yi mi zin 
si ya si və iq ti sa di sü tun la rı 
get dik cə da ha da möh kəm
lə nir, müs tə qil li yi mi zin ta le
yi ni mü əy yən ləş di rən əsas 
amil lər qo ru nub sax la nır, 

in ki şaf et di ri lir. Döv lət çi li yin 
möh kəm lən di ril mə si nə, iq
ti sa diy ya tın in ki şa fı na, mil li
mə nə vi də yər lə rin qo ru nub 
sax la nıl ma sı na ey ni də rə cə
də diq qət ye ti ri lir. Azər bay
can bu gün həm si ya si, həm 
də iq ti sa di cə hət dən in ki şaf 
edən döv lət lər sı ra sı na da
xil ol muş dur. İq ti sa di ar tım 
tem pi nə gö rə öl kə miz nə in ki 
re gi on da, həm də dün ya da li
der möv qe yə çat mış dır. 

Re gi on da heç bir iri miq
yas lı la yi hə Azər bay ca nın iş
ti ra kı və ra zı lı ğı ol ma dan hə
ya ta ke çi ril mir”.

 Azər bay can da or du qu
ru cu lu ğu na cid di fi kir ve ril
di yi ni söy lə yən X.İs gən də rov 
tez lik lə öl kə və tən daş la rı nın 
“Qə lə bə” ta ma şa sı na ba xa

ca ğı na ümid var ol du ğu nu 
vur ğu la mış dır: “İna nı rıq ki, 
or du muz tez lik lə iş ğal da olan 
tor paq la rı mı zı azad edə cək 
və məc bu ri köç kün lə ri miz 
öz ataba ba yurd la rı na qa yı
da caq”. 

Son da əsə rin mü əl li fi nə 
və ta ma şa da iş ti rak edən akt
yor la ra tə şək kü rü nü bil di rən 
ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
on lar la xa ti rə şək li çək dir
miş dir.

 Əsə rin mü əl li fi, ta nın mış 
ya zı çıpub li sist, mil lət və ki li 
Hü seyn ba la Mi rə lə mov, öz 
növ bə sin də, ta ma şa nın ər
sə yə gəl mə sin də əmə yi olan 
hər kə sə, o cüm lə dən ra yon 
rəh bər li yi nə və te at rın kol
lek ti vi nə tə şək kü rü nü bil dir
miş dir.

Bi nə qə di ra yo nun da mu si qi  
mək tə bi nin açı lı şı olub

Müstəqilliyimizin 23-cü ildönümü  
təntənəli şəkildə qeyd edilib
Mərasimdə ta nın mış ya zı çı-publisist Hü seyn ba la Mi rə lə mo vun “Xə ca lət” pye si əsa sın da 
səh nə ləş di ril miş ey ni ad lı ta ma şa nümayiş olunub
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Bi nə qə di ra yon sa kin lə
ri nin sor ğu və şi ka yət xa rak
ter li mü ra ci ət lə ri nin qə bu lu, 
ha be lə ope ra tiv şə kil də araş
dı rı la raq ca vab lan dı rıl ma sı 
məq sə di lə ya ra dıl mış “Sa
kin lə rin Mü ra ciə ti Xid mə ti – 
1646” (SMX) qı sa müd dət də 
bö yük eti mad qa zan mış dır. 
Yer li ic ra struk tur la rı ara sın
da ilk də fə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə tin də təş kil 
edil miş bu xid mə tin sa yə sin
də və tən daş lar heç bir ye rə 
get mə dən, sa də cə bir zəng lə 
üz ləş dik lə ri prob lem lə ri la
zı mi struk tur la rın diq qə ti nə 
çat dı ra və tez bir za man da 
həl li nə na il ola bi lir lər. 

Ye ni xid mə tin uğur lu 
fəa liy yə ti nə ti cə sin də son 
dövr lər ra yon sa kin lə ri nin  
yu xa rı or qan la ra ün van la dıq
la rı şi ka yət və mü ra ci ət lə rin 
sa yı da ya rı ba ya rı azal mış dır. 
“SMX1646” fəa liy yə tə baş
la dı ğı ilk gün dən ra yon sa
kin lə ri nə yük sək key fiy yət li 

xid mət lər gös tər mə yə, on la
rın mü ra ci ət lə ri nə ope ra tiv 
şə kil də və həs sas lıq la ya naş
ma ğa ça lı şır. Bu nun nə ti cə
si dir ki, xid mə tə bə zən pay
tax tın di gər ra yon la rın dan da 
zəng lər da xil olur.

Qu ru mun 2014cü ilin 
yan varsent yabr ay la rı ər
zin də ki fəa liy yə ti ba rə də 
qə ze ti mi zə mə lu mat ve rən 
xid mət rəi si Anar Sə fə rov 
bil dir miş dir ki, Bi nə qə di 
sa kin lə ri ar tıq on la rı na ra
hat edən prob lem lər lə bağ lı 
han sı ün va na üz tu ta caq la
rı nı, han sı nöm rə yə zəng 
edə cək lə ri ni  yax şı bi lir lər. 
O qeyd et miş dir ki, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin də 
sa kin lə rin qar şı laş dı ğı prob
lem lə rin həl li is ti qa mə tin
də ope ra tiv təd bir lər hə ya ta 
ke çir mək, və tən daş la ra gös
tə ri lən xid mət lə rin sə viy
yə si ni yük səlt mək məq sə di 
ilə ya ra dıl mış “SMX – 1646”  
in san lar la si vil ün siy yə tin ya
ra dıl ma sı, on la rın su al la rı nın 
dər hal ca vab lan dı rıl ma sı, şi

ka yət  xa rak ter li  mü ra ci ət lə
ri nin ic raa ta gö tü rül mə si  ba
xı mın dan mü tə rəq qi xid mət 
nö vü dür: “ “SMX1646”nın 
ya ra dıl ma sın da əsas məq səd 
döv lətvə tən daş mü na si bət
lə ri nin key fiy yət cə ye ni müs
tə vi də in ki şa fı na na il ol maq, 
ey ni za man da döv lət or qan
la rı ilə cə miy yət ara sın da 
əla qə lə ri güc lən dir mək dir. 
Bu xid mət res pub li ka da ic ra 
ha ki miy yət lə ri ara sın da ilk 
də fə məhz Bi nə qə di ra yo
nun da tət biq edil miş dir. Qu
rum  həft ə nin bü tün gün lə
ri – sut ka da 24 sa at ol maq la 
əha li yə xid mət gös tə rir. Xid
mə tin fəa liy yə ti mü ba hi sə lə
rin həl lin də, ha be lə əha li nin 
in for ma si ya əl də et mə sin də 
bə ra bər lik və əda lət prin sip
lə ri nin qo run ma sı na im kan 
ya rat mış dır. Fəa liy yə ti miz 
ope ra tiv lik və nə za kət li lik 
əsa sın da qu rul muş dur – hər 
bir zəng ope ra to ra yö nəl dik
dən son ra 7 sa ni yə ər zin də 
ca vab lan dı rıl maq üçün qə bul 
edi lir. Bu za man ope ra to run 

diq qə ti tam ola raq zən gə yö
nə lir”. 

A.Sə fə ro vun söz lə ri nə 
gö rə, sua lın ca vab lan dı rıl ma
sı za ma nı sər bəst şərh lə rə yol 
ve ril mir, yal nız rəs mi sə nəd
lə rə is ti nad edi lir. Be lə sə nəd
lər ol ma dıq da isə su al və rə
qə si tər tib edi lir. Şi ka yət və
rə qə si tər tib olu nam za man 
isə mü ra ci ət edə nin kim li yi, 
ün va nı və te le fon nöm rə si 
qey də alı nır. Şi ka yət də olan 
qa ran lıq mə qam lar əla və su
al la rın ve ril mə si yo lu ilə ay
dın laş dı rı lır. Şi ka yət çi nin et
di yi mü ra ciə tin məz mu nu na 

əla və və də yi şik lik lər olar sa, 
hə min dü zə liş lər qar şı tə rə
fə ye ni dən çat dı rı lır. Şi ka yət 
və rə qə si qə bul olun duq dan 
son ra ope ra tor mü ra ciə tin 
ka te qo ri ya sı üz rə ope ra tiv şə
kil də aidiy yə ti yer li qu ru ma, 
ün va nın aid ol du ğu qə sə bə 
nü ma yən də li yi nə (bə lə diy
yə yə), ic ra ha ki miy yə ti nin 
mü va fiq şö bə si nə mə lu mat 
ve rir. Şi ka yət və rə qə si və
tən da şın mü ra ciə tin də qeyd 
et di yi mə sə lə tam həll olu
na na dək nə za rət də sax la nı lır. 
Ope ra tor la və tən daş ara sın da 
apa rı lan da nı şıq la rın len tə ya

zıl ma sı isə te le fon da nı şıq la
rı na nə za rət məq sə di gü dür. 
Ano nim zəng lər av to ma tik 
tə yin olu nur. “Sa kin lə rin Mü
ra ci ət Xid mə ti – 1646” ilə 
əla qə sax la maq üçün is tər 
sta sio nar te lo fon lar dan (ev te
le fo nu), is tər sə də mo bil te le
fon lar dan “1646” nöm rə si nə 
zəng et mək la zım dır.

Mü sa hi bi miz “1646” te
le fon nöm rə si nə da xil olan 
mü ra ci ət lə rin sa yı nın gü nü
gün dən art dı ğı nı da diq qə tə 
çat dır mış dır. Onun söz lər nə 
gö rə, bu fakt və tən daş la rın 
ye ni xid mət nö vü nə inan dıq
la rı nı nü ma yiş et di rir. 

Apa rı lan təh lil lər gös tə rir 
ki, möv süm dən ası lı ola raq 
bə zi sa hə lər üz rə şi ka yət lər 
ar tır və ya aza lır. Mə sə lən, 
yazyay ay la rın da əh li nin 
suka na li za si ya ilə bağ lı şi ka
yət lə ri çox luq təş kil edir. Bu
nu 2014cü ilin yan varsent
yabr ay la rı nın mo ni to rin qi 
də təs diq lə yir. A.Sə fə ro vun 
söz lə ri nə gö rə, qeyd olu nan 
müd dət də ca vab lan dı rıl mış 

zəng lə rin ümu mi sa yı 23267 
ol muş dur (hal bu ki yan var
iyun ay la rın da bu rə qəm 
15797 təş kil et miş dir). Bir ba
şa ca vab lan dı rıl mış zəng lə rin 
sa yı 18355, ya ra dıl mış əks
əla qə lə rin sa yı 6929, bir ope
ra tor üz rə zəng lə rin or ta sa yı 
84, tər tib edil miş şi ka yət və
rə qə lə ri nin sa yı 4898 ol muş
dur. Bun dan əla və, ic ra çı lıq 
sə viy yə si 99,7, xid mət sə viy
yə si 95,5 fa iz təş kil et miş dir.

Şi ka yət xa rak ter li mü ra ci
ət lə rin 4233ü tam, 46sı qis
mən, 605i isə mü va fiq iza hat 
ve ril mək lə həll olun muş dur. 
Yan varsent yabr ay la rın da 
xid mə tə da xil ol muş mü ra
ci ət lə rin 2546sı suka na li
za si ya, 668sı qaz təc hi za tı, 
650si lift prob lem lə ri, 360ı 
sa kin lə ri na ra hat edən di
gər mə sə lə lər, 216sı is ti lik, 
208i elekt rik təc hi za tı, 131i 
yol la rın ya rar sız ol ma sı, 119
u isə məi şət tul lan tı la rı nın 
da şın ma sı ilə əla qə dar dır. 
Xid mə tə 313 tə şək kür mü
ra ci ət lə ri də da xil ol muş dur.

“SMX-1646”dan is ti fa də edən lə rin sa yı ar tır 

Yan ğın təh lü kə siz li yi 
ilə bağ lı mü şa vi rə 

Ma İl aĞa Xa NOV

Okt yab rın 9da Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və 
Föv qə la də Hal lar Na zir li yi nin 
(FHN) Ba kı Re gio nal Mər kə
zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Yan ğın la rın pro fi lak ti ka sın da 
və yan ğın ha di sə lə ri za ma nı 
əha li yə düz gün dav ra nış vər
diş lə ri nin aşı lan ma sın da yer li 
ic ra ha ki miy yə ti və özü nüi
da rə et mə or qan la rı nın ro lu” 
möv zu sun da  ra yon mü şa vi
rə si ke çi ri lib.

Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı (YAP) Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın in zi ba ti bi na sın da 
ke çi ri lən mü şa vi rə də Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti baş çı sı nın bi rin ci müa vi ni 
İl qar Sü ley ma nov, FHN Ba
kı Re gio nal Mər kə zi nin rə is 
müa vi ni Cə fər Məm mə dov, 
mər kə zin əmək daş la rı, Mən
zil Kom mu nal Tə sər rü fat Bir
li yi nin və ra yon da fəa liy yət 
gös tə rən kom mu nal xid mət 
mü əs si sə lə ri nin nü ma yən də
lə ri iş ti rak edib lər. 

Bi nə qə di RİH baş çı sı nın 
bi rin ci müa vi ni İl qar Sü ley
ma nov təd bir də çı xış edə
rək maa rif lən dir mə xa rak
te ri da şı yan be lə təd bir lə rin 
əhə miy yə tin dən söz açıb. O,  
qar şı dan gə lən qış möv sü
mün də yan ğın və di gər ha di
sə lə rin baş ver mə eh ti ma lı nın 
da ha yük sək ol du ğu nu diq
qə tə çə kə rək bu ki mi hal la
rın qar şı sı nın alın ma sı üçün 
pro fi lak tik təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si va cib li yi ni bil di
rib. İ.Sü ley ma nov yan ğın la
rın qar şı sı nın alın ma sı üçün 
FHNnin əha li ara sın da maa
rif ən dir mə məq sə di lə müx
tə lif tre ninq lər və tə lim lər 
keç di yi ni bil di rib. 

Bi  nə qə di  ra yo nun da 
abad lıq və qu ru cu luq iş lə ri

nin ge niş vü sət al dı ğı nı diq
qə tə çat dı ran na tiq ye ni kom
mu ni ka si ya xət lə ri nin qu rul
du ğu nu, na qil lə rin də yiş di
ril di yi ni, Mən zil Kom mu nal 
Tə sər rü fat Bir li yi nin əmək
daş la rı tə rə fin dən bi na la ra 
ba xış la rın ke çi ril di yi ni, tüs tü 
ba ca la rı nın tə miz lən di yi ni və 
bü tün bun la rın yan ğı nın qar
şı sı nın alın ma sı ba xı mın dan 
əhə miy yət li ol du ğu nu vur
ğu la yıb. O, Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
tə şəb bü sü ilə re al laş dı rı lan 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si 
çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən 
maa rif ən dir mə təd bir lə ri nin 
də əhə miy yə ti ni xü su si qeyd 
et mək lə ya na şı, yan ğın dan 
mü ha fi zə məq sə di lə müx tə lif 
təd bir lə rin re al laş dı rı la ca ğı nı 
vur ğu la yıb. 

FHN Ba kı Re gio nal Mər
kə zi nin rə is müa vi ni Cə fər 
Məm mə dov təd bir də “Föv
qə la də Hal lar Na zir li yi nin 
fəa liy yət is ti qa mət lə ri və 
struk tur böl mə lə ri” möv zu
sun da çı xış edə rək, təm sil et
di yi qu ru mun Ba kı şə hə ri nin 
yer li ic ra ha ki miy yə ti or qan
la rı ilə bir gə müx tə lif təd
bir lər təş kil et di yi ni diq qə tə 
çat dı rıb. O, Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin bu cür 
maa rif lən di ri ci təd bir lə rin 
təş ki lin də hər za man ma
raq lı ol du ğu nu xü su si qeyd 
edə rək, gös tər di yi kö mək və 
dəs tə yə gö rə ra yon rəh bər
li yi nə tə şək kü rü nü bil di rib. 
Na tiq 2014cü il ər zin də Bi
nə qə di ra yo nun da baş ver miş 
yan ğın ha di sə lə ri ba rə də də 
mə lu mat ve rib. Qeyd edib 
ki, be lə hal lar la mü ba ri zə də 
maa rif ən dir mə işi ilə ya na
şı, müx tə lif reyd lə rin ke çi ril
mə si və yan ğın təh lü kə siz
li yi nor ma la rı nın po zul ma sı 
hal la rı na qar şı sərt öl çü lə rin 

gö tü rül mə si son də rə cə va
cib dir. 

