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 ye ni ida rə et mə 
sis te mi nə 
ke çid lə bağ lı iş lər 
uğur la da vam 
et di ri lir   

“Ən təmiz 
MkİS” 
müsabiqəsinin 
qalibləri 
elan olundu

döv lət baş çı sı nın 
tap şı rıq la rı 
əmə li fəa liy yət 
proq ra mı dır

Məc bu ri 
köç kün lə rin 
prob lem lə ri 
diq qət 
mər kə zin də dir

qurBan 
BayraMınıZ 
MÜBarƏk!
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Xəzəryanıölkələrindövlət
başçılarınınSammiti

Sent yab rın 29-da Ru si ya 
Fe de ra si ya sı nın Həş tər xan 
şə hə rin də Xə zər ya nı öl kə-
lə rin döv lət baş çı la rı nın IV 
Sam mi ti ke çi ri lib.

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye-
vin,   Ru si ya Fe de ra si ya sı nın 
Pre zi den ti Vla di mir Pu ti nin, 
İran İs lam Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Hə sən Ru ha ni nin, 
Qa za xıs tan Pre zi den ti Nur sul-
tan Na zar ba ye vin və  Türk-
mə nis tan Pre zi den ti Qur ban-
qu lu Ber dı mə həm mə do vun 
iş ti rak et dik lə ri Sam mit də 
döv lə ti mi zin baş çı sı çı xış 
edib: “2010-cu il də Ba kı da 
ke çi ri lən Üçün cü Xə zər Sam-
mi ti Xə zər də ni zi nin hü qu qi 
sta tu su na da ir baş lı ca mə sə-
lə lə rin, xü su sən mil li zo na-
nın eni nin və də ni zin bio lo ji 
eh ti yat la rı nın mü ha fi  zə si nin 
ra zı laş dı rıl ma sı na ümu mi ya-
naş ma la rın iş lə nib ha zır lan-
ma sı na da ir mə sə lə lə rin həl li 
üz rə da nı şıq lar pro se si nə ye ni 
tə kan ver di.

Ba kı Sam mi ti nin ye kun-
la rı na əsa sən im za la nan “Xə-
zər də ni zin də təh lü kə siz lik 
sa hə sin də əmək daş lıq haq-
qın da Sa ziş” qa çaq mal çı lı-
ğa, bra kon yer li yə, qa nun suz 
miq ra si ya ya, in san al ve ri nə, 
mü tə şək kil ci na yət kar lı ğa və 
ter ro riz mə qar şı mü ba ri zə 
sa hə sin də sər həd xid mət lə-
ri və di gər döv lət qu rum la-
rı ara sın da əmək daş lı ğın və 
qar şı lıq lı fəa liy yə tin mü hüm 
me xa niz mi ni ya rat dı.

Xə zər də ni zi nin di bi nin 
həm hü dud sa hə lə ri nin bö-
lün mə si haq qın da Azər bay-
can Res pub li ka sı və Qa za xıs-

tan Res pub li ka sı, Azər bay can 
Res pub li ka sı və Ru si ya Fe de-
ra si ya sı, Qa za xıs tan Res pub-
li ka sı və Ru si ya Fe de ra si ya sı 
ara sın da iki tə rəf  i sa ziş lə rin, 
ha be lə Azər bay can, Qa za xıs-
tan və Ru si ya ara sın da üç-
tə rəf li sa zi şin əhə miy yə ti ni 
xü su si qeyd et mək is tə yi rəm. 
Bu sa ziş lər Xə zə rin hü qu qi 
sta tu su nun hər tə rəf  i tən zim-
lən mə si üçün mü hüm rol oy-
na yır. Azər bay can he sab edir 
ki, bu sa ziş lər də təs bit olun-
muş prin sip lər bü tün Xə zər-
ya nı döv lət lər ara sın da Xə zər 
də ni zi nin di bi nin həm hü dud 
sa hə lə ri nin bö lün mə si nə da ir 
ra zı laş ma la ra na il ol maq üçün 
yax şı əsas ola bi lər.