Təd bir də “Yan ğın baş ver
mə sə bəb lə ri və yan ğın za ma
nı hə rə kət qay da la rı” möv zu
sun da çı xış edən Föv qə la də 
Hal lar Na zir li yi Ba kı Re gio nal 
Mər kə zi nin şö bə rəi si El gün 
Ələk bə rov 2013 və 2014cü 
il lə rin yan varsent yabr ay la rı 
ər zin də Ba kı şə hə ri nin müx
tə lif ra yon la rın da baş ver miş 
yan ğın ha di sə lə ri nin sta tis ti
ka sı nın mü qa yi sə li təh li li ni 
apa rıb. O, yan ğın pro fi lak ti
ka sı, yan ğı na qar şı təb li ğat və 
əha li ara sın da maa rif ən di ri ci 
təd bir lər haq da ge niş mə lu
mat ve rib.

Son ra Bi nə qə di Ra yon 
Mən zil Kom mu nal Tə sər
rü fat Bir li yi nin rəi si Azər 
Məm mə dov “Ya şa yış bi na
la rın da yan ğın təh lü kə siz
li yi nin və ziy yə ti”, Bi nə qə di 
Ra yon Yan ğın dan Mü ha fi zə 
His sə si nin böl mə rəi si Ta hir 
Xa sı yev “Ra yon əra zi sin də 
yan ğın mü ha fi zə si prob lem
lə ri və həl li yol la rı”, Bi nə qə di 
Ra yon Qaz İs tis mar İda rə si
nin əmək da şı İl ham Zey na
lov “Ra yon da qaz təs sə rü fa tı
nın möv cud və ziy yə ti, prob
lem lər və həl li yol la rı”, Bi nə
qə di Ra yon Ener ji Təc hi za tı 
və Sa tı şı İda rə si nin əmək da şı 
Sə məd Hü sey nov “Ra yon da 
ener ji təc hi za tı nın möv cud 
və ziy yə ti, prob lem lər və həl li 
yol la rı”, Bi nə qə di Ra yon Tə
ci li və Tə xi rə sa lın maz Yar
dım Stan si ya sı nın baş hə ki mi 
Əli za man Əh mə dov “Yan ğın 
za ma nı ilk tib bi yar dım” möv
zu sun da çı xış lar edib lər. 

Təd bir də yan ğın za ma nı 
pro fi lak ti ka, təh lü kə siz li yin 
qo run ma sı və təh lü kə li dəm 
qa zı ilə əla qə dar bir ne çə 
maa rif ən di ri ci vi deo çarx da 
nü ma yiş et di ri lib.

M.aĞa Xa NOV

Əha li ni na ra hat edən 
so si al prob lem lə rin həl li nə 
na il ol maq üçün, tə bii ki, sa
kin lər lə in ten siv əla qə sax
la maq, na ra hat lıq do ğu ran 
mə sə lə lə ri öy rən mək, və
tən daş la rın is tək və ar zu la rı
nı bil mək va cib amil lər dən
dir. Son il lər Bi nə qə di ra yon 
rəh bər li yi ilə əha li ara sın da 
nor mal mü na si bət lə rin for
ma laş ma sı və tən daş la rın 
qə bu lu, on la rın əri zə və şi
ka yət lə ri nə ba xıl ma sı işi nin 
müa sir döv rün tə ləb lə ri sə
viy yə sin də qu rul ma sı nın 
mən ti qi nə ti cə si dir. 

Və tən daş lar dan da xil ol
muş mü ra ci ət lə rin sa yı nın 
əv vəl ki il lər lə mü qa yi sə də 
xey li azal ma sı da bu nun nə
ti cə si dir. Bu nun əsas sə bəb
lə rin dən bi ri də yer lər də 
sa kin lər lə səy yar gö rüş lə
rin ke çi ril mə si və qal dı rı lan 
mə sə lə lə rin bö yük ək sə
riy yə ti nin ope ra tiv qay da da 
həl li dir. Və tən daş lar la can
lı əla qə nin ya ra dıl ma sın da 
səy yar qə bul lar da ha çox sə
mə rə ve rir. 

Okt yab rın 10da 8ci 
mik ro ra yon da – Zi ya Bun ya
dov 73 ün va nın da yer lə şən 3 
say lı mək tə bin akt za lın da 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro vun ra yon sa kin
lə ri ilə ke çi ril miş növ bə ti 
səy yar gö rü şü də sə mə rə li 
nə ti cə lər lə yad da qal mış
dır. Gö rüş də RİH baş çı sı nın 
müa vin lə ri, Apa ra tın şö bə 
mü dir lə ri, ida rə, mü əs si sə, 
hü quqmü ha fi zə or qan la rı
nın rəh bər lə ri, mə sul iş çi lər 
və 133 nə fər qə sə bə sa ki ni 
iş ti rak et miş dir. 

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti
nin baş çı sı gö rü şü gi riş sö

zü  aça raq Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da 
öl kə miz də so si aliq ti sa di 
sa hə də əl də olu nan bö yük 
uğur lar dan, ha be lə abad
lıq və qu ru cu luq məq sə di lə 
hə ya ta ke çi ri lən çox şa xə li 
la yi hə lər dən da nış mış dır. 
Öl kə baş çı sı nın sədr li yi ilə 
Na zir lər Ka bi ne ti nin 2014
cü ilin doq quz ayı nın so
si aliq ti sa di in ki şa fı nın ye
kun la rı na və qar şı da du ran 
və zi fə lə rə həsr olun muş ic
la sın dan söz açan Xa ləd din 
İs gən də rov bil dir miş dir ki, 
he sa bat döv rün də öl kə miz 
sü rət li in ki şa fı nı da vam et
dir miş, bey nəl xalq are na da 

nü fuz və möv qe lə ri ni da ha 
da möh kəm lən dir miş dir. 

X.İs gən də rov öl kə baş
çı sı nın diq qət və qay ğı sı al
tın da res pub li ka nın di gər 
böl gə lə rin də ol du ğu ki mi, 
Bi nə qə di ra yo nun da da ge
niş miq yas lı abad lıq və qu
ru cu luq iş lə ri nin hə ya ta 
ke çi ril di yi ni, və tən daş la rı 
qay ğı lan dı ran prob lem lə rin 
ək sə riy yə ti nin həl li ni tap
dı ğı nı vur ğu la mış dır: “Ra
yo nun di gər əra zi lə rin də ol
du ğu ki mi, 8ci mik ro ra yon
da da ge niş miq yas lı abad lıq, 
qu ru cu luq və ye ni dən qur ma 
iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir. Əra zi
də xey li say da abad mə həl lə 
sa lın mış, bi na la rın fa sad la rı 
tə mir edil miş, dam ör tü yü 
də yiş di ril miş dir. İşıq, qaz 
və su ilə bağ lı prob lem lər 
ara dan qal dı rıl mış dır. Sa
kin lə rin nor mal is ti ra hə ti 
üçün mə həl lə lər də on lar la 
mi nipark və ya şıl lıq lar sa
lın mış dır. Am ma bu na bax
ma ya raq, tə bii ki, bun lar la 
ki fa yət lən mək fik ri miz yox
dur, ək si nə,  iş lə ri mi zi da ha 
in ten siv şə kil də da vam et di
rə cə yik”.

Bi nə qə di ra yo nu nun 
müx tə lif əra zi lə rin də be lə 
gö rüş lə rin ke çi ril mə si nin 
ənə nə ha lı nı al dı ğı nı de yən 
ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
söz lə ri nə gö rə, məq səd sa
kin lə ri na ra hat edən prob
lem lə ri on la rın di lin dən 
eşit mək və həl li is ti qa mə
tin də zə ru ri təd bir lə ri hə
ya ta ke çir mək dir: “Səy yar 
gö rüş lə rin nə ti cə si dir ki, sa
kin lə ri na ra hat edən bir çox 
prob lem lər  öz həl li ni ta pıb. 
Ra yo nun di gər mik ro ra yon 
və  qə sə bə lə rin də də ge niş
miq yas lı abad lıq iş lə ri apa
rı lır. Araş dır ma lar gös tə rir 
ki, ra yon ic ra ha ki miy yə ti nə 

mü ra ci ət lər da ha çox abad
lıq apa rı lan ün van lar dan da
xil olur və bu da in san la rın 
ina mın dan irə li gə lir. Hər 
bir sa kin is tə yir ki, onun ya
şa dı ğı kü çə abad laş dı rıl sın. 
Am ma bu mə sə lə də tə ləs
kən li yə yol ver mək ol maz. 
Bü tün iş lər Döv lət Proq ra
mı na uy ğun ola raq mər hə lə
li şə kil də hə ya ta ke çi ri lir. Sa
kin lə rin mü ra ci ət lə ri diq qət 
mər kə zin də dir və ic ra ha ki
miy yə ti bu iş lə rə həs sas lıq la 
ya na şır. Döv lət baş çı mı zın  
ic ra struk tur la rın dan baş
lı ca tə lə bi in san lar ara sın
da ol maq, on la rı din lə mək, 
prob lem lə ri ni həll et mək dir. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti də bu məq sə də 
xid mət edir, əha li nin ri fa hı 
məq sə di lə bir sı ra mü hüm 
təd bir lər hə ya ta ke çi rir”.

Son ra sa kin lə rin şi ka yət 
və tək lif ə ri din lə nil miş dir. 
Nax çı va ni kü çə si, 5b say lı 
bi na nın sa ki ni Ba la bəy Ab
dul la yev ra yon da hə ya ta ke
çi ri lən abad lıq və qu ru cu luq 
iş lə ri nə gö rə öl kə rəh bər li
yi nə min nət dar lı ğı nı bil dir
miş, ya şa dı ğı  əra zi də na ra

hat lıq do ğu ran bə zi nöq san 
və ça tış maz lıq la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı nı xa hiş et miş
dir. O, həm çi nin, RİH tə rə
fin dən ic ra edi lən “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si ni dəs tək
lə di yi ni və ona qo şul du ğu nu 
vur ğu la mış dır: “Mə həl lə
mi zin nü mü nə vi mə həl lə
lə rə qo şul ma sı üçün biz də 
əli miz dən gə lə ni et mə yə 
ha zı rıq”. 

Şi ka yət çi ni diq qət lə din
lə yən RİH baş çı sı vur ğu la
mış dır ki, iyu lun 1dən ic ra 
olu nan “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si nin məq sə di sa kin
lə rin bu pro se sə kö nül lü qo
şul ma sı nı tə min et mək dir. 
Ya şa dı ğı bi na nın sa kin lə ri 
adın dan da nı şan İman Mu
sa yev bil dir miş dir ki, 8ci 
mik ro ra yon di gər mik ro ra
yon lar dan özü nə məx sus
lu ğu, me mar lıq üs lu bu ilə 
fərq lə nir: “Təq di rə la yiq hal
dır ki, apa rı lan abad lıqqu ru
cu luq iş lə ri za ma nı mik ro ra
yon da bi na la rın me mar lıq 
üs lu bu qo ru nub sax la nır”.

Ko roğ lu Rə hi mov kü çə si 
53 ün va nın da ya şa yan Şəh la 
Mə hər rə mo va mik ro ra yon
da apa rı lan abad lıq və qu
ru cu luq iş lə rin dən ra zı lı ğı nı 
vur ğu la mış, ey ni za man da 6 
nöm rə li Ba kı Tex ni ki Pe şə 
Li se yi nin qar şı sın da kı yar
mar ka da kı an ti sa ni ta ri ya 
və ziy yə ti nin ara dan qal dı
rıl ma sı nı xa hiş et miş dir. Ra
yon ic ra ha ki miy yə ti nin baş
çı sı prob le mə dər hal kəs kin 
re ak si ya ve rə rək, aidiy yə ti 
qu rum la rın rəh bər lə ri nə 
hə min əra zi yə get mə yi və 
möv cud prob le min tez bir 
za man da həll edil mə si ni 
tap şır mış dır. 

Di gər sa kin lər –  Sa bir 
Cə fə rov ya şa dı ğı bi na nın lif
ti nin tə mi rə eh ti ya cı ol du ğu
nu diq qə tə çat dır mış, Gül xar 
Rza ye va bi na nın hə yə tin
də ki ağac la rın su va rıl ma sı
nı xa hiş et miş dir. Gö rüş də 
çı xış edən bir ne çə sa kin 
isə is ti li yin ol ma ma sın dan, 
hə yət lər də ge cə işıq la rı nın 
qu raş dı rıl ma ma sın dan şi ka
yət lən miş lər. 

Sa kin lə ri diq qət lə din
lə yən Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı və
tən daş lar tə rə fin dən qal dı
rı lan mə sə lə lə rin həl li ilə 
əla qə dar aidiy yə ti qu rum
la rın rəh bər lə ri nə konk ret 
tap şı rıq la rı nı ver miş dir.

Abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri  
da ha in ten siv şə kil də  
da vam et di ri lə cək
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E.Oru cO Va 

M.Oru cOV

Okt yab rın 14də Azər
bay can Tu rizm İns ti tu tun da 
Əmək və Əha li nin So si al Mü
da fiə si Na zir li yi (ƏƏSMN) 
ya nın da Döv lət Məş ğul luq 
Xid mə ti nin tə lə bə və mə zun
la rın əmək ba za rı na in teq ra si
ya sı məq sə di lə “Kar ye ra da ilk 
ad dım” de vi zi al tın da növ bə ti 
ak tiv məş ğul luq təd bi ri ke çi
ril miş dir. 

Ənə nə şək li ni al mış təd bi
rin təş ki lin də məq səd  tə lə bə 
və mə zun la rın öl kə iq ti sa diy
ya tı nın müx tə lif sek tor la rın da 
uğur la fəa liy yət gös tə rən şir
kət lər haq qın da ət raf ı mə lu
mat al ma la rı na şə ra it ya rat maq, 
on la rı iş dün ya sın da kı ye ni lik
lər lə ta nış et mək, ix ti sas la rı na 
uy ğun iş lə tə min et mək idi. 

Ak tiv məş ğul luq təd bi rin
də 3ü döv lət, di gər lə ri qey
ridöv lət sek to ru na aid olan, 
əsa sən, tu rizm və ho tel çi lik 
sa hə lə ri üz rə fəa liy yət gös tə
rən 58 mü əs si sə tə rə fin dən 
492 boş (va kant) iş ye ri tə lə bə 
və mə zun la rın se çi mi nə təq
dim olun muş dur. Gənc lə rin 
seç dik lə ri va kant iş yer lə ri nə 
gön də riş lər ve ril miş, ha be lə 
pe şə ha zır lı ğı na cəlb olun
maq, mü vəq qə ti xa rak ter li 
iş lər də ça lış maq is tə yən lə rin 
qey diy ya tı apa rıl mış dır. Təd
bir za ma nı tə lə bə və mə zun
lar möv cud əmək ba za rın
da ix ti sas la rı na olan tə lə bat 
ba rə də mə lu mat əl də et miş  
işə gö tü rən lər lə il kin əla qə lər 
qur muş, ha be lə işə gö tü rən lər 
müa sir tə ləb lə rə ca vab ve rən 
ix ti sas lı kadr la rın se çi mi ni 
apar maq im ka nı qa zan mış lar. 
Mü əs si sə lə rin nü ma yən də lə ri 
tə rə fin dən tə lə bə və mə zun
la rın şəx si və rə qə lə ri ni (CV) 
qə bul et miş lər. 

Təd bir də, həm çi nin, 
ƏƏSMN ilə BMT İn ki şaf 
Proq ra mı nın “Azər bay can da 
İn no va si ya nın və Məş ğul lu
ğun İn ki şa fı” ad lı bir gə la yi
hə si çər çi və sin də fəa liy yət 
gös tə rən Ba kı SYSLAB Tə lim 
Təd ris Mər kə zi nin nü mə yən
də lə ri də iş ti rak et miş lər. On
lar iş ax ta rı şın da çə tin lik lə ri 
olan gənc lə ri mər kəz tə rə fin
dən təş kil olu nan, iş ax ta rı şı
nın me to do lo gi ya sı ba rə sin də 
bi lik və ba ca rıq lar aşı la yan 
kurs la ra də vət et miş lər. 

Ca ri ilin ötən döv rün də 
pay taxt da və böl gə lər də yer
lə şən ali təh sil mü əs si sə lə
rin də “Kar ye ra da ilk ad dım” 
de vi zi al tın da ke çi ri lən ak
tiv məş ğul luq təd bir lə rin də, 

ümu mi lik də, 669 nə fər boş iş 
yer lə ri nə gön də riş ve ril miş dir. 
Hə min təd bir lər də 182 nə fər 
pe şə ha zır lı ğı na cəlb edil mək 
üçün qey diy ya ta alın mış, 147 
nə fər mü vəq qə ti xa rak ter li 
iş lə rə gön də ril miş, 2824 nə
fər tə lə bə və mə zu nun şəx si 
mə lu mat la rı qə bul edil miş dir.

Mə ra sim də əmək və əha
li nin so si al mü da fiə si na zi ri nin 
müa vi ni Mə tin Kə rim li və qu
ru mun di gər nü ma yən də lə ri 
də iş ti rak et miş lər. Təd bi rin 
əhə miy yə ti ni yük sək qiy mət
lən di rən na zir müa vi ni təş ki
lat çı la ra tə şək kür edə rək tə lə
bə və mə zun la ra iş se çi min də 
uğur lar ar zu la mış dır. O bil dir
miş dir ki, Əmək və Əha li nin 
So si al Mü da fiə si Na zir li yi nin 
məş ğul luq xid mə ti or qan la
rı tə rə fin dən gənc lə rin so si al 
mü da fiə si ni güc lən dir mək, 
tə lə bə və mə zun la rın əmək 
ba za rı na in teq ra si ya sı nı tə min 
et mək məq sə di ilə mü tə ma di 
ola raq pay taxt və böl gə lər də ki 
ali mək təb lər də bu cür təd bir
lər təş kil olu nur. 

“Kar ye ra da ilk ad dım” 
de vi zi al tın da təş kil olu nan 
növ bə ti ak tiv məş ğul luq təd
bi rin də Bi nə qə di gu şə si də 
ya ra dıl mış, bu ra da ra yon əra

zi sin də fəa liy yət gös tə rən mü
əs si sə və təş ki lat lar haq qın da 
löv hə, buk let və ki tab ça lar 
dü zül müş dür. Təd bir də Bi nə
qə di ra yo nu üz rə 30a ya xın 
gənc iş ti rak et miş dir. On la rın 
ara sın da hər bi xid mə ti ni ye
ni cə ba şa vur muş xey li say da 
gənc lər də ol muş dur. Bi nə qə
di gu şə si ilə ta nış olan M.Kə
rim li bil dir miş dir ki, gənc lə rin 
qa bi liy yət və ba ca rıq la rı nı cə
miy yə tə təq dim edə bil mə lə ri 
on la rın gə lə cək kar ye ra sın da 
va cib şərt lər dən bi ri dir. Bi nə
qə di ra yo nu nun bir sı ra la yi
hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə sin də 
ön cül lər sı ra sın da yer al dı ğı

nı de yən na zir müa vi ni əmin 
ol du ğu nu bil dir miş dir ki, ra
yon da tə lə bə və mə zun la rın 
əmək ba za rı na ma ra ğı nın ar
tı rıl ma sı məq sə di ilə bun dan 
son ra da  da vam lı təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lə cək dir. 

Təd bir ba şa çat dıq dan 
son ra gənc lər lə ke çi ri lən gö
rüş də  Bi nə qə di RİH 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 Nu ri də Al lah ya ro
va bil dir miş dir ki, ümum mil li 

li der Hey dər Əli ye vin əsa sı nı 
qoy du ğu gənc lər si ya sə ti ha
zır da Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti cə nab İl ham 
Əli yev tə rə fin dən la yi qin cə 
da vam et di ri lir. Bu si ya sə tin 
Bi nə qə di ra yo nun da da uğur
la re al laş dı rıl dı ğı nı de yən Nu
ri də Al lah ya ro va ra yon gənc
lə ri nin döv lə tin ic ti maisi ya si 
hə ya tın da fə al lıq gös tər dik
lə ri ni diq qə tə çat dır mış dır. 
O bil dir miş dir ki, gənc lər lə 
teztez gö rüş lə rin ke çi ril mə
si, on la rın üz ləş dik lə ri prob
lem lə rin ara dan qal dı rıl ma sı 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
diq qə tin də olan əsas mə sə

lə lər dən dir.  Söh bət za ma nı  
gənc lə rin “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə sin də də fə al iş ti rak et
dik lə ri diq qə tə çat dı rıl mış dır. 
Şö bə mü di ri be lə təd bir lə rin 
ke çi ril mə si nin gənc lər üçün 
mü hüm əhə miy yət da şı dı ğı
nı, on la rın cə miy yət də öz lə
ri ni təs diq et mə sin də mü hüm 
rol oy na dı ğı nı bil dir miş dir. 

BMT İn ki şaf Proq ra mı nın 
“Azər bay can da İn no va si ya nın 
və Məş ğul lu ğun İn ki şa fı” la
yi hə si çər çi və sin də fəa liy yət 

gös tə rən Ba kı SYSLAB Tə lim 
Təd ris Mər kə zi nin nü mə yən
də si İla hə Rə su lo va “Kar ye ra
da ilk ad dım” la yi hə si ba rə də 
ət raf ı mə lu mat ver miş dir. O 
bil dir miş dir ki, gənc lə rin qa
bi liy yət və ba ca rıq la rı nı cə
miy yə tə təq dim edə bil mə lə ri 
on la rın gə lə cək kar ye ra sın da 
va cib şərt lər dən bi ri dir. Be
lə təd bir lər za ma nı məs lə hət 
ota ğı nın fəa liy yət gös tər di yi ni 
de yən İ.Rə su lo va bu ra da tə lə
bə və mə zun la ra iş ax tar ma
ğın me to do lo gi ya sı nın aşı lan
ma sı, işax tar ma şə bə kə si nin 
mü əy yən ləş di ril mə si, ha be lə 
özü nü təq di ma ta, mü sa hi bə yə 

ha zır laş maq, xü la sə ha zır la
maq və di gər mə sə lə lər ba
rə də məs lə hət lər ve ril di yi ni 
de miş dir.

Azər bay can da gənc lə rə 
gös tə ri lən döv lət qay ğı sı nın 
prio ri tet mə sə lə ol du ğu nu 
de yən Bi nə qə di Ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si nin rəi si 
Qüd si Bay ra mov gənc nəs lin 
qay ğı ilə əha tə olun ma sı nı 
on la rın və tən pər vər ruh da 
bö yü mə sin də mü hüm  rol oy
na dı ğı nı söy lə miş dir. Ha zır da 
əsas lı tə mir edi lən  “Gənc lər 
evi”nin ilin so nun da is ti fa də
yə ve ri lə cə yi ni de yən Q.Bay
ra mov bun dan son ra ra yon 
gənc lə ri nin fə al lıq la rı nın da ha 
da ar ta ca ğı na əmin ol du ğu nu 
bil dir miş dir. 

“Kar ye ra da ilk ad dım” 
məş ğul luq təd bi ri nin er tə si 
gü nü Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı nın (YAP) Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın in zi ba ti bi na sın da 
or du dan tər xis olun muş gənc
lər lə gö rüş ke çi ril miş dir. Təd
bir iş ti rak çı la rı əv vəl cə ulu ön
dər Hey dər Əli ye vin təş ki la tın 
in zi ba ti bi na sı nın qar şı sın da 
ucal dıl mış abi də si önü nə gül 
dəs tə lə ri qoy muş lar. Gö rüş də 
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, RİH baş çı sı Apa ra tı
nın şö bə mü dir lə ri, Azər bay
can Res pub li ka sı nın Sə fər bər
lik və Hər bi Xid mə tə Ça ğı rış 
üz rə Döv lət Xid mə ti nin sə
la hiy yət li nü ma yən də lə ri və 
or du dan ye ni tər xis olun muş 
bir qrup gənc iş ti rak et miş lər.

Təd bi ri gi riş sö zü il acan 
Sə fər bər lik və Hər bi Xid mə tə 
Ça ğı rış üz rə Döv lət Xid mə ti
nin Bi nə qə di ra yon ida rə si nin 
rəi si pol kov nikley te nant Meh
man Qur ba nov bil dir miş dir ki, 
hər il gənc lə rin hər bi xid mə tə 
yo la sa lın ma sı ilə bağ lı tən tə
nə li mə ra sim lər təş kil edi lir: 

“Bi nə qə di ra yo nun da gənc lə
rin hər bi his sə lə rə yo la sa lın
ma sı mə ra sim lə ri ki mi, xid
mə ti ni ba şa vur muş gənc lə rin 
qar şı lan ma sı ilə əla qə dar təd
bir lə rin ke çi ril mə si nə də qə rar 
ve ril miş dir. İna nı ram ki, təş kil 
olun muş bu təd bir gə lə cək də 
bir ənə nə ha lı nı ala caq. İlk də
fə dir ki, Bi nə qə di ra yo nun da 
be lə bir təd bi rin təş ki li nə gö rə 
ra yon rəh bər li yi nə tə şək kü rü
mü bil di ri rəm. Or du dan tər xis 
edil miş gənc lə rin qay ğı sı na 
qal maq döv lə tin hə ya ta ke çir
di yi si ya sə tin əsas  is ti qa mət lə
rin dən dir”

Gö rüş də çı xış edən Bi nə
qə di RİH baş çı sı nın müa vi ni 
A.Əli ye va təd bi rin əhə miy yə
tin dən söz aça raq bil dir miş dir 
ki, öz döv lə ti və müs tə qil li yi 
ol ma yan xalq lar gectez baş qa 
mil lət lər içə ri sin də əri yə cək
lər: “Bu gün qü rur duy du ğu

muz müs tə qil li yi miz heç də 
asan ba şa gəl mə yib. Bu ide ya 
uğ run da uzun il lər mü ca di lə 
edən xal qı mız ta ri xin ay rıay
rı dö nə min də  iri im pe ri ya la
rın əsa rə ti al dın da ol muş dur. 
La kin çox şü kür lər ol sun ki, 
Azər bay can xal qı 90cı il lər
də əbə di müs tə qil li yi nə qo
vuş muş dur. İn di siz gənc lər 
müs tə qil Azər bay ca nın Mil li 
Or du sun da xid mət edir si niz”. 

 A.Əli ye va Bi nə qə di ra yo
nun da gənc lər lə bağ lı bö yük 
iş lə rin hə ya ta ke çi ril di yi ni də 
gö rüş iş ti rak çı la rı nın diq qə
ti nə çat dır mış dır: “Bu gün 
Azər bay can da gənc lər si ya sə ti 
döv lət stra te gi ya sı nın mü hüm 
tər kib his sə si dir. Azər bay can 
gənc li yi ic ti mai hə ya tın bü tün 
sfe ra la rın da ak tiv li yi ilə se çi lir 
və si ya si, iq ti sa di, hu ma ni tar, 
so si al təd bir lə rin hə ya ta ke çi
ril mə sin də mü hüm rol oy na yır. 
Döv lə tin gənc lə rin fəa liy yə ti 
üçün ya rat dı ğı ge niş im kan
lar nə ti cə sin də bu tə bə qə cə
miy yə tin avan qard qüv və si nə 
çev ril miş dir”. RİH baş çı sı nın 

müa vi ni gənc lər lə bağ lı mə
sə lə lə rə Bi nə qə di ra yo nun da 
xü su si həs sas lıq la ya na şıl dı ğı nı 
gö rüş iş ti rak çı la rı nın diq qə ti
nə çat dır mış dır. Onun söz lə ri
nə gö rə, ra yon rəh bər li yi bu il 
ilk də fə ola raq or du ya ça ğı rıl
mış gənc lə rin an diç mə mə ra
si min də iş ti rak et miş dir: “Biz 
da im gənc lə rə dəs tək ve ri rik. 
Unut ma yın ki, ra yon ic ra ha ki
miy yə ti si zin doğ ma evi niz dir. 
Yax şı bil mə li si niz ki, Və tə nə 
xid mət or du ilə bit mir. Bun
dan son ra da doğ ma Azər bay
ca nı mı zın ri fa hı na mi nə hər 
bi ri miz əli miz dən gə lə ni əsir
gə mə mə li yik. Tor paq la rı mı zı 
düş mən tap da ğın dan azad et
mək mis si ya sı məhz gənc lə rin 
üzə ri nə dü şür”.

Sə fər bər lik və Hər bi Xid
mə tə Ça ğı rış üz rə Döv lət Xid
mə ti nin nü ma yən də si pol kov
nik Röv şən Əh mə dov və  YAP 

Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
səd ri Ra miz Gö yü şov təd bir də 
iş ti rak edən gənc lə ri ra yo nun 
ic ti maisi ya si hə ya tın da fə al 
ol ma ğa ça ğır mış, gə lə cək hə
yat la rın da və iş lə rin də uğur lar 
ar zu la mış lar. 

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti ya nın da Qey riHö
ku mət Təş ki lat la rı na Döv lət 
Dəs tə yi Şu ra sı nın nü ma yən də si 
Vü qar Qə dir li Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da Mil
li Or du nun güc lən di ril mə si nə 
yö nəl miş təd bir lər dən söz aç
mış, ya xın vaxt lar da iş ğal da olan 
tor paq la rı mı zın azad edi lə cə yi
nə ina mı nı ifa də et miş dir. Bi nə
qə di Ra yon Gənc lər İda rə si nin 
rəi si Qüd si Bay ra mov və di gər 
çı xış çı lar da gənc lə rə döv lət sə
viy yə sin də yük sək qay ğı nın ol
du ğu nu vur ğu la mış lar. 

Təd bir də gö rüş iş ti rak çı
la rı na “Tər xis olun muş Hərb
çi lə rin Gənc lə ri Maa rif ən dir
mə” İc ti mai Bir li yi nin ha zır la
dı ğı “Or du dan tər xis olun muş 
gən cin mə lu mat ki tab ça sı” 
pay la nıl mış dır. 

“Kar ye ra da ilk ad dım” məş ğul luq təd bi ri
Gənc lə ri miz Və tə nə xid mə tə da im ha zır ol ma lı dır lar

ES Mİ ra Oru cO Va

Təh sil Na zir li yi nin təş ki
lat çı lı ğı ilə 20142015ci dərs 
ilin dən baş la ya raq “Sağ lam 
təh sil – sağ lam mil lət” la yi
hə si nin hə ya ta ke çi ril mə si
nə baş la nı lıb. Əsas məq səd 
təh sil al dıq la rı müd dət də 
şa gird lə rin fi zi ki və psi xi sağ
lam lıq la rı nı tə min et mək, 
on la rın mə nə vi cə hət dən 
yet kin və tən daş ki mi for ma
laş ma la rı na na il ol maq dır. La
yi hə çər çi və sin də pay tax tın 
və Sum qa yı tın 6 ümum təh sil 
mü əs si sə sin də 15 “Sağ lam 
təh sil sin fi” ya ra dıl mış dır. 