Biz Xə zər də ni zi ni dost-

luq, sülh, təh lü kə siz lik və 
əmək daş lıq də ni zi he sab 
edi rik. Azər bay can Xə zər ya-
nı döv lət lər lə qar şı lıq lı hör-
mə tə və eti ma da əsas la nan 
iki tə rəf  i mü na si bət lə rin in-
ki şa fı na xü su si diq qət ye ti rir. 
Xə zər ya nı öl kə lər ara sın da 
sıx dost luq mü na si bət lə ri və 
çox vek tor lu əmək daş lıq bi-
zim re gi on da sa bit li yin, fi  ra-
van lı ğın və təh lü kə siz li yin 
rəh ni dir”.

Er mə nis ta nın Azər bay ca-
na qar şı iş ğal çı lıq si ya sə ti nin 
re gio nal təh lü kə siz li yə baş lı-
ca təh did ol du ğu nu diq qə tə 
çat dı ran Pre zi dent İl ham Əli-
yev Xə zər də ni zi re gio nun-
da ti ca ri-iq ti sa di əla qə lə rin 
də rin ləş di ril mə si, ener ji eh-

ti yat la rı nın mə nim sə nil mə si 
və bey nəl xalq ba zar la ra nəql 
edil mə si üz rə in ves ti si ya şə-
rai ti nin yax şı laş dı rıl ma sı, eti-
bar lı və təh lü kə siz kom mu ni-
ka si ya lar ya ra dıl ma sı, yük sək 
ren ta bel li və eko lo ji tə miz 
tex no lo gi ya la rın cəlb edil mə-
si nin Azər bay can  üçün prio-
ri tet ola raq qal dı ğı nı vur ğu-
la yıb: “Azər bay can eko lo gi ya 
sa hə sin də əmək daş lı ğa çox 
bö yük əhə miy yət ve rir və 
Xə zə rin ət raf mü hi ti nin bu-
gün kü və ziy yə ti ilə əla qə dar 
sa hil ya nı döv lət lə rin ümu mi 
na ra hat lı ğı na şə rik çı xır. Biz 
da ha sə mə rə li əmək daş lı ğa 
ümu mi sə yi yük sək qiy mət-
lən di rir və Xə zər də ni zi nin 
ət raf mü hi ti nin qo run ma sı na 

da ir Çər çi və Kon ven si ya sı üz-
rə iş lə rə öz töh fə mi zi ve ri rik.

Biz də ni zin di bi nin həm-
hü dud sa hə lə ri nin böl gü sün-
də əsas nor ma ki mi ha mı lıq la 
ta nın mış or ta xətt prin si pi ni 
to xu nul maz he sab edir, də niz-
çi lik, Xə zər də ni zin dən di gər 
də niz lə rə sər bəst ge diş-gə liş 
və tran zit mə sə lə lə ri nə bö-
yük əhə miy yət ve ri rik”.

Sam mit də Ru si ya Fe de ra-
si ya sı nın Pre zi den ti V.Pu tin, 
İran İs lam Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Hə sən Ru ha ni, 
Qa za xıs tan Pre zi den ti Nur-
sul tan Na zar ba yev, Türk mə-
nis tan Pre zi den ti Qur ban qu-
lu Ber dı mə həm mə dov Xə zər 
də ni zi nin sta tu su ba rə də fi  kir 
və mü la hi zə lə ri ni bil di rib lər.  

Bütünistiqamətlərüzrə
dinamikamüşahidəolunur

PrezidentİlhamƏliyevin
Qurbanbayramı
münasibətiləAzərbaycan
xalqınatəbriki

İranvəAzərbaycan
dostölkələrdir

Münasibətlərinhazırkı
vəziyyətiməmnunluq
doğurur

Sent yab rın 29-da Həş-
tər xan da Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl-
ham Əli ye vin və Ru si ya Fe-
de ra si ya sı nın Pre zi den ti Vla-
di mir Pu ti nin gö rü şü olub.