La yi hə 83 say lı mək təb
li sey də də tət biq olu nur. Bu
nun la bağ lı okt yab rın 10da 
təh sil mü əs si sə sin də ke çi ri
lən təd bir də Təh sil Na zir
li yi nin nü ma yən də si Sa mir 
Pa şa yev bil dir miş dir ki, təh
sil müd də tin də otu raq hə yat 
şə rai ti mək təb li lə rin fi zi ki 
və psi xo lo ji sağ lam lıq la rı na 
mən fi tə sir gös tə rir. Məhz 
bu na gö rə də bu mə sə lə döv

lət sə viy yə sin də də na ra hat
lıq do ğu rur: “Öl kə Pre zi den
ti nin sə rən ca mı ilə təs diq 
edil miş “Azər bay can Res
pub li ka sın da təh si lin in ki şa fı 
üz rə Döv lət Stra te gi ya sı”nda 
nə zər də tu tu lan və zi fə lə rin 
ic ra sı ba xı mın dan şa gird lə
rin fi zi ki, psi xo lo ji və mə nə vi 
sağ lam lıq la rı nın qo run ma sı 
müs təs na əhə miy yət da şı
yır. Sə nə də əsa sən, Təh sil 
Na zir li yi tə rə fin dən şa gird 
və tə lə bə lə rin sağ lam lı ğı nın 
qo run ma sı və tə lim nai liy

yət lə ri nin yük səl dil mə si sa
hə sin də təh sil tex no lo gi ya
la rı nın tət bi qi üz rə iş çi qrup 
ya ra dı lıb. Təh sil Na zir li yi bu 
is ti qa mət də Sə hiy yə Na zir li yi 
və “Mil li Təh sil Tex no lo gi ya
la rı Mər kə zi” qey rihö ku mət 
təş ki la tı ilə bir gə “Sağ lam 
təh sil – sağ lam mil lət” la yi hə
si çər çi və sin də əhə miy yət li 
iş lər hə ya ta ke çi rib.  La yi hə yə 
baş la maz dan əv vəl uşaq la rın 
sağ lam lı ğı ba xı mın dan res
pub li ka da möv cud və ziy yət 
öy rə nil miş dir. Ha zır da öl kə

nin müx tə lif   mək təb lə rin
də 10 min dən çox şa gird bu 
möv zu da ke çi ri lən mo ni to
rinq lə rə cəlb olu nur. Ötən 
dərs ilin də 2500 şa gir din  
cəlb olun du ğu mo ni to rinq
lər za ma nı mə lum olub ki, 
uşaq la rın qa mə tin də, gör mə 
qa bi liy yə tin də, ürəkda mar 
sis te min də bə zi prob lem lər 
ya ra nıb. Mək tə bi bi ti rər kən 
uşaq la rın 50 fai zin də gör mə 
qa bi liy yə ti nin zə if lə mə si, 
48 fai zin də isə qa mət lə bağ
lı prob lem ya ran mış dır. Bu 

prob lem lə rin qar şı sı nın alın
ma sı üçün hə min la yi hə nin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə baş la
nı lıb”.

Na zir li yin əmək da şı bil
dir miş dir ki, la yi hə hə ya ta 
ke çi ril mə miş dən əv vəl dün
ya nın qa baq cıl təh sil təc rü bə
si araş dı rıl mış, ABŞ, Av ro pa 
İt ti fa qı, Ya po ni ya, Fin lan di ya, 
Ru si ya və Uk ray na da apa rı lan 
iş lər təh lil olun muş dur. Bu 
ilin sent yab rın da Mil li Təh
sil Tex no lo gi ya la rı Mər kə zi
nin təş ki lat çı lı ğı ilə Ba kı nın 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
di rek tor la rı, psi xo loq la rı və 
tib bi he yə ti, ha be lə “Sağ
lam təh sil sin fi” mü əl lim lə ri 
üçün se mi nar lar təş kil olun
muş dur.

“Sağ lam təh sil sin fi”ndə 
təd ris hə rə kət li tə lim şə rai
tin də hə ya ta ke çi ri lir. Şa gird 
ma sa la rı həm qis mən otu ra
raq, həm də aya qüs tə ça lış
maq im ka nı ya ra dır. Bu ma
sa la rı ənə nə vi ma sa lar dan 
fərq lən di rən ən mü hüm cə
hət on la rın sət hi nin nis bə tən 

mai li ol ma sı dır. Bu da şa gir
din vi zu al dər ket mə si ba xı
mın dan xü su si əhə miy yə tə 
ma lik dir. Si nif otaq la rın da kı 
di gər ava dan lıq lar da la yi hə
yə uy ğun ha zır la na raq yer ləş
di ri lib.

83 say lı mək təbli se yin 
ib ti dai si nif mü əl li mi Ay nur 
Mü se yi bo va bi zim lə söh
bə tin də bil dir di ki, “Sağ lam 
təh sil sin fi” 1 Azər bay can 
və 1 rus böl mə sin də tət biq 
olu nur: “Bu si nif ər də təh sil 
alan uşaq lar tib bi yox la ma
dan ke çib lər. On la rın hər bi ri 
ta ma mi lə sağ lam uşaq lar dır. 
Bu, sa də cə,  bi rin ci si nif ə rə 
aiddir. Bu ra da qay da be lə dir 
ki, dərs müd də tin də şa gird
lər dən bi ri otu rur, o bi ri si isə 
du rur. 15 də qi qə dən son ra 
siq nal ça lı nır və uşaq lar yer
lə ri ni də yi şir lər. Uşaq lar boy 
sı ra sı na gö rə otu rur lar, xü su
si psi xo loq lar va si tə si lə on
lar psi xo lo ji yox la ma dan da 
ke çib lər. He sab edi rəm ki, 
bu la yi hə şa gird lə rin sağ lam 
bö yü mə si ni tə min et mək lə 

ya na şı, on la rın hər tə rəf i in
ki şa fı na da müs bət tə sir gös
tə rə cək. La yi hə nin hə ya ta 
ke çi ril mə sin də əsas məq səd 
düz gün otu ruş qay da sı nı təş
viq et mək dir. Onur ğa sü tu nu
nun düz gün qal ma sı müx tə lif 
xəs tə lik lə rin qar şı sı nın alın
ma sı de mək dir. Dərs müd də
tin də uşaq lar müx tə lif id man 
hə rə kət lə ri, ha be lə göz üçün 
xü su si məşq lər edir lər. Ümu
miy yət lə, si nif otaq la rı elə 
qu ru lub ki, uşaq lar öz lə ri ni 
san ki tə bi ət də hiss edir lər”. 

83 say lı mək təbli sey də 
bir ne çə müd dət dir ki, “Sağ
lam təh sil sin fi” la yi hə si nin 
re al laş dı rıl ma sı üçün ha zır
lıq la ra baş la nı lıb. Ap rel ayın
dan baş la ya raq va li deyn lər lə 
söh bət lər apa rı lıb, uşaq la rın 
psi xo lo ji və ziy yə ti ni öy rən
mək üçün sor ğu lar təş kil 
olu nub, psi xo lo ji du rum la rı 
yox la nı lıb. Uşaq la rın han
sı mü hit də bö yü mə lə ri də 
mü za ki rə olu nub, həm çi nin 
müx tə lif oyun lar ke çi ri lib, 
test lər apa rı lıb. 

Uşaq la rın in ki şa fı na xid mət edən la yi hə 
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Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə apa rı lan so si al
iq ti sa di si ya sət nə ti cə sin də 
son il lər öl kə miz də yük sək 
in ki şa fa na il olu nub, əha li
nin mad di ri fa hı xey li yax şı
la şıb, yox sul lu ğun sə viy yə si 
mi ni mu ma enib, Azər bay can 
inki şaf et mək də olan öl kə lər 
ara sın da ön cül möv qe yə çı
xıb. Öl kə miz də hə ya ta ke çi ri
lən is la hat lar və ge niş miq yas lı 
inf rast ruk tur la yi hə lə ri so si
aliq ti sa di hə ya tın ye ni dən 
qu rul ma sı və da vam lı in ki şa fı 
üçün də şə ra it ya ra dıb. 

Bi nə qə di ra yo nun da da 
bu şə ra it dən is ti fa də edi lə rək 
so si aliq ti sa di, abad lıqqu ru
cu luq, gənc lər lə iş və di gər 
sa hə lər də nə zə rə çar pa caq 
nai liy yət lə rə im za atı lıb. 
Pay taxt Ba kı nın ta be li yin
də ki 11 in zi ba ti əra zi va hi di 
içə ri sin də da ha çox sə na ye 
və is teh sal mü əs si sə lə ri nin 
ol du ğu ya şa yış mən tə qə
si ki mi ta nı nan bu ra yo nun 
əra zi sin də ha zır da 103 sə na
ye mü əs si sə si fəa liy yət gös
tər mək də dir. On lar dan 6sı 
mə dən çı xar ma, 88i emal, 
4ü elekt rik ener ji si, qaz və 
bu xar lan ma, 5i su təc hi za tı 
və tul lan tı la rın tə miz lən mə
si mü əs si sə lə ri dir. Ra yon da 
fəa liy yət gös tə rən əsas iri sə
na ye mü əs si sə si neft və qaz
çı xar ma tə yi nat lı “Bi nə qə di 
Oil Com pany” Neft Şir kə ti
dir. Bu nun la ya na şı, ra yon da 
me tal mə mu lat lar, plas tik qa
pı və pən cə rə lər, al ko qol suz 
iç ki lər, ti kin ti ma te ri al la rı, 
çö rək, çu qun, po lad və fer
roə rin ti, me tal konst ruk si
ya lar is teh sal edən “Azp rof ”, 
“Al tis Qrup of kom pa ni”, 
“Azər bay can Ko kaKo la Bot
lers Li mi ted”, “Mars Over se as 
Ba ku LTD”, “İtmİs teh sa lat 
Ti kin ti Me xa ni za si ya Şir kə ti”, 
“Va qa Ltd”, “Ba kı Po lad tök
mə” MMClər, “B.Sər da rov 
adı na Ma şın qa yır ma Za vo
du” da fəa liy yət gös tə rir. Bu 
mü əs si sə lə rin is teh sal et di yi 
məh sul lar həm öl kə da xi lin
də, həm də xa ric də sa tı lır.

Qey rineft sek to ru nun, 
xü su sən də sə na ye nin bir 
ne çə sa hə si nin bu ra yon da 
in ki şaf et di ril mə sin də yer li 
sa hib kar lar la ya na şı, döv lə
tin dəs tə yi nin, xü su sən də 
İq ti sa diy yat və Sə na ye Na
zir li yi ya nın da Sa hib kar lı ğa 
Kö mək Mil li Fon du nun ro

lu da bö yük dür. Tək cə bir 
fak tı qeyd edək ki, ötən il lər 
ər zin də Azər bay can da kı 24 
mi nə ya xın sa hib ka ra Fond 
tə rə fin dən 1 mil yard 500 
mil yon ma na ta qə dər gü
zəşt li kre dit ve ri lib. Tə bii ki, 
bu im kan lar dan Bi nə qə di 
ra yo nu da ya rar la nıb. “2008
2015ci il lər də Azər bay can 
Res pub li ka sın da əha li nin 
ər zaq məh sul la rı ilə eti bar lı 
tə mi na tı na da ir Döv lət Proq
ra mı”na uy ğun ola raq, Fond 
tə rə fin dən res pub li ka mı zın 
re gi on la rın da ta xıl məh sul la
rı nın sax la nıl ma sı üçün ta xıl 
an ba rı komp leks lə ri nin in şa
sı na gü zəşt li kre dit lər ay rı lıb. 
Döv lə tin sa hib kar la ra dəs tə
yi, on la ra gü zəşt li kre dit lər 
ayır ma sı he sa bı na Bi nə qə di 
ra yo nu nun Su lu tə pə qə sə
bə sin də 10 min ton tu tu mu 
olan ta xıl an ba rı ti ki lə rək 
is ti fa də yə ve ri lib. Bu, ey ni 
za man da, 20 nə fər sa ki nin 
dai mi iş lə tə min olun ma sı na 
şə ra it ya ra dıb.

4 nöm rə li Ba kı ayaq qa bı 
fab ri ki nin ba za sın da ya ra dı
lan “Bot” MMCnin fəa liy
yə tə baş la ma sı da öl kə miz
də sa hib kar lı ğa gös tə ri lən 
döv lət qay ğı sı nın əya ni nü
mu nə si dir. Bi nə qə di ra yo nu 
əra zi sin də yer lə şən və ayaq
qa bı is teh sa lı üz rə ix ti sas la
şan bu mü əs si sə ya ra dıl dı ğı 
gün dən uğur la in ki şaf edə

rək yer li ba zar da li der möv
qe də da ya nır. Fab ri kin is teh
sal sex lə ri “Klock ner Des ma 
Schun masc hi nen GmBH”, 
“PFAFF”, “Tok tas”, “Yi li Sho
es Mac hi nery”, “Tech no Mi
nu te rie” və di gər bu ki mi 
apa rı cı ayaq qa bı is teh sal çı la
rı nın qa baq cıl tex no lo gi ya
la rı na ca vab ve rən, müa sir, 
yük sək is teh sal qa bi liy yət li 
ava dan lıq lar la təc hiz olu nub. 
Fab rik də 500ə ya xın əmək
daş ça lı şır. On la rın içə ri sin də 
yük sək sə viy yə də ix ti sas laş
mış us ta lar, tex no loq lar, di
zay ner lər, həm çi nin ayaq qa
bı is teh sa lı sa hə sin də bö yük 
təc rü bə yə ma lik olan di gər 
iş çi lər var. Fab ri kin məh sul
la rı nın çe şid lə ri sı ra sı na xü
su si tə yi nat lı, hər bi, id man, 
həm çi nin qa dın, ki şi və uşaq 
ayaq qa bı la rı da xil dir.

Ha zır da bu fab ri kin müş
tə ri lə ri sı ra sın da döv lət qu
rum la rı ilə ya na şı, neft, ti kin
ti və kənd tə sə rər rü fa tı sa hə
sin də ix ti sas laş mış qu rum lar, 
həm çi nin “Azər bay can Ko ka
Ko la Bot lers Li mi ted”, “Sto
ne pay Const ruc ti on”, “ABS” 
(Mol do va) və di gər şir kət
lər var. Uzun il lər dir ki, “Bot 
MMC” Azər bay ca nın güc 
struk tur la rı üçün hər bi və 
xü su si tə yi nat lı ayaq qa bı la
rın da is teh sal çı sı dır. Fab rik
də 2010cu ilin yan va rın da 
is tis ma ra ve ri lən ye ni sex 

isə BOT ayaq qa bı fab ri ki nə 
alı cı lar üçün tək lif olu nan 
məh sul la rın çe şid lə ri ni da ha 
da ge niş lən dir mə yə im kan 
ve rib. Bu ra da yer li ba zar da 
Asi ya öl kə lə rin dən id xal olu
nan məh sul la rın əsas rə qi bi
nə çe vi ri lən “BI OT TI” bren
di ilə müa sir dəb li id man və 
uşaq ayaq qa bı la rı nın is teh sa
lı na baş la nı lıb. Fab rik yük
sək key fiy yət li kö mək çi ma
te ri al la rın ha zır lan ma sın da 
Ru si ya, Ru mın ya, Uk ray na, 
Bol qa rıs tan, Tür ki yə, İta li ya, 
Al ma ni ya ki mi döv lət lər lə, 
tə bii də ri nin is teh la kın da 
isə “Gi landə ri”, “Göndə
ri” və bir çox ta nın mış yer li 
is teh lak çı lar la əmək daş lıq 
edir. Fab rik 2006cı il də ISO 
9001:2000, 2010cu il də isə 
ISO 90012008 bey nəl xalq 
ser ti fi kat la rı na la yiq gö rü lüb.

Öl kə də qi da sə na ye si nin 
in ki şa fın da özü nə məx sus ro
lu olan “Xır man” Şir kə ti də 
Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin də 
yer lə şir. Un və çö rək mə
mu lat la rı, qa tı laş dı rıl mış süd, 
yağ və di gər süd məh sul la rı 
is teh sa lı ilə məş ğul olan mü
əs si sə müx tə lif çe şid li məh
sul lar la ba zar da la yiq li ye ri ni 
tu tub. Tə bii xam mal dan is ti
fa də edə rək yük sək key fiy yət 
gös tə ri ci lə ri ni əsas tu tan şir
kət is teh sa lat da ən son tex
no lo gi ya la rın is ti fa də si ilə is
teh lak çı la rın bö yük rəğ bə ti ni 

qa za nıb. Məhz “Xır man” Şir
kə ti Azər bay can da ilk də fə 
ola raq qa tı laş dı rıl mış sü dün 
yer li is teh sa lı nı hə ya ta ke çi
rib və bu sa hə də li der li yi ni 
qo ru yub sax la ya bi lib. Bey
nəl xalq və yer li stan dart lar 
əsa sın da is teh sal edi lən gün
də lik qi da məh sul la rı da xi
li və xa ri ci ba zar la rın is teh
lak çı la rı nı məm nun edə cək 
sə viy yə də dir. Şir kə tin məh
sul la rı Azər bay can la ya na şı, 
Tür ki yə, İran, Gür cüs tan və 
Li vi ya res pub li ka la rı nın ba
zar la rı na ix rac olu nur. Yüz
lər lə sa ki nin dai mi iş ye ri nə 
çev ri lən “Xır man” öl kə əra
zi sin də ge niş is teh sal inf rast
ruk tu ru na da ma lik dir. Şir kə
tin Ba kı şə hə rin də də yir man 
komp lek si, çö rək za vo du, süd 
is teh sa lı za vo du, Xaç maz və 
İmiş li ra yon la rın da süd qə
bu lu mən tə qə lə ri möv cud
dur. Bun dan əla və, Xaç maz 
ra yo nun da mey vətə rə vəz 
və di gər ər zaq məh sul la rı
nın tə da rü kü, sax la nıl ma sı 
və sa tı şı məq sə di lə bey nəl
xalq stan dart la ra ca vab ve rən 
so yu du cu an bar komp lek si 
də fəa liy yət gös tər mək də
dir. Şir kə tin is teh sal et di yi 
məh sul lar key fiy yə ti nə gö rə 
Bey nəl xalq Stan dart laş dır ma 
Təş ki la tı nın 9001:2008 stan
dar tı na la yiq gö rü lüb.

R a  y o n  ə r a  z i  s i n  d ə 
ki “Fab bo ya və kim ya sə

na ye si” MMC isə аlmаn 
tехnоlоgiyа sı və Tür ki yə
nin məş hur kimyа çılа rı nın 
əmə yi nin tət bi qi, çеvik və 
iş güzаr kоllеktiv sаyə sin də 
dахi li və хаri ci bаzаrlаrın 
tə ləb lə ri nə tаm cаvаb vеrən 
yük sək kеyfiy yət li su əsаs lı, 
sintе tik, sеlliо zik bоyа məh
sullа rı və həllе di ci lər, PVA 
əsаs lı yаpış dı rı cılаr, ak ri lik 
bağ la yı cı lar, kаfеlmеtlаq 
аrа dоldu ru culа rı və di gər 
inşааt mаllаrı istеhsаl еdir. 
İstеhsаllа yаnаşı, müə sis sə
nin tоpdаnsаtış mаğаzаlаrı 
dа fəа liy yət gös tə rir. Ümu
mi lik də, mü əs si sə də yüz lər
lə yer li sa kin dai mi iş lə tə min 
olu nub. Mü əs si sə nin İn gil
tə rə dən gə ti ril miş ölç mə 
və yохlаmа cihаzlа rı tət biq 
оlunаn lаbоrаtоriyа sı Stan
dart laş dır ma, Met ro lo gi ya və 
Pa tent üz rə Döv lət Ko mi tə
si nin tехni ki akkrе ditа siyа 
sеrti fikа tı nı аlıb. Bu nunlа 
yаnаşı, mü əs si sə Bеynəlхаlq 
Stаndаrtlаşdırmа Təş kilа tı
nın yохlаmаsındаn da uğurlа 
çı хıb, məh sullаr və müə sis
sə də ki idа rəеt mə sistе mi nin 
kеyfiy yə ti hə min təş kilа tın 
ISО 9001:2000 bеynəlхаlq 
sеrti fikа tınа lаyiq gö rü lüb.

Xa tır la daq ki, Bi nə qə di 
sə na ye mü əs si sə lə ri nin çox
luq təş kil et di yi ra yon ol maq
la ya na şı, həm də pay tax tı mı
za təş rif bu yu ran qo naq la rın, 

böl gə lə ri miz dən gə lən sa
kin lə rin, xa ri ci tu rist lə rin ilk 
qar şı lan dı ğı mə kan lar dan bi
ri dir. Be lə ki, Ba kı şə hə rin də 
ye ga nə Bey nəl xalq Av to vağ
zal məhz Bi nə qə di ra yo nun
da – Bi lə cə ri qə sə bə si əra zi
sin də dir. 2009cu ilin fev ral 
ayın dan eti ba rən fəa liy yə tə 
baş la yan Ba kı Bey nəl xalq Av
to vağ zal Komp lek si il dənilə 
bu sa hə də xid mət sə viy yə si
ni yük səl dir və fəa liy yət dai
rə si ni ge niş lən di rir. Ha zır da 
Ba kı dan öl kə mi zin bü tün 
böl gə lə ri nə, həm çi nin Ru si
ya Fe de ra si ya sı, İran, Tür ki yə 
və Gür cüs tan res pub li ka la
rı nın müx tə lif şə hər lə ri nə 
mün tə zəm av to bus reys lə ri 
fəa liy yət gös tə rir. Bun dan 
baş qa, blo ka da şə rai tin də 
olan Nax çı van Mux tar Res
pub li ka sın da ya şa yan həm
və tən lə ri mi zə kö mək məq
sə di ilə Ba kıNax çı van marş
ru tu üz rə av to bus reys lə ri də 
təş kil olu nur.

Son ola raq bil di rək ki, 
Azər bay can da əl də olu nan 
ən mü hüm nai liy yət lər dən 
bi ri də re gi on la rın, hər bir 
ra yo nun, şə hər və kənd lə rin 
in ki şaf yo lu na çı xa rıl ma sı dır. 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin təs
diq et di yi re gi on la rın so si al
iq ti sa di in ki şa fı na da ir döv lət 
proq ram la rı nın uğur lu ic ra sı 
nə ti cə sin də bü tün böl gə lər
də ye ni sə na ye, is teh sal və 
xid mət mü əs si sə lə ri fəa liy
yə tə baş la yır, yüz min lər lə 
iş yer lə ri açı lır, qu ru cu luq 
və abad lıq təd bir lə ri hə ya ta 
ke çi ri lir. Bü tün bu iş lər Ba kı 
şə hə rin də, o cüm lə dən Bi
nə qə di ra yo nun da da ar tan 
temp lə da vam et di ri lir. Öl
kə rəh bər li yi nin diq qət və 
qay ğı sı nə ti cə sin də Ba kı nın 
“Şi mal qa pı sı” ad lan dı rı lan 
Bi nə qə di nin si ma sı əsas lı 
şə kil də də yi şir, bu ra yon pay
tax tın ümu mi in ki şaf mən zə
rə si nə öz la yiq li töf ə lə ri ni 
ve rir.

Si ya vuş ƏMİR Lİ
“Bi nə qə di” qə ze ti nin 

müx bi ri

Ya zı İq ti sa diy yat və Sə
na ye Na zir li yi nin Azər bay
can Mət bu at Şu ra sı ilə bir
lik də jur na list lər ara sın da 
elan et di yi “Azər bay can sə
na ye si ye ni in ki şaf mər hə lə
sin də” ad lı ya ra dı cı lıq mü
sa bi qə si nə təq dim edi lir.

Pay tax tın “Şi mal qa pı sı”  
sə na ye mər kə zi nə çev ri lir

Döv lə t i  miz lə ya na şı, 
gənc li yi mi zi də xi las edən ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin əsa sı
nı qoy du ğu döv lət gənc lər si
ya sə ti ni bu gün uğur la da vam 
et di rən möh tə rəm Pre zi dent 
İl ham Əli yev da im gənc lə
rə dəs tək olur, on la ra diq qət 
gös tə rir. Gənc lər si ya sə ti
nin ic ra sı ilə bağ lı qa nun lar, 
sə rən cam lar, ha be lə “Azər
bay ca nın gənc is te dad la rı
na döv lət qay ğı sı haq qın da”, 
“Gənc is te dad lar üçün xü su
si tə qa üd lə rin tə sis edil mə si 
haq qın da”, “Gənc ailə” ki mi 
proq ram la rın tə sis edil mə si 
döv lə ti mi zin gənc lə rə olan 
xü su si diq qə tin dən xə bər ve
rir. 

Gənc lər Azər bay ca nın 
gə lə cə yi, in ki şa fı, müa sir
ləş mə sin də bö yük ro lu olan 

apa rı cı qüv və dir. Ulu ön dər 
Hey dər Əli yev hər za man 
gənc lə rə gü və nib, on la
ra eti mad gös tə rib. Biz in di 
bu eti ma dı Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin tim sa lın da qa ba
rıq hiss edi rik. Bu nun əya ni 
təs di qi ola raq “20072015ci 
il lər də Azər bay can gənc lə ri
nin xa ric də təh si li üz rə Döv
lət Proq ra mı”nı qeyd et mək 
olar. Bu proq ram əsa sın da 
gənc lə ri miz xa ric də təh sil 
al maq üçün dün ya nın müx
tə lif öl kə lə ri nə gön də ri lir.  
On la rın əsas ama lı dün ya nın 
nü fuz lu uni ver si tet lə rin də 
təh sil alıb öl kə yə qa yıt dıq
dan son ra Azər bay can xal
qı na, döv lə ti nə xid mət et
mək dir. 

Ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev de miş dir: “Hər bir 
xalq özü nün xoş bəxt gə lə cə yi 
olan ümid lə ri ni, ilk növ bə də, 
gənc nə sil lə bağ la yır. Gənc 
nəs lin və tən pər vər lik ru hun
da tər bi yə si onun mən sub ol
du ğu xal qın ri fa hı nın, öl kə nin 
çi çək lən mə si nin rəh ni dir. Bu 
gün ift i xar və qü rur his si ilə 
bil dir mək is tə yi rik ki, müa sir 
Azər bay can gənc li yi mil li
mə nə vi də yər lə ri mi zi, doğ
ma ana di li mi zi, ata– ba ba lar
dan qa lan gö zəl adətənə nə
lə ri mi zi göz bə bə yi ki mi in di 
də qo ru yub ya şa dır”. 

Son  il lər Gənc lər Mər
kə zi nin, Pre zi dent ya nın
da Gənc lər Fon du nun və 
“Gənc lər evi”nin ya ra dıl ma sı 
da bi zə olan xü su si diq qət və 
qay ğı nın gös tə ri ci si dir. Hər il 
“Gənc lər Gü nü” ilə bağ lı ge
niş miq yas lı təd bir lə rin təş ki li, 
müx tə lif sa hə lər də nai liy yət
lər qa zan mış gənc lə rə mü
ka fat la rın təq dim olun ma sı, 
gənc lər tə rə fin dən təq dim 
edil miş la yi hə lə rin ma liy yə
ləş di ril mə si, is te dad lı gənc
lə rin bey nəl xalq konf rans lar
da, se mi nar lar da iş ti ra kı nın 
tə mi ni döv lə tin bu züm rə yə 
yük sək eti ma dı nın qa ba rıq 
sü bu tu dur. 

Bi nə qə di ra yo nun da da 
gənc lə rə gös tə ri lən eti mad 
yük sək ra zı lıq do ğu rur. Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti nin baş çı sı cə nab Xa ləd din 
İs gən də ro vun mü tə ma di ola
raq gənc lər lə gö rüş mə si, on
la ra öz töv si yə lə ri ni ver mə si 
bu nun ba riz tə cəs sü mü dür. 
Ra yon da gənc lə rin in ki şa fı 
üçün hər bir şə ra it ya ra dıl
mış dır və gənc lər bun dan 
mak si mum də rə cə də fay da
lan ma ğa ça lı şır lar. Bi nə qə di 
ra yo nun da hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lər, se mi nar lar, tə lim
tre ninq lər gənc lə rin da ha da 
tək mil ləş di ril mə si ba xı mın
dan əhə miy yət li dir.  

Bir ne çə ay əv vəl start 
ve ril miş “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si nin baş lı ca məq sə di 
ra yon da abad lıq iş lə ri ni in
ten siv və mü tə şək kil for ma da 
da vam et dir mək dir. Di gər tə
rəf dən, la yi hə nin maa rif ən
di ri ci xa rak ter da şı ma sı nın 
əhə miy yə ti çox bö yük dür. 
La yi hə çər çi və sin də bir sı ra 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lib və 
bu da “Ba ku2015” ilk Av ro pa 
Oyun la rı ərə fə sin də öz töf
hə si ni ve rə cək. Bu ba xım dan 
Bi nə qə di RİHin  tə şəb bü sü 
ilə hə ya ta ke çi ri lən müx tə lif 
ak si ya lar da ra yon ic ti ma iy yə
ti və kö nül lü gənc lər əra zi lər
də tə miz lik iş lə ri apa rır və bu 
yol la əha li nin maa rif ən di ril
mə si nə və si lə olur lar. Bu ya
xın lar da Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı, Bi nə qə di Ra
yon Gənc lər və İd man İda rə
si, həm çi nin Azər bay can Qolf 
Fe de ra si ya sı nın bir gə təş ki lat
çı lı ğı ilə bir qrup gən cin Qu
ba ra yo nun da yer lə şən Mil li 
Qolf Klu bu na eks kur si ya sı nın 
təş ki li ni gənc lə rə gös tə ri lən 
diq qət və qay ğı nın gös tə ri ci si 
ki mi qeyd et mək olar. Bu nun
la ya na şı, YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın gənc lə rin maa rif
lən mə si is ti qa mə tin də hə ya ta 
ke çir di yi la yi hə lər – “Gənc lik, 
müa sir lik, İs lam”, “Gənc lə ri

miz in san al ve ri nin qur ba nı na 
çev ril mə sin”, Tü tün və al ko
qo lun in san sağ lam lı ğı na vur
du ğu zi ya nın tib bi as pekt lə ri”, 
“Qan ver, hə yat xi las et” ki mi 
təd bir lər, hu ma ni tar ak si ya lar 
ra yon par ti ya təş ki la tı nın da
im gənc lər lə ça lış dı ğı nı, on
la rın hər tə rəf i for ma laş ma sı 
is ti qa mə tin də mü hüm iş lər 
gör dü yü nü gös tə rir. Bun dan 
əla və, gənc lə rin vaxt la rı nın 
sə mə rə li ke çi ril mə si məq sə
di ilə Qa la Ta rixEt noq ra fi ya 
Qo ru ğu na, “AF Ho tel Aqua 
Park” ailə vi is ti ra hət mər kə
zi nə və s. yer lə rə mü tə ma di 
eks kur si ya la rın təş ki li də de
yi lən lə ri sü but edir. Bun la rın 
hər bi ri gənc lər si ya sə ti nin 
Bi nə qə di də uğur la ke çi ril mə
si nə də la lət edir. 

Hə ya ta ke çi ri lən dü şü
nül müş si ya sə tin nə ti cə si dir 
ki, Azər bay can da yük sək in
tel lek tə, dü şün cə qa bi liy yə ti
nə ma lik və və tən pər vər lik 
his si ilə in ki şaf edən gənc lik 
for ma la şır. Möh tə rəm Pre zi
dent İl ham Əli yev hər za man 
Azər bay can gənc li yi nin sa va
dı na, ba ca rı ğı na, gə lə cə yi nə 
bö yük inam la ya naş dı ğı nı bil
di rir. Biz gənc lər də bu eti ma
dı ye tə rin cə doğ rult ma ğa, öz 
işi miz lə döv lə ti mi zə, xal qı mı
za la yi qin cə xid mət et mə yə 
borc lu yuq!

Gənc lər gə lə cə yin apa rı cı  
qüv və si dir

tər lan hə SəN lİ,
YAP Bi nə qə di ra yon  

təş ki la tı nın üz vü

Zi ya Bün ya dov  
pros pek tin də ye ni dən qur ma 
iş lə ri da vam edir

Pay tax tın Zi ya Bün ya dov pros pek ti nin ye ni dən qu rul
ma sı iş lə ri da vam edir. Nəq liy yat Na zir li yi “Azər yol ser vis” 
ASCnin mət bu at xid mə tin dən  bil di rib lər ki, pros pek tin 
qov şaq lar da da xil ol maq la ümu mi uzun lu ğu 9,2 ki lo metr, 
hə rə kət zo laq la rı nın sa yı isə keç di yi əra zi lər dən ası lı ola
raq 1012 zo laq ara sın da də yi şə cək.

Yo lun ye ni dən qu rul ma sın da məq səd 20 Yan var dai rə si 
ilə Bö yük Şor yol qov şa ğı ara sın da nəq liy yat va si tə lə ri nin 
sü rət li, fa si lə siz hə rə kə ti ni tə min et mək dir.