Ru si ya Pre zi den ti Vla-
di mir Pu tin de yib: “Ru si ya 
ilə Azər bay can ara sın da 
mü na si bət lər hə mi şə dost-
luq və eti mad xa rak te ri da-
şı yıb. Biz çox şa dıq ki, mü-
na si bət lə ri miz bu ruh da 
in ki şaf edir, özü də müx tə-
lif is ti qa mət lər də, o cüm lə-
dən ən həs sas sa hə lər də”.

Azər bay can Pre zi den ti 

İl ham Əli yev de yib: “Bi zim 
ara mız da bü tün is ti qa mət-
lər üz rə – iq ti sa di, si ya si, 
ener ge ti ka sa hə lə rin də, hu-
ma ni tar mə sə lə lər lə bağ lı 
əmək daş lıq da çox yax şı di-
na mi ka da vam edir. Biz bu 
ya xın gün lər də Hu ma ni tar 
Fo rum ke çi rə cə yik. Bu Fo-
rum Ru si ya və Azər bay-
ca nın nü ma yən də lə ri nin 
tə şəb bü sü ilə ya ra nıb. Biz 
bü tün is ti qa mət lər üz rə di-
na mi ka və müs bət irə li lə yiş 
mü şa hi də edi rik, bu na çox 
şa dıq”. 

Hör mət li həm və tən lər!
Si zi dün ya mü səl man la-

rı nın mə nə vi bir lik və vəh-
dət rəm zi olan mü qəd dəs 
Qur ban bay ra mı mü na si-
bə ti lə ürək dən təb rik edir, 
hər bi ri ni zə ən sə mi mi ar-
zu və di lək lə ri mi ye ti ri rəm.

Xe yir xah lı ğın, bə ra bər-
li yin, fə da kar lı ğın sim vo lu 
olan Qur ban bay ra mı Uca 
Ya ra da nın bə şə riy yət üçün 
hi da yət yo lu seç di yi İs la-
mın əsas bay ram la rın dan 
bi ri ki mi in san la rı hə mi şə 
sül hə, əmin-aman lı ğa və 
dö züm lü lü yə də vət edir.

Cə miy yə ti miz də hu ma-
nizm və qar daş lıq duy ğu-
la rı nı da ha da güc lən di rən 
Qur ban mə ra sim lə ri hər il 
Azər bay can da yük sək əh val-
ru hiy yə və bö yük tən tə nə 
ilə ke çi ri lir. Bu gün lər döv lə-

ti mi zin tə rəq qi si, xal qı mı zın 
ri fa hı və əmin-aman lı ğı üçün 
dua lar edi lir, şə hid lə ri mi zin 
nur lu xa ti rə si eh ti ram la yad 
olu nur. Ümid var ol du ğu mu 
bil di ri rəm ki, bu xe yir xah 
niy yət lə ri niz, dua və di lək lə-
ri niz ger çək lə şə cək, Ulu Tan-
rı nın mər hə mə ti heç za man 
xal qı mı zın üs tün dən əs kik 
ol ma ya caq dır.

Əziz ba cı və qar daş la-
rım!

Mü ba rək Qur ban bay-
ra mı gün lə rin də bir da ha 
si zə və dün ya nın müx tə lif 
gu şə lə rin də ya şa yan bü tün 
soy daş la rı mı za sə mi mi təb-
rik lə ri mi ye ti rir, ailə lə ri ni-
zə xoş bəxt lik, süf rə lə ri ni zə 
bol ru zi və xe yir-bə rə kət 
ar zu la yı ram.

Qur ban bay ra mı nız 
mü ba rək ol sun!

Sent yab rın 29-da Həş-
tər xan da iş gü zar sə fər də 
olan Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin və İran İs lam Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti Hə-
sən Ru ha ni nin gö rü şü olub.