Ar tıq yol bo yu nə zər də tu tu lan qov şaq lar dan bi ri is
tis ma ra ve ri lib, di gər 3 qov şaq da isə iş lər ba şa çat dı rı lıb. 
Həm çi nin bə zi kö mək çi his sə lər is tis na ol maq la üç qat as
faltbe ton ör tü yü nün dö şən mə si so na çat maq üz rə dir. İşıq
lan dır ma sis te mi nin də bö yük his sə si qu raş dı rı lıb, dre naj 
sis te min də isə iş lə rin 95 fai zi gö rü lüb.

Ba ku bu ild-2014  
sər gi sin də ta nın mış  
şir kət lər təm sil olu na caq

Okt yab rın 2225də Ba kı Eks po Mər kə zin də Xə zər ya
nı re gio nun in şa at sə na ye si üz rə iri miq yas lı təd bi ri – 20ci 
Azər bay can Bey nəl xalq in şa at sər gi si (Ba ku bu ild2014) ke
çi ri lə cək. “İte ca Cas pi an” şir kə tin dən  bil di rib lər ki, sər gi 
öz yu bi le yi ni re kord gös tə ri ci lər lə qar şı la yır. Be lə ki, Ba
ku bu ild2014 sər gi si dün ya nın 29 öl kə sin dən 500dən çox 
şir kə ti təq dim edə cək.

Ma ca rıs tan, Al ma ni ya, İta li ya, İran, İs pa ni ya, Por tu qa li
ya və BƏƏ sər gi də mil li qrup la rı ilə təm sil olu na caq. Ənə
nə vi ola raq Tür ki yə is teh sal çı la rı sər gi yə bö yük he yət lə (41 
şir kət) gə lə cək lər. Eks po nent lə ri nin təx mi nən 40 fai zi yer
li in şa at şir kət lə rin dən iba rət ola caq bu də fə ki sər gi də ti
kin ti ava dan lıq la rı nın ge niş çe şi di nü ma yiş et di ri lə cək.

“Co rel la” mar ka sı sər gi nin baş spon so ru dur. Qa zax 
se ment za vo du da spon sor lar ara sın da yer ala caq. Bö yük 
Bri ta ni ya nın “İTE Gro up Plc” və Azər bay ca nın “İte ca Cas
pi an” şir kət lə ri isə sər gi nin əsas təş ki lat çı la rı dır.
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ES Mi ra

Bi nə qə di ra yo nun da gənc is
te dad la ra hər za man xü su si diq
qət və qay ğı ilə ya na şı lır. İs te dad lı 
uşaq la rın üzə çı xa rıl ma sı və on la ra 
öz ya ra dı cı po ten si al la rı nı nü ma yiş 
et dir mək üçün la zı mi şə ra it ya ra
dı lır. Təş kil olu nan mü sa bi qə lər, 
olim pia da lar, sər gi lər və id man ya
rış la rı ba ca rıq lı uşaq la rın aş kar lan
ma sın da əhə miy yət li rol oy na yır.

Ra yo nun be lə is te dad lı uşaq la
rın dan bi ri də Lil par Xan ci qa zo va
dır. 143 say lı tam or ta mək tə bin 7ci 
sin fin də təh sil alan Lil par rəng lər 
dün ya sın da ya şa yır və ta le yi ni bu 
dün ya ilə bağ la dı ğı na gö rə özü nü 
bəx tə vər he sab edir. Çək di yi şə kil
lə ri dö nədö nə seyr edir, işin dən 
zövq alır. Onun əsər lə ri rən ga rəng
li yi, möv zu və bən zər siz li yi ilə se çi
lir. For ma və rəng lər dən əmin lik lə 
is ti fa də edən Lil par da xi li alə mi ni 
zən gin rəng lər va si tə si lə ifa də et
mək qa bi liy yə ti nə ma lik dir. 

Fır ça sın dan çı xan hər bir şək li 
san ki ox şa yır, on la ra ta ma şa çı gö zü 
ilə ba xır ki, ça tış ma yan cə hət lə ri tez 

aş kar la ya bil sin. Da ha çox mən zə rə
yə üs tün lük ve rən ba la ca rəs sa mın 
özü nə məx sus fan ta zi ya la rı var: fır
ça nı əli nə gö tür məz dən əv vəl xey li 
dü şü nür, qey riadi bir rəsm ya rat
ma ğa can atır. Ma raq lı dır ki, bey
nin də dü şün dük lə ri ni ol du ğu ki mi 
kə tan üzə ri nə kö çür mə yi ba ca rır. 

Dərs lə ri ni də əla oxu yan Lil
par mü əl lim lə rin  se vim li şa gird
lə rin dən dir. Hə lə ki çik yaş la rın da  
va li deyn lə ri onu şah mat böl mə si
nə yaz dı rıb lar. Şah mat mü əl li mə si 
İra də xa nım Lil pa rın rəsm çək mək 
ba ca rı ğı nı hiss edib və ona özü nü 
bu pe şə də sı na ma ğı məs lə hət gö
rüb. Rəsm dər nə yi nə ya zı lan ba la
ca qı za  sə nə tin sir lə ri ni öy rə dən 
Es mi ral da mü əl li mə elə ilk gün
dən Lil par da giz li bir is te da dın ol
du ğu nu hiss edib. 

“Şə kil çək mə yi mə nə Es mi ral
da mü əl li mə öy rə dib. Rəng lə rin 
“di li ni”, fır ça nı düz gün tut ma ğın 
sir lə ri nə onun sa yə sin də yi yə lən
mi şəm. Rəsm dər nə yi nə get di yim 
ilk gün dən bu sa hə yə ma ra ğım bi
rəbeş art dı. Es mi ral da mü əl li mə
nin çək di yi şə kil lə ri gö rən də rəs

sam ol maq fik ri mi qə ti ləş dir dim. 
Onun əsər lə ri ya man diq qə ti mi 
çə kir di. Ça lı şır dım ki, şək di yim 
şə kil lər mü əl li mə min əsər lə ri nə 
bən zə sin. Bu sə nət mə ni gü nü
gün dən özü nə çə kir. Mən gə lə cək 
hə ya tı mı rəs sam lı ğa bağ la ya ca
ğam”, – de yə Lil par bil di rir.

Az yaş lı rəs sam də fə lər lə müx
tə lif mü sa bi qə lər də, rəsm ya rış la
rın da iş ti rak edib. Bun dan baş qa, 
o, ay rıay rı rəsm ya rış la rın da mü
ka fa ta la yiq yer lər tu tub. Çək di yi 
şə kil lə rin hər bi ri ni ürə yi nin is tə
yi ilə ya rat dı ğı nı di lə gə ti rən gənc 
rəs sam de yir:   “Dü şün dük lə ri mi, 
tə səv vü rü mə gə tir dik lə ri mi kə tan 

üzə ri nə kö çür mək dən məm nun
luq du yu ram. Fır ça nı əli mə al dı
ğım za man san ki bü tün dün ya dan 
təc rid olu nu ram. Əsa sən, çəh ra yı
ma vi rəng lə rə üs tün lük ve ri rəm. 
Mən cə, bu rəng lər lə iş lə nən hər 
bir əsər qey riadi li yi  ilə fərq lə nir. 
Çək di yim şə kil lə rin ha mı sı da xi li 
dün ya mı və onun fəl sə fə si ni tə
cəs süm et di rir. Bir ne çə də fə rəsm 
mü sa bi qə lə rin də iş ti rak et mi şəm. 
Hə min mü sa bi qə lər də yer tut ma
ğım mə ni da ha da hə vəs lən di rir, 
ye niye ni rəsm lər çək mə yə sövq 
edir. Va li deyn lə rim, si nif yol daş la
rım, qo hum la rım çək di yim şə kil
lə ri bə yə nir lər. Tə bii ki, pe şə kar 
rəs sam ol maq üçün hər cür zəh
mət qat laş maq la zım dır. Mə nə elə 
gə lir ki, bu ar zu ma ça ta bi lə cə yəm”.

Mü sa hi bi miz qə lə mə al dı ğı 
rəsm əsəsr lə rin dən iba rət sər gi də 
ya rat maq fik rin də dir – çək di yi şə
kil lə rin sa yı bu na im kan ve rir. İna
nı rıq ki, ha zır da 7ci si nif də oxu yan 
ye ni yet mə qız ar zu la rı na ça ta caq, 
bir ne çə il dən son ra in san la rın 
zöv qü nü ox şa yan rəsm əsər lə ri nin 
mü əl li fi ki mi ta nı na caq. 

Rəng lər dün ya sı nın seh ri

Şə hər sal ma və ti kin ti  
fəa liy yə ti nin  
əsas prin sip lə ri

Azər bay can Res pub li ka sın da 
şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti aşa
ğı da kı prin sip lər əsa sın da hə ya ta 
ke çi ri lir:

– sağ lam və təh lü kə siz ya şa yış, 
iş və is ti ra hət şə rai ti ilə bağ lı so si al 
mi ni mum la rın tə min edil mə si;

– təh lü kə siz li yin tə min edil mə si;
–  eko lo ji təh lü kə siz li yin və ət

raf mü hi tin mü ha fi zə si nin tə min 
edil mə si;

– şə hər sal ma sə nəd lə ri nə uy
ğun lu ğun tə min edil mə si;

– ta ri xi land şaft ın və mə də ni irs 
ob yekt lə ri nin qo run ma sı;

– ic ti ma iy yə tin mə lu mat lan dı
rıl ma sı.

So si al mi ni mum la rın  
tə min edil mə si

Şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti 
ob yekt lə rin də, xü su sən in san la rın 
ya şa ma sı və ya is ti fa də si üçün nə
zər də tu tul muş ti kin ti ob yekt lə rin
də sağ lam və təh lü kə siz ya şa yış, iş 
və is ti ra hət şə rai ti ilə bağ lı bu Mə
cəl lə və di gər nor ma tiv hü qu qi akt
lar la mü əy yən edil miş so si al mi ni
mum lar tə min edil mə li dir. Ilk ön
cə ti kin ti də  təh lü kə siz li yin tə min 
edil mə si nə xü su si lə diq qət ye ti ril
mə li dir. Həm çi nin yan ğın dan, tə bii 
və ya tex no gen xa rak ter li təh lü kə li 
tə sir lər dən mü da fiə ilə bağ lı tə ləb
lə rə uy ğun lu ğu ba xı mın dan ti kin
ti əra zi si nin və ti kin ti ob yek ti nin 
təh lü kə siz li yi tə min edil mə li dir. 
Mü va fiq qa nun ve ri ci li yə və  di gər 
nor ma tiv hü qu qi akt lar da mü əy
yən edil miş tə ləb lər əsa sın da şə
hər sal ma və ti kin ti yə da ir nor ma
tiv sə nəd lər də ti kin ti əra zi lə ri nin 
və ob yekt lə ri nin yan ğın dan, tə bii 
və ya tex no gen xa rak ter li təh lü kə
li tə sir lər dən mü ha fi zə si ilə bağ lı 
təh lü kə siz lik təd bir lə ri nə zər də 
tu tul ma lı dır.

Eko lo ji təh lü kə siz li yin  
və ət raf mü hi tin mü ha fi zə si

Şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti 
çər çi və sin də eko lo ji təh lü kə siz lik 
və ət raf mü hi tin mü ha fi zə si cid
di önəm kəsb edir. Be lə ki, ti kin ti 
fəa liy yə ti onun ət raf mü hi tə tə si ri 
ba xı mın dan qa nun la mü əy yən edil
miş qay da da qiy mət lən di ril mə li dir. 
Qiy mət lən dir mə nin nə ti cə lə ri ti
kin ti fəa liy yə ti za ma nı eko lo ji təh
lü kə siz li yin və ət raf mü hi tin mü
ha fi zə si nin tə min edil mə si nə da ir 
təd bir lər mü əy yən edi lər kən nə
zə rə alın ma lı dır.

Şə hər sal ma sə nəd lə ri
Ti kin ti la yi hə lə ri şə hər sal ma 

sə nəd lə ri nin, o cüm lə dən mü fəs
səl pla nın mü əy yən ləş dir di yi tə
ləb lə rə uy ğun ol ma lı dır. Be lə plan 
ol ma dıq da və ya onun müd də ti 
bit dik də, ti kin ti la yi hə lə ri nə on
lar hə ya ta ke çi ri lə cək lə ri əra zi nin 
plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə ri nə (baş 
plan la ra və (və ya) ümu mi plan
la ra), ha be lə mü fəs səl pla nın ha
zır lan ma sı za ma nı nə zə rə alı nan 
tə ləb lə rə uy ğun ol duq da və aşa ğı
da kı şərt lə rin bir gə möv cud ol du ğu 
hal lar da yol ve ri lir:

– la yi hə lən di ri lən ob yek tin ti
kin ti lə rin möv cud ol du ğu əra zi lə
rin hü dud la rı da xi lin də ti kil mə si 
nə zər də tu tul duq da;

– ti kil mə si nə zər də tu tu lan ob
yekt is ti fa də nö vü nə və miq ya sı na 
gö rə möv cud ti kin ti lə rə uy ğun ol
duq da.

 Mü fəs səl pla nın tət bi qi dai rə
sin dən və mü va fiq qa nun ve ri ci li yə 
gö rə nə zər də tu tul muş ti kin ti lə rin 
möv cud ol du ğu əra zi nin hü dud la
rın dan kə nar da ti kin ti ob yek ti nin 
in şa sı na yal nız onun mü va fiq əra zi
də inf rast ruk tur və mü hən diskom
mu ni ka si ya tə mi na tı nın müm kün 
ol du ğu (müm kün lü yü nün ki fa yət 
qə dər əsas lan dı rıl dı ğı) və hə min 
ti kin ti ob yek ti nin aşa ğı da kı məq
səd lər üçün nə zər də tu tul du ğu hal
lar da yol ve ri lir:

– kənd və me şə tə sər rü fa tı ilə 
bağ lı fəa liy yə tin hə ya ta ke çi ril mə si 
üçün;

– kənd tə sər rü fa tı mü əs si sə si
nin iş çi lə ri nin is ti fa də si üçün;

– ra bi tə, elekt rik ener ji si, qaz, 
su, is ti lik, ka na li za si ya təc hi za tı nın 
və ya mü va fiq əra zi ilə bağ lı lı ğı olan 
sa hib kar lıq fəa liy yə ti nin hə ya ta ke
çi ril mə si üçün;

– kü lək, gü nəş və ya su ener ji
si nin təd qi qa tı, in ki şa fı və ya is ti fa
də si üçün.

Qa nun ve ri ci lik də nə zər də tu tu
lan bə zi is tis na hal lar nə zə rə alın
maq la di gər ti kin ti fəa liy yə ti nin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə aşa ğı da kı hal
lar da yol ve ril mir:

– ti kil mə si nə zər də tu tu lan ob
yekt baş pla na zidd olar sa;

– ti kil mə si nə zər də tu tu lan ob
yek tin ət raf mü hi tə zə rər li tə sir 
gös tər mək və ya özü nün bu cür tə
si rə mə ruz qal maq təh lü kə si olar sa;

– ti kil mə si nə zər də tu tu lan ob
yekt inf rast ruk tu run ya ra dıl ma sı, 
təh lü kə siz li yin və ya sağ lam lı ğın 
tə min olun ma sı ilə əla qə dar döv lət 
və ya bə lə diy yə və sa it lə ri nin sə mə
rə siz is ti fa də si ni tə ləb edər sə;

– ti kil mə si nə zər də tu tu lan ob
yekt ət raf mü hi tin, tor pa ğın, mə də
ni irs ob yekt lə ri nin qo run ma sı ilə 
bağ lı ma raq la rı, ya xud land şaf tın 
tə bii xü su siy yət lə ri ni po zar sa;

– ti kil mə si nə zər də tu tu lan ob
yekt su tə sər rü fa tı və ya tə bi ət ha di
sə lə rin dən (daş qın dan) qo run ma ya 
təh lü kə ya ra dar sa.