Gö rüş də Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə İran İs lam 
Res pub li ka sı ara sın da iki tə-
rəf  i mü na si bət lə rin müx-
tə lif sa hə lər də uğur la in-

ki şaf et di yi vur ğu la nıb. İki 
dost öl kə nin rəh bər li nin 
yük sək sə viy yə li gö rüş lə ri-
nin əla qə lə ri mi zin da ha da 
möh kəm lən di ril mə si ba xı-
mın dan önə mi qeyd edi lib, 
si ya si, iq ti sa di, ener ge ti ka, 
nəq liy yat və di gər sa hə lər-
də əmək daş lı ğın pers pek-
tiv lə ri ilə bağ lı mə sə lə lər 
ət ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rı lıb.

Sent yab rın 29-da Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
və Qa za xıs tan Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti Nur sul tan 
Na zar ba ye vin Həş tər xan da 
gö rü şü olub.

Gö rüş də Azər bay can 
ilə Qa za xıs tan ara sın da 
ənə nə vi dost luq mü na si-

bət lə ri nin ha zır kı və ziy yə-
tin dən məm nun luq ifa də 
edi lib, əla qə lə rin da ha da 
in ki şaf et di ril mə si üçün 
yax şı po ten sia lın möv cud 
ol du ğu vur ğu la nıb. Öl kə lə-
ri mi zin müx tə lif sa hə lər də 
əmək daş lı ğı nın ge niş lən di-
ril mə si mə sə lə lə ri ilə bağ lı 
fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Həş tər xan da ke çi ri lən 
Xə zər ya nı öl kə lə rin döv lət 
baş çı la rı nın IV Sam mi ti çər-
çi və sin də Azər bay can Pre-
zi den ti İl ham Əli yev, Ru si ya 
Pre zi den ti Vla di mir Pu tin, 
İran Pre zi den ti Hə sən Ru-
ha ni, Qa za xıs tan Pre zi den-
ti Nur sul tan Na zar ba yev və 
Türk mə nis tan Pre zi den ti 
Qur ban qu lu Ber di mə həm-
mə do vun iş ti ra kı ilə hö ku-
mət lə ra ra sı beş tə rəf  i sa ziş lər 
im za la nıb.

Xə zər ya nı döv lət lə rin 
mü va fi q na zir lik lə ri tə rə fi n-
dən Xə zər də ni zi nin hid ro-
me teo ro lo gi ya sı sa hə sin də 
əmək daş lıq Sa zi şi, Xə zər 
də ni zin də föv qə la də hal la rın 
qar şı sı nın alın ma sı və nə ti-
cə lə ri nin ara dan qal dı rıl ma sı 
sa hə sin də əmək daş lıq haq-
qın da Sa ziş, Xə zər də ni zi nin 
su bio lo ji re surs la rı nın qo run-
ma sı və on lar dan ra sio nal is ti-
fa də olun ma sı haq qın da Sa ziş 
im za la nıb.

Son ra pre zi dent lər Sam-
mi tin Bə ya na tı nı im za la yıb lar.

Sə nəd lə rin im za lan ma sı 
mə ra si min dən son ra Xə zər-
ya nı öl kə lə rin döv lət baş çı la-
rı mət bua ta bə ya nat lar la çı xış 
et di lər. Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev bə ya na tın da de yib: “Bi zim 
həm iki tə rəf  i, həm də çox tə-
rəf  i for mat da tə rəf daş lı ğı mız 

Xə zər də təh lü kə siz li yin rəh-
ni dir. Xə zər üz rə qon şu la rı-
mı zın öz ara la rın da meh ri ban 
tə rəf daş lar ol ma la rı da Azər-
bay can da bi zə çox xoş dur. Biz 
bey nəl xalq təş ki lat lar da hə-
mi şə bir-bi ri mi zi dəs tək lə yir, 
fə al qar şı lıq lı əla qə sax la yı rıq. 
Fik rim cə, bu müs bət me yil lər 
da vam et di ril mə li dir və hök-
mən da vam et di ri lə cək dir. 