Bun dan baş qa mü va fiq qay da la
ra əsa sən nə zər də tu tul muş ti kin ti 
la yi hə lə ri və niy yət lə ri ilə bağ lı bə
lə diy yə lə rin möv qe yi öy rə nil mə li
dir.

ta ri xi land şaf tın və mə də ni 
irs ob yekt lə ri nin qo run ma sı

Şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə
ti çər çi və sin də ta ri xi land şaft ın və 
mə də ni irs ob yekt lə ri nin ol du ğu 
əra zi lə rin, xü su si mü ha fi zə olu nan 
tə bi ət əra zi lə ri nin və ya ob yekt lə rin 
mü ha fi zə si tə min edil mə li dir. Bun
dan baş qa mü va fiq ic ra ha ki miy yə
ti or qa nı və ya mü va fiq bə lə diy yə 
əra zi plan laş dı rıl ma sı nın bü tün 
mər hə lə lə ri və məz mu nu ba rə də, 
elə cə də əha li üçün mü hüm ti kin ti 
niy yət lə ri ba rə də ic ti ma iy yə tə ət
raf ı mə lu mat ver mə yə borc lu dur.

Şə hər sal ma və ti kin ti yə da ir 
nor ma tiv sə nəd lər

Şə hər sal ma və ti kin ti yə da
ir nor ma tiv sə nəd lər sis te mi əha li 
üçün sağ lam və təh lü kə siz ya şa yış, 
iş və is ti ra hət mü hi ti nin (şə rai ti nin) 
ya ra dıl ma sı məq səd lə ri nə xid mət 
edir.  Şə hər sal ma və ti kin ti yə da ir 
nor ma tiv sə nəd lə rin si ya hı sı mü va
fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı tə rə fin
dən hər il döv ri ola raq dərc edi lir.

Şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy
yə ti nin hə ya ta ke çi ril mə si za ma nı 
şə hər sal ma və ti kin ti yə da ir nor
ma tiv sə nəd lə rin tə ləb lə ri nə əməl 
edil mə li dir.

 hü quq məs lə hət xa na sı

Şə hər sal ma və ti kin ti  
qa nun ve ri ci li yi nin 
əsas is ti qa mət lə ri 

Son il lər öl kə mi zin hər ye rin də ti kin tiqu raş dır ma iş lə ri hə ya ta ke
çi ri lir. Bu nun da nə ti cə sin də şə hər və kənd lə ri miz də, qə sə bə lə ri miz də 
müx tə lif  tə yi nat lı sə na ye ob yekt lə ri, ya şa yış  bi na la rı ti ki lib is ti fa də yə 
ve ri lib. 

Göz ox şa yan hər bir ti ki li bö yük zəh mət he sa bı na ba şa gəl di yin dən, 
gö rü lən iş lər mü va fiq qa nun ve ri ci li yin tə ləb lə ri nə uy ğun apa rıl ma lı dır. 
Xa tır la daq ki, öl kə miz də bey nəl xalq stan dart la ra ca vab ve rən mü va fiq 
qa nun ve ri ci lik ba za sı möv cud dur.  Azər bay can Res pub li ka sı nın şə hər
sal ma və ti kin ti qa nun ve ri ci li yi şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti nin hü
qu qi əsas la rı nı, prin sip lə ri ni, elə cə də döv lə tin, bə lə diy yə lə rin, fi zi ki və 
ya hü qu qi şəxs lə rin şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti sa hə sin də hü quq və 
və zi fə lə ri ni mü əy yən edir.  Tə əs süf ə qeyd et mə li yik ki, bir çox hal lar da 
və tən daş la rı mız adi hü quq la rı nı be lə bil mir lər. Bu sa hə də in san la rın 
maa rif ən di ril mə si ol duq ca va cib dir.  Bəs, bu prob lem lər dən ne cə xi las 
ol ma lı yı q?   

“Açıq pən cə ri nin önün də ki 
stul da əy lə şib pa yı za “Xoş gəl din” 
et mə yi özü mə borc bi lə rək əli mə 
qə ləmdəft ər alıb möv zu ya baş la yı
ram – “Mə nim se vim li mü əl li mim”.

Bir çox pe şə var ki, dün ya in
ki şaf et dik cə for ma laş mış, yal nız 
müx tə lif dövr lər də öz ak tu al lı ğı nı 
qo ru yub sax la mış dır. La kin tam 
əmin lik lə de yə bi lə rik ki, mü əl
lim lik hər döv rün ən qiy mət li və 
la zım lı pe şə si dir və dün ya var ol
duq ca, öz əhə miy yə ti ni və uca lı ğı
nı qo ru yub sax la ya caq. Mü əl lim lik 
şə rəf i pe şə dir. Çün ki hər kəs: alim 
də, fəh lə də, pre zi dent də, id man
çı da mü əl lim lə rin zəh mə ti n dən 
bəh rə lə nib. Elə bir zi ya lı ta pıl maz 
ki, yo lu mü əl li min iza hı ol ma dan 
ha mar keç sin. Elm ta ri xin də iz bu
rax mış şəxs lə rin dü şün cə lə rin də 
mü əl lim lik “ali rüt bə” ola raq əks 
olu nur. Mil li li de ri miz Hey dər Əli
ye vin söz lə ri ilə de sək: “Bi zim hər 
bi ri miz el mi də rə cə sin dən, bi li yin
dən, təh sil sə viy yə sin dən ası lı ol
ma ya raq, bü tün nai liy yət lə ri mi zə 
gö rə mək tə bə, mü əl lim lə rə borc
lu yuq... Mən mü əl lim adın dan şə
rəf i ad ta nı mı ram”.

   Mək təb də oxu du ğum 11 il 
ər zin də on lar la mü əl lim lə rast laş
mı şam. On la rın ara sın dan elə lə ri 
var ki, mə nim hə ya tım da əvə zo
lun maz in san lar dır. Be lə mü əl lim
lər dən bi ri ib ti dai si nif mü əl li mim 
Zem fi ra mü əl li mə dir. Hə qi qə tən, 
əsl mü əl lim dir. Mə nə öy rət dik lə
ri nə gö rə ona hə ya tım bo yu son suz 
min nət da ram. O, mə nə “Və tən” 
an la yı şı nı əsl mə na sı ilə öy rət di. 
Bi zə və tən dən elə mə həb bət lə 
da nı şır dı ki, söz lə ri ru hu mu za əks 
olu nur du. İn di mən də onun ki mi 
da nı şı ram. Mən in di öz so yu mu, 
kim li yi mi, mil li ir si mi ta nı yı ram. 
Bu tor paq dan yoğ ru lub, bu tor pa ğa 
dö nə cə yi mi bi li rəm. Mən mü əl li
məm dən dü rüst, qü rur lu ol ma ğı 
öy rən mi şəm. Bu gün Zem fi ra mü
əl li mə tə qa üd də dir. İn di ən bö yük 
ar zum isə onu “Son zəng”imiz də 
gör mək dir.

Mü əl lim lik qay ğı dır, sev gi dir, 
fə da kar lıq dır. Mü əl lim lik saf, ül vi 
və ey ni za man da doğ ma lıq de mək
dir. Mən cə, mü əl lim lik tək cə sa
vad lı və pe şə kar ol maq de yil. Mü
əl lim də, ey ni za man da, dərs de di yi 
şa gird lə rə qar şı mə həb bət, sev gi 

ol ma lı dır. Hə dis lər dən bi rin də de
yil di yi ki mi: “Sə nə elm öy rə də ni də 
sev, elm öy rət di yi ni də sev”.

Bu bir re al lıq dir ki bü tün mü
əl lim lər dərs de di yi şa gird lə rə ey
ni cür ya naş mır lar. Yə qin ki, bu, 
on la rın ya ix ti sas la rı nı sev mə dik
lə rin dən, ya da ümu mi lik də, xa
rak ter lə rin dən ası lı dır. Sa də cə, bir 
fak tı xa tır la maq is tə yi rəm: 5ci si
nif də oxu yar kən bir mü əl li mi miz 
“Sə nin ba şın yox dur, sən heç nə 
öy rə nə bil mə yə cək sən, heç vaxt 
uni ver si te tə qə bul ol ma ya caq san” 
– de mək lə mə ni təh qir et miş di. 
Bu söz lər dən son ra mən hə min 
dərs ili ər zin də hə min fən nin ki
ta bı nı heç və rəq lə mə miş dim də. 
Dan la nan tə rəf də, əl bət tə, mən 
ol mu şam. İn di 11ci si nif şa gir
di ola raq de yə bi lə rəm ki, dan
lan ma lı olan mən yox, bəl kə də o 
mü əl lim ol ma lı idi. Am ma yax şı 
ki, mə nim gö züm də ki o dır na qa
ra sı “mü əl lim” ob ra zı mə lək si ma lı 
və öz işi nin də yə ri ni, mə su liy yə
ti ni an la yan mü əl lim lə əvəz lən di.

Sin fi mi də yiş dim. Ənə nə yə 
əsa sən, hə min fən nin dər si baş
la yan da aya ğa qalx dım. Adı mı bil
di yin dən so ruş ma dı və ilk ola raq: 

“Sən in di bi zim sin fi miz də sən, 
köh nə ni köh nə də bu rax. Biz hər 
şe yi öy rə nə cə yik. Mən sə nə ina
nı ram” – de di. Onun söz lə rin dən 
bir kəl mə ni be lə də yiş mə mi şəm. 
Çün ki bu söz lər o gün dən bey ni
mə də qiq li yi ilə həkk olu nub. Bə
li, 11ci si nif də mək təb üz rə yax şı 
oxu yan lar dan bi ri yəm. Mən o mü
əl li min “be yin siz qız” ad lan dır dı ğı 
hə min qı zam ki, sı naq im ta nan la
rın da, mü sa bi qə lər də iş ti rak edi
rəm və ən yax şı gös tə ri cim hə min 
fənn üz rə olur. İn di mə nim haq
qım var ki, de yim ki, “Oxu ma yan 
şa gird yox dur, öy rə də bil mə yən, 
öz mə sul li yə ti ni bil mə yən mü əl
lim var. Biz şa gird lər hər nə qə dər 
düz gün ol ma sa da, əv vəl mü əl li mi, 
həm də fən ni se vi rik. Se vin ki, se
vi lə si niz!”

Se vim li mü əl li mə rim dən bi ri 
də həm anam, həm də si nif rəh
bə rim olan Ye ga nə mü əl li mə dir. 
O, si nif də ki şa gird lə ri ey ni də rə cə
də se vir və qay ğı sı na qa lır. Mən də 
olan qa bi liy yət lə ri mə gö rə ana ma 
borc lu yam.

Bə li, mü əl lim lik şə rəf li, ey
ni za man da, çə tin bir pe şə dir. Ulu 
ön də ri miz Hey dər Əli yev de miş
dir: “Hə ya tı nı mü əl lim li yə həsr 
edən in san lar, hə qi qə tən, fə də kar, 
xal qı na, mil lə ti nə sə da qət li və ey
ni za man da qəh rə man lıq gös tə rən 
in san lar dır”.

Mən 5 Okt yabr – Bey nəl xalq 
Mü əl lim lər Gü nü mü na si bə ti lə 
bü tün mü əl lim lə ri təb rik edir, on
la ra iş lə rin də uğur və təm kin ar zu
la yı ram. Çün ki biz şa gird lə rin də 
ha mı sı “Süd dən çıx mış ağ qa şıq” 
de yi lik. 

Şa gird lər ara sın da  
yazı mü sa bi qəsi ke çi rilib

E.OrucOVa

5 Okt yabr – Bey nəl xalq Mü əl lim lər Gü nü mü na si bə ti lə Bi nə qə
di ra yo nu nun  or ta ümum təh sil mək təb lə ri nin şa gird lə ri ara sın da 
“Mə nim se vim li mü əl li mim” möv zu sun da es seya zı mü sa bi qə si ke çi
ril miş dir. Mü sa bi qə yə elekt ron for ma da 64 ya zı təq dim olun muş dur. 
Mü sa bi qə nin ye ku nu na əsa sən, 144 nöm rə li tam or ta mək tə bin 11a 
si nif şa gir di Əmi nə Məm mə do va I ye rə, 314 nöm rə li mək tə bin 10a 
si nif şa gir di Ay şən Bay ra mo va ikin ci ye rə, 313 nöm rə li mək tə bin 
7b  si nif şa gir di Rə na Nov ru zo va isə üçün cü ye rə la yiq gö rül müş lər. 

Mü sa bi qə nin qa li bi ol muş Əmi nə Məm mə do va nın es seya zı sı nı 
oxu cu la rı mı za təq dim edi rik. 

ESMİra

Bu gün lər də 244 say lı tam or
ta mək təb də pa yız ça ğı rı şı na həsr 
olun muş “Marş irə li” de vizi al tın
da “Və tə nin mü da fiə si nə ha zı
ram” po li at lon çox növ çü lü yü üz rə 
ra yon bi rin ci li yi ke çi ril miş dir. 

Ya rış la rın təş kil olun ma sın da 
əsas məq səd ye ni yet mə və gənc
lə rin və tən pər vər lik, və tən daş lıq 
tər bi yə si sa hə sin də apa rı lan iş lə rin 
sə mə rə lili yi nin ar tı rıl ma sı, mək
təb li lə rin hər bi xid mə tə ha zır lıq 
sə viy yə si nin yük səl dil mə si dir. 

Bi rin ci lik də hər bi rin də 5 
nə fər ol maq la 32 ko man da iş
ti rak et miş dir. Ya rış iş ti rak çı la rı 
100 metr, 2000 metr mə sa fə yə 
qa çış, qum ba ra at ma və tur
nik də dar tın ma növ lə rin də öz 
qüv və lə ri ni sı na mış lar. 

Ye kun nə ti cə yə əsa sən, 244 
say lı tam or ta mək tə bin ko man
da sı fəx ri kür sü nün ən yük sək 
pil lə sin də qə rar laş mış dır. 267 
say lı  mək təbli se yin ko man
da sı ikin ci ol muş dur. 144 say lı 
tam or ta mək təbin ko man da sı 
isə 3cü yer lə ki fa yət lən miş dir.

Məktəblilər  
“Marş irəli” yarışlarında

 ABŞın Ka li for ni ya şta tın da 
səh nə ləş di ri lən “Yed di gö zəl” 
ba le ti okea nın o ta yın da ilk də
fə nü ma yiş et di ri lib. Üç min dən 
çox ame ri ka lı nın iz lə di yi ta ma
şa Ka li for ni ya nın ikin ci ən bö
yük şə hə ri olan SanDie qo nun 
ta nın mış Şə hər Te at rın da (Ci vic 
Thea ter) gös tə ri lib.

SanDie qo Ba le ti nin səh nə
yə qoy du ğu ta ma şa nın xo re oq
ra fı sö zü ge dən ba le tin di rek to
ru, yük sək mü ka fat lar lau rea tı 
Xa vi er Ve las ko dur. Ba le tin mu
si qi si SanDie qo şə hə rin də fəa

liy yət gös tə rən nü fuz lu Gross
mont Sim fo nik Or kest ri nin ifa
sın da səs lən di ri lib, bü tün rol lar 
isə ame ri ka lı ba let us ta la rı tə rə
fin dən ifa edi lib.

Ta ma şa dan son ra Azər bay
ca nın LosAn ce les də ki baş kon
sul lu ğu tə rə fin dən rəs mi zi ya
fət ve ri lib. ABŞ fe de ral və yer li 
seç ki li or qan la rı nın rəs mi lə ri, 
SanDie qo və di gər müx tə lif 
şə hər lə rin bə lə diy yə şu ra la rı
nın üzv lə ri, xa ri ci dip lo mat lar 
və di gər şəxs lər zi ya fət də iş ti
rak edib lər.

“Yed di gö zəl” ba le ti 
Ka li for ni ya da
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Ba kı nın bə zi his sə lə rin də gi rov 
pred me ti olan və sı ğor ta la nan da şın maz 
əm la kın, xü su sən fər di ev lə rin ti kin ti 
nor ma la rı na uy ğun in şa edil mə mə si, 
sü rüş mə zo na la rın da və ya xud qrunt 
su la rı nın yer sət hi nə ya xın ol du ğu əra
zi lər də yer ləş mə si sı ğor ta risk lə ri nin 
art ma sı na gə ti rib çı xa rır.