Ona gö rə ki, biz bu re gi on da 
ya şa yı rıq. Xə zər bi zim ümu mi 
sər və ti miz dir. Biz onu qo ru-
yu ruq, onu da ha yax şı qo ru-
ma lı yıq və konk ret iş lə ri miz-
lə, o cüm lə dən inf rast ruk tur 
la yi hə lə ri ilə, in ves ti si ya lar la 
öl kə lə ri miz üçün ye ni im kan-
lar ya rat ma lı yıq. Bi zim öl kə-
lə rin üs tün lü yü tək cə öz ara-
mız da dost luq et mə yi miz və 

bir-bi ri mi zə sə mi mi mü na si-
bət bəs lə mə yi miz de yil, həm 
də iq ti sa di ba xım dan özü nü 
tə min edən döv lət lər ol ma ğı-
mız dır. Bi zim öl kə lər də cid di 
ma liy yə prob lem lə ri yox dur. 
Biz inf rast ruk tu ra çox bö yük 
in ves ti si ya lar qo ya bi lə rik və 
bu nu edi rik.

Xə zər də təh lü kə siz lik 
mə sə lə lə ri, əl bət tə, xü su si 
diq qət tə ləb edir. La kin qeyd 
et mə li yəm ki, öl kə lə ri miz 
ara sın da qar şı lıq lı əla qə lə rin 
və eti ma dın sə viy yə si nə zə rə 
alın maq la hər bir Xə zər ya-
nı öl kə, ey ni za man da, həm 
özü nün, həm də qon şu su nun 
təh lü kə siz li yi ni tə min edir.

Son da de mək is tər dim 
ki, Azər bay can bu gün kü nə-
ti cə lər dən, sə nəd lər dən, ra-
zı laş ma lar dan çox məm nun-
dur. Ümid edi rəm ki, növ bə ti 
Sam mit də biz hə lə həll olun-
ma mış mə sə lə lə ri həll edə-
cək və uğur la irə li yə doğ ru 
ge də cə yik”.

Beştərəflisənədlərimzalanıbvə
birgəBəyanatqəbuledilib
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 Heydər Əliyev Fondu 

Sent yab rın 29-da Hey dər 
Əli yev Fon du nun tə şəb bü-
sü ilə Ru si ya nın Həş tər xan 
şə hə rin də ulu ön də rin adı nı 
da şı yan 11 nöm rə li or ta mək-
tə bin nəz din də in şa edil miş 
“Dost luq” uşaq bağ ça sı nın 
açı lı şı olub. Həş tər xan da iş-
gü zar sə fər də olan Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli yev mə ra sim də 
iş ti rak edib.

Həş tər xan vi la yə ti nin qu-
ber na to ru Alek sandr Jil kin 
təd bir də çı xış edə rək de yib: 
“Mən qeyd et mək is tə yi rəm 
ki, məhz çox hör mət li İl ham 
Hey dər oğ lu nun şəx si möv qe-
yi sa yə sin də Həş tər xan şə hə-
rin də, Həş tər xan vi la yə tin də 
ha zır da möv cud olan mü-
na si bət lər, Azər bay can Res-
pub li ka sı tə rə fin dən bu ra da 
hə ya ta ke çi ri lən konk ret la-
yi hə lər nə in ki hör mət, həm-
çi nin hey ran lıq his si do ğu rur. 
Bu, öl kə miz ilə Azər bay can 
Res pub li ka sı ara sın da prak-
ti ki ola raq hə ya ta ke çi ril miş 
konk ret plan la rın, bü tün sa-
ziş lə rin və li der lə ri mi zin ra-
zı laş ma la rı nın nü mu nə si dir.

Cə nab İl ham Hey dər oğ-
lu, mən bu cür mü na si bə tə 
gö rə həş tər xan lı lar adın-
dan çox min nət da ram. İna-
nın mə nə, həş tər xan lı lar da 
Azər bay can xal qı na, şəx sən 

Si zə ey ni lə bu cür hör mət və 
mə həb bət bəs lə yir lər. Mən 
Si zin qar şı nız da Hey dər Əli-
yev Fon du na min nət dar lı ğı mı 
bil dir mək is tə yi rəm”. 

Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli yev mə ra sim də çı xış 
edə rək de yib: “Bu, Həş tər xan 
vi la yə ti nə mə nim ilk sə fə-
rim de yil və de mə li yəm ki, 
bu gün av to mo bil də gə lər kən 
mən Alek sandr Alek sand-
ro vi çi Həş tər xan vi la yə ti nin 
son il lər də qa zan dı ğı bö yük 
uğur lar mü na si bə ti lə təb rik 
et dim. Şə hər hə qi qə tən də-
yi şir, da ha gö zəl, da ha ra hat 
olur, mən zil lər, ti ca rət mər-
kəz lə ri, ic ti mai yer lər ti ki lir, 
park lar sa lı nır. Bü tün bun lar 
Həş tər xan vi la yə ti nin sü rət li 
in ki şa fı nın gös tə ri ci si dir və 
əl bət tə, be lə bir qu ber na to-
run rəh bər li yi ilə baş qa nə-
ti cə lər göz lə mək, yə qin ki, 
çə tin olar dı. La kin biz dost lar, 
qon şu lar ki mi hə mi şə bir-bi-
ri mi zin uğur la rı na se vi ni rik. 
Bu na gö rə əmi nəm ki, Alek-
sandr Alek sand ro vi çin mə-
nim lə ar tıq bö lüş dü yü plan lar 
ger çək lə şən də Həş tər xan da-
ha da gö zəl ola caq.

Biz həm də se vi ni rik ki, 
Həş tər xan da öl kə miz lə bağ-
lı yer lər, Ba kı da isə “Həş-
tər xan-Ba kı” Dost luq par kı 
var. Ke çən də fə hə min par kı 

Sent yab rın 28-də Afi-
na da 2015-ci il də Azər bay-
can da ke çi ri lə cək ilk Av ro pa 
Oyun la rı nın təq di ma tı olub. 
Hey dər Əli yev Fon du nun təş-
ki lat çı lı ğı ilə şə hər də ki  “Ak-
ro pol” mu ze yin də ke çi ri lən 
mə ra sim də 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 iş ti rak edib.

Təd bi rə Yu na nıs tan par-
la men ti nin səd ri, Baş na zi rin 
müa vi ni, in zi ba ti is la hat lar 
na zi ri, tu rizm na zi ri, mil lət 
və kil lə ri, id man ic ti ma iy yə-
ti nin nü ma yən də lə ri, Azər-
bay ca nın gənc lər və id man 
na zi ri Azad Rə hi mov, öl kə-
mi zin Yu na nıs tan da kı sə fi ri 
Rəh man Mus ta fa yev də qa-
tı lıb lar.

Mə ra sim ilk Av ro pa 
Oyun la rı na ha zır lıq la bağ lı 
fil min nü ma yi şi ilə baş la yıb. 
Film də Av ro pa Oyun la rı nın 
ya ran ma ide ya sı və in di yə 
qə dər gö rü lən iş lər ək si ni 
ta pır.

Təq di mat mə ra si min də 
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 
iş ti rak edib.

Təd bir də Yu na nıs tan 
par la men ti nin səd ri, Baş na-
zi rin müa vi ni, in zi ba ti is la-
hat lar na zi ri, tu rizm na zi ri, 
de pu tat lar, id man ic ti ma iy-
yə ti nin nü ma yən də lə ri də 
iş ti rak edib lər.

Mə ra si min apa rı cı sı 
Alek sis Kos ta las “Ba kı-2015” 
Av ro pa Oyun la rı Təş ki lat 
Ko mi tə si nin səd ri Meh ri-
ban Əli ye va nı sa lam la yıb. O, 
2015-ci il də Ba kı da ke çi ri lə-
cək Av ro pa Oyun la rı na ha-
zır lıq iş lə ri nin yük sək sə viy-
yə də get di yi ni bil di rib.

Son ra ilk Av ro pa Oyun la-
rı na ha zır lıq la bağ lı film nü-
ma yiş et di ri lib. Film də Av ro-
pa Oyun la rı nın ya ran ma ide-
ya sı və in di yə qə dər gö rü lən 
iş lər ək si ni ta pıb.

Da ha son ra Azər bay ca-
nın bi rin ci xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va çı xış edib: “Əziz dost-
lar, bil di yi niz ki mi, Azər bay-
can da ilk Av ro pa Oyun la rı 
ke çi ri lə cək dir. Bax ma ya raq 

ki, Olim pi ya hə rə ka tı Yu na-
nıs tan da, Afi na da baş la yıb 
və bər pa olu nub, Av ro pa da 
di gər qi tə lər dən fərq li ola-
raq heç vaxt Av ro pa ya məx-
sus oyun lar ke çi ril mə yib. Biz 
fəxr edi rik ki, Azər bay ca na 
bu oyun la rı öl kə miz də təş kil 
et mək üçün ta ri xi für sət ve ri-
lib. On yed di gün da vam edə-
cək oyun lar da 6 min dən çox 
id man çı 20 id man nö vün də 
rə qa bət apa ra caq dır. Av ro-
pa Olim pi ya Ko mi tə si nin 
bu qə ra rı Azər bay can xal qı 
tə rə fin dən bö yük se vinc və 
dəs tək lə qar şı la nıb. Bu ta ri-
xi qə ra ra gö rə bu gün Yu na-
nıs tan Olim pi ya Ko mi tə si nin 
pre zi den ti və “Ba kı 2015” 
Əla qə lən dir mə Ko mis si-
ya sı nın səd ri cə nab Spi ros 
Kap ra lo sun si ma sın da təm-
sil olun muş Av ro pa Olim pi-

ya Ko mi tə si nə tə şək kü rü mü 
bil dir mək is tə yi rəm.

Bu gün Azər bay can id-
man öl kə si ki mi də yax şı ta nı-
nır. Müs tə qil li yi mi zi bər pa et-
dik dən son ra id ma nın in ki şa-
fı döv lət si ya sə ti nin prio ri tet 
is ti qa mət lə rin dən bi ri olub. 
İd man çı la rı mız 1996-cı il dən 
eti ba rən Olim pi ya Oyun la rın-
da iş ti rak edib və qı sa müd dət 
ər zin də əl də et di yi miz nai liy-
yət lər lə fəxr edə bi lə rik. Son 
Yay Olim pi ya Oyun la rın da 
id man çı la rı mız 10 me dal qa-
za nıb və me dal la rın sa yı na 
gö rə ümu mi rey tinq də ilk 30 
öl kə sı ra sı na da xil olub. Ötən 
10 il də öl kə miz də 40-dan 
çox müa sir olim pi ya id man 
komp lek si ti ki lib və bu da bir 

ço xu nun id ma nı pe şə kar kar-
ye ra ki mi seç di yi gənc lə ri mi-
zin qar şı sın da ye ni üfüq lər və 
im kan lar açıb. Bu ya xın lar da 
Çin də gənc lər ara sın da ke çi-
ri lən Olim pi ya Oyun la rın da 
id man çı la rı mız 12 me dal, o 
cüm lə dən 5 qı zıl me dal qa za-
nıb və öl kə miz bü tün iş ti rak-
çı lar ara sın da 10-cu, Av ro pa 
öl kə lə ri ara sın da isə 6-cı ye ri 
tu tub.

Bi zim bir çox Av ro pa və 
dün ya çem pio nat la rı nın ke-
çi ril mə sin də də zən gin təc-
rü bə miz var və bu ya rış la rın 
ha mı sı iş ti rak çı lar və rəs mi-
lər tə rə fin dən yük sək qiy-
mət lən di ri lib. Mən nü mu nə 
ki mi 2014-cü ilin iyun ayın da 
Ba kı da uğur la ke çi ri lən bə-
dii gim nas ti ka üz rə Av ro pa 
çem pio na tı nı qeyd et mək is-
tə yi rəm.