Sı ğor ta çı lar As so sia si ya sın dan  bil
di rib lər ki, “Azər bay can Sı ğor ta çı lar As
so sia si ya sı” İc ti mai Bir li yi nin kö nül lü 
sı ğor ta lar üz rə ko mi tə si nin üz vü olan 
14 sı ğor ta şir kə ti nin təm sil çi lə ri ar tan 
sı ğor ta risk lə ri nin sə bəb lə ri ni və bu və
ziy yət dən çı xış yol la rı nı araş dı rıb lar. Ko
mi tə nin ic la sın da qeyd olu nub ki, fər di 
ev lər ək sər hal lar da və tən daş la rın öz lə ri 
tə rə fin dən in şa edi lir və bu za man ti kin ti 
nor ma la rı na əməl olun ma ma sı gə lə cək
də is təris tə məz prob lem lər ya ra dır. Ar

tıq sı ğor ta lan mış 5 fər di ev də key fiy yət lə 
bağ lı prob lem lər ya şa nıb və bu cür ev lə
rin sa yı nın ar ta ca ğı is tis na edil mir. Bu 
və ziy yət isə tək cə sı ğor ta çı lar üçün de
yil, həm də və tən daş lar üçün çə tin lik lər 
ya ra dır, on la rın mən zil prob le mi nin həll 
et mək üçün çək dik lə ri əziy yə tin hə dər 
get mə si nə sə bəb olur.

Bəs ya ran mış və ziy yət dən ne cə çıx
maq ola r? Öl kə nin apa rı cı sı ğor ta şir
kət lə ri nin təm sil çi lə ri ic las da bu nun la 
bağ lı fi kir və tək lif ə ri ni səs lən di rib lər. 
Yek dil rəy on dan iba rət olub ki, pay
taxt da fər di ev ti kin ti si nə nə za rət güc
lən di ril mə li dir.

Bun dan baş qa, ko mi tə nin ic la sın da 
kö nül lü sı ğor ta növ lə ri ilə bağ lı möv
cud və ziy yət və prob lem lər, sı ğor ta ba
za rı nın in ki şaf et di ril mə si yol la rı, gö rü
lə cək iş lər də mü za ki rə olu nub.

Nor ve çin “Sta to il” şir kə ti “Şah də
niz” la yi hə si üz rə ha si la tın pay böl gü sü 
haq qın da sa ziş də ki (HPBS) 15,5 fa iz lik 
iş ti rak pa yı nı, Cə nu bi Qaf qaz Bo ru Kə
mə rin də ki (CQBK) 15,5 fa iz və CQBK 
hol dinq də ki 15,5 fa iz pa yı nı Ma lay zi ya
nın Pet ro li am Na sio nal Ber had (Pet ro
nas) şir kə ti nə sat maq niy yə tin də dir.

Bu ba rə də mə lu mat “Sta to il” şir
kə ti nin rəs mi say tın da yer alıb. Mə lu
mat da bil di ri lir ki, sa tı nal ma əmə liy ya
tı nın də yə ri 2,25 mil yard ABŞ dol la rı 
həc min də dir. İki şir kət ara sın da mü
qa vi lə nin aidiy yə ti or qan la rın ra zı lı ğı 
alın dıq dan son ra gə lən ilin əv və lin də 
bağ lan ma sı nə zər də tu tu lur.

“Sta to il”un bey nəl xalq in ki şaf və is
teh sal üz rə ic ra çı vit sepre zi den ti Lars 
Kris ti an Bey ker de yib: “Şir kət “Pet ro
nas” ilə mü qa vi lə im za lan ma sın dan 
məm nun dur. Bu bi zim port fe li op ti
mal laş dı rır, sə na ye nin in ki şa fı nın və 
yük sək də yər ar tı mı nın prio ri tet ma

liy yə ra hat lı ğı nı güc lən di rir”. O, həm
çi nin bil di rib ki, son il lər də “Sta to il” öz 
re surs ba za sı nı və sə na ye im ka nı nı xey
li güc lən di rib. Şir kət bey nəl xalq əmə
liy yat la rın əhə miy yə ti ni, bu port fe lin 
op ti mal laş dır ma də yə ri ni yük səlt mək 
üçün ma liy yə gü cü nü ar tır maq da da
vam edir.

“Sta to il”un ca ri ilin bi rin ci ya rı sın da 
“Şah də niz” ya ta ğın dan ha si la tı 38 min 
bar rel neft ek vi va len ti nə bə ra bər olub. 
Biz bey nəl xalq port fe li miz də mü hüm 
rol oy na yan Azər bay can la əmək daş
lı ğı mı za sa diq qa la ca ğıq” – de yə Lars 
Kris ti an Bey ker vur ğu la yıb.

Qeyd edək ki, kon ti nen tal şel fin də 
neft və qaz ha si la tı üz rə 40 il lik təc rü
bə si olan “Sta to il” dün ya nın 36 öl kə sin
də fəa liy yət gös tə rən bey nəl xalq ener ji 
şir kə ti dir. 1974cü il də tə sis edil miş 
“Pet ro nas” şir kə ti isə Asi ya da ən gə lir li 
ilk beş neft və qaz şir kə ti sı ra sın da yer 
alır.

No yab rın 19dan 21dək Mə ra keş
də Qlo bal Sa hib kar lar Sam mi ti nin 5ci 
gö rü şü ke çi ri lə cək.

Azər bay can da İx ra cın və İn ves ti si
ya la rın Təş vi qi Fon dun dan bil di rib lər 

ki, Mə ra keş Kral lı ğı nın Xa ri ci İş lər və 
Əmək daş lıq Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə ke çi ri lə cək təd bi rə öl kə miz də fəa
liy yət gös tə rən sa hib kar lar və iş gü zar 
dai rə lər də vət olu nub lar.

Fər di ev lə rin ti kin ti si nə nə za rət  
güc lən di ril mə li dir

“Sta to il” şir kə ti “Şah də niz”də ki  
iş ti rak pa yı nı sat maq niy yə tin də dir

Azər bay canlı iş adam la rı  
Qlo bal Sa hib kar lar Sam mi tin ə qatılacaqlar

Həmyerlimiz Es to ni ya  
ta ma şa çı la rı nı hey ran edib

Sta di on da... bağ-bağ çaAl ma ni ya iq ti sa diy ya tı  
üçün bəd bin proq noz lar

Qə dim qa ya üs tü rəsm lər  
aş kar olu nub

Bö yük Bri ta ni ya par la men ti  
Fə ləs ti ni döv lət ki mi ta nı dı

ABŞ-da on lar la eti raz çı  
həbs edi lib

Azər bay can həm rəy lik sər gi sin də 
təm sil olu nub

Es to ni ya Mil li Ope ra Te
at rı nın kon sert za lın da “Etoi le 
Bal let Ga la” ad lı qa lakon sert 
ke çi ri lib. Kon sert də dün ya ba
let ul duz la rı, pla ne ti mi zin ən 
məş hur ba let trup pa la rı nın nü
ma yən də lə ri çı xış edib lər.

Azər bay can Res pub li ka sı
nın Es to ni ya Res pub li ka sın da
kı sə fir li yi nin yay dı ğı xə bər də 
bil di ri lir ki, qa lakon ser tin iş
ti rak çı la rı ara sın da azər bay
can lı – Ru dolf Nu re yev adı na 
XVI Bey nəl xalq ba let fes ti va lı
nın “Ba let sə nə ti nin in ki şa fın
da töh fə yə və yük sək pe şə kar 
us ta lıq sə viy yə si nə gö rə” mü
ka fa tı lau rea tı və Bu da peşt də 
ke çi ril miş XVI II Bey nəl xalq 
qa lakon ser tin xü su si mü ka
fa tı nın sa hi bi, is te dad lı rəq qas 
Ül vi Əzi zov da olub.

Kon ser tin proq ra mı na “Pa
ris alo vu”, “Yat mış gö zəl”, “So

na lar gö lü”, “Don Ki xot”, “Es
me ral da” və di gər ba let lər dən 
məş hur par ti ya lar da xil edi lib.

Azər bay can sə fir li yi bu 
möh tə şəm təd bi rin təş ki li nə 
kö mək gös tə rib.

Dip lo ma tik kor pu sun nü
ma yən də lə ri – ge cə nin qo naq
la rı ar tist lə rin pe şə kar lı ğı nı 
yük sək qiy mət lən di rib, “Don 
Ki xot” ba le tin dən klas sik par ti
ya ilə ya na şı, mil li Azər bay can 
rəq si ni də ifa edən Ül vi Əzi
zo vun us ta lı ğı nı xü su si qeyd 
edib lər.

Çi nin “NBBJ” ar xi tek tor 
şir kə ti id man qur ğu su nun 
ye ni kon sep si ya sı nı ya ra dıb. 
La yi hə nin baş lı ca məq səd
lə rin dən bi ri də in san la rı 
tə biə tə bir qə dər də ya xın
laş dır maq dır. La yi hə mü
əl lif lə ri Dal yan şə hə rin də 
ti ki lə cək ori ji nal sta dio nu 
ar xi tek tu ra nın or qa nik nü
mu nə si ad lan dı rır lar.

Adə tən sta di on mər kə zi 
are na, ta ma şa çı tri bu na sın dan 

iba rət ol du ğu hal da, bu ra da 
in san la rın zöv qü nü ox şa ya caq 
gülçi çək li ba ğın da sa lın ma
sı nə zər də tu tu lur. Sta dio nun 
da xi li, uzun di var la rı bit ki lə
rin ye tiş di ril mə si, həm çi nin 
in no va tiv dam üçün da yaq 
ro lu nu oy na ya caq.

Sta di on 40 min azar keş 
tu ta caq, bu nun la be lə, xü su
si sis te min kö mə yi ilə da ha 
15 min adam üçün ge niş lə nə 
bi lir.

Al ma ni ya nın iq ti sa diy yat 
na zi ri  və vit sekans ler Ziq mar 
Qab ri el 2014cü il də öl kə
də iq ti sa di arıt mın zə if ə yə
cə yi ni proq noz laş dı rıb. ZDF 
te le ka na lı na mü sa hi bə sin də 
si ya sət çi apa rı cı təd qi qat ins ti
tut la rı nın Al ma ni ya iq ti sa diy
ya tı na da ir ver dik lə ri bəd bin 

proq noz la rı təq dim edib. Be lə 
ki, 2014cü il üçün Al ma ni ya
nın iq ti sa di ar tım proq no zu 
1,9%dən 1,3%ə, 2015ci il 
üçün isə  2%dən 1,2%ə en
di ri lib. Ziq mar Qab ri el  zə if 
iq ti sa di gös tə ri ci lə rin  Uk ray
na və İraq da kı mü na qi şə lər lə 
bağ lı ol du ğu nu bil di rib.

Avst ra li ya və İn do ne zi
ya mü tə xəs sis lə ri tə rə fin dən 
apa rı lan son təd qi qat la rın nə
ti cə lə ri nə gö rə, İn do ne zi ya
nın Su la ve si ada sın da kı yed di 
ma ğa ra da aş kar edil miş qa ya
üs tü rəsm lə rin təq ri bən 40 
min il əv vəl çə kil di yi mə lum 
olub. Bu isə hə min rəsm lə rin 
İs pa ni ya da aş kar olu nan qə
dim təs vir lər lə həm ya şıd və 
ya da ha qə dim ol ma sı nı de
mə yə əsas ve rir.

Söh bət 1950ci il lər də 
təd qi qat çı lar tə rə fin dən aş

kar olu nan, ət ra fı na qır mı zı 
bo ya ğın tö kül dü yü və di var
la rın da in san tə rə fin dən çə
kil miş hey van təs vir lə ri olan 
ma ğa ra lar dan ge dir. Alim lər 
əv vəl lər bu təs vir lə rin təq ri
bən 10 min il əv vəl çə kil di yi
ni gü man edir di lər.

La kin bu ya xın lar da Bö
yük Bri ta ni ya nın “Na tu re” 
jur na lı son təd qi qat la rın nə
ti cə lə ri ni dərc edib. Hə min 
nə ti cə lə rə gö rə, ma ğa ra lar
da kı təs vir lə rin bir ço xu nun 
ya şı 39 min 900 ili ötür.

Euro newsun mə lu ma tı na 
gö rə, Bö yük Bri ta ni ya par la
men ti nin İc ma lar Pa la ta sı Fə
ləs ti nin döv lət ki mi ta nın ma sı
nın le hi nə səs ve rib. 274 nə fər 
Fə ləs ti nin İs ra il lə ya na şı möv
cud olan döv lət ki mi ta nın ma
sı nın le hi nə, 12 nə fər əley hi nə 
səs ve rib. Səs ver mə prob le min 
da nı şıq lar yo lu həl li nə töh fə 
ver mək məq sə di da şı yır. 

Öl kə rəs mi lə ri bil di rib lər 
ki, rəm zi səs ver mə Bri ta ni
ya nın xa ri ci si ya sə ti nə tə sir 

et mə yə cək. Xa ri ci İş lər Na
zir li yi Fə ləs ti nin rəs mi şə kil
də ta nın ma sı nın tez ol du ğu nu 
he sab et di yi üçün na zir lər səs
ver mə də iş ti rak et mə yib lər.

İs rai lin baş na zi ri Ben ya
min Ne tan ya hu bir tə rəf i ad
dım la rın və ziy yə ti gər gin ləş
dir di yi ni bə yan edib.

Xa tır la daq ki, bir qə dər 
əv vəl İs ve çin ye ni hö ku mə ti 
Av ro pa da ilk də fə ola raq Fə
ləs ti nin döv lət sta tu su nu ta nı
maq niy yə ti ni bə yan et miş di.

“Reu ters”in mə lu ma tı na 
gö rə, ABŞın Mis su ri şta tın
da  av qus tun 9da qa ra də ri li 
ye ni yet mə  Maykl Brau nun 
po lis tə rə fin dən gül lə lən mə
si nə qar şı eti raz lar da vam edir. 

SentLu is də ötən həf tə  
da ha bir qa ra də ri li nin qət
li gər gin li yi bir az da ar tı rıb. 
Ferq yu son şə hə rin də yüz

lər lə eti raz çı ak si ya ke çi rib. 
Eti raz çı lar dan bə zi lə ri po lis 
bi na sı nın gi ri şi ni bağ la ma ğa 
cəhd edib. 

Po lis  hü quq mü da fiə çi si 
Cor nel Vest də da xil ol maq la, 
48 ak si ya çı nı ic ti mai asa yi şi 
poz maq it ti ha mı ilə həbs edib. 
Da ha bir nü ma yiş iş ti rak çı sı 
isə SentLu is də sax la nı lıb.

Stras burq Xa ri ci Cə miy
yət lər Ko or di na si ya sı nın Al zas 
böl gə sin də fəa liy yət gös tə rən 
müx tə lif qu rum lar ara sın da 
dost luq əla qə lə ri ni möh kəm
lən dir mək məq sə di lə təş kil 
et di yi həm rəy lik sər gi sin də 
Azər bay can la Mə də ni Əla qə
lər Cə miy yə ti də iş ti rak edib.

Şə hə rin Si ta del par kın da 
ke çi ri lən sər gi də hər öl kə yə 
aid 300 gu şə ya ra dı lıb.

Azər bay can la bağ lı gu şə də 
Hey dər Əli yev Fon du tə rə fin
dən öl kə mi zin qə dim ta ri xi, 
zən gin mə də niy yə ti, in cə sə
nə ti, ədə biy ya tı, mət bə xi ilə 
bağ lı fran sız və in gi lis dil lə rin
də nəşr olu nan ki tab lar, bro
şür lər, di gər əya ni və sa it lər 
nü ma yiş olu nub.

Sər gi də Azər bay ca nın sü
rət li in ki şa fı, Hey dər Əli yev 
Fon du tə rə fin dən “Qaf qa zın 

mir va ri si olan Azər bay ca nın 
mə də ni də yər lə ri” la yi hə si 
çər çi və sin də Fran sa da ke çi
ri lən təd bir lər, öl kə mi zin tu
rizm im kan la rı, Ba kı nın gör
mə li yer lə ri ilə bağ lı vi deo çarx 
da gös tə ri lib.

Sər gi nin iş ti rak çı la rı na və 
şə hə rin qo naq la rı na Azər bay
can la bağ lı ki tab lar təq dim 
edi lib.
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