İd man çı la rı mı zın bü tün 
bu nai liy yət lə ri, müa sir id-
man inf rast ruk tu ru, id ma nın 
in ki şa fı na gös tə ri lən güc lü 
döv lət dəs tə yi, ha be lə öl kə-
mi zin mü kəm məl iq ti sa di 
ar tı mı Av ro pa Olim pi ya Ko-
mi tə si nin qə ra rı na zə min ya-
ra dan əsas amil lər idi. Bu qə-
ra ra tək cə se vinc lə yox, həm 
də mə su liy yət lə ya na şı rıq. İlk 
Oyun lar gə lə cək də ke çi ri lə-
cək oyun lar üçün stan dart-
la rı mü əy yən edə cək. Azər-
bay can ilk Av ro pa Oyun la rı nı 
Yay Olim pi ya Oyun la rı sə viy-
yə sin də ke çir mə yi qar şı sı na 
məq səd qo yub. “Ba kı-2015” 
ilk Av ro pa Oyun la rı nın Təş-
ki lat Ko mi tə si nin səd ri ki-
mi si zi əmin edə bi lə rəm ki, 

oyun la rın müm kün olan ən 
yük sək sə viy yə də ke çi ril mə-
si və id man çı la ra, rəs mi lə-
rə, ha be lə qo naq la ra və yer li 
və tən daş la ra zə ru ri şə rai tin 
ya ra dıl ma sı üçün əli miz dən 
gə lə ni edə cə yik ”. 

Da ha son ra çı xış edən 
Yu na nıs ta nın in zi ba ti is la hat-
lar na zi ri Ki ria kos Mit so ta kis 
öl kə si nin Azər bay can ilə əla-
qə lə rin dən da nı şıb, iki tə rəf-
li mü na si bət lə rin get dik cə 
in ki şaf et di yi ni bil di rib. O, 
2015-ci il də Ba kı da ke çi ri lə-
cək ilk Av ro pa oyun la rı nın 
uğur la baş tu ta ca ğı na əmin-
li yi ni vur ğu la yıb, Yu na nıs ta-
nın bu işə dəs tək ol du ğu nu 
söy lə yib.

Yu na nıs tan Mil li Olim pi-
ya Ko mi tə si nin səd ri Spi ri os 
Kap ra los Av ro pa ta ri xin də ilk 
də fə baş tu tan bu oyun la ra 

ha zır lı ğın yük sək sə viy yə də 
get di yi ni bil di rib. Meh ri ban 
Əli ye va nın rəh bər li yi al tın da 
Təş ki lat Ko mi tə si nin gər gin 
iş lə di yi ni və bu işə Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin dəs tək ver di-
yi ni vur ğu la yan Spi ri os Kap-
ra los bü tün Av ro pa ki mi Yu-
na nıs ta nın da bu oyun la rı hə-
vəs lə göz lə di yi ni qeyd edib.

Yu na nıs ta nın ka noe id-
ma nı üz rə Olim pi ya çem-
pio nu Vou la Ko zum ba li nin 
də çı xı şın dan son ra səh nə yə 
Azər bay ca nın in cə sə nət us-
ta la rı çı xıb lar. Caz men El çin 
Şi ri no vun baş çı lıq et di yi trio 
və ba la ban us ta sı Şir zad Fə-
tə li yev qo naq la ra mil li mu si-
qi lə ri miz dən iba rət kon sert 
proq ra mı təq dim edib lər.

Sent yab rın 27-də Afi na-
da Azər bay can mə də niy yə ti 
gün lə ri nə start ve ri lib. Təd-
bir çər çi və sin də 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 Yu na nıs-
ta nın Av ro pa Şu ra sı Par la-
ment As samb le ya sın da kı nü-
ma yən də si Do ra Ba ko yan ni, 
UNES CO-nun xoş mə ram lı 
sə fi ri Ma ri an na Var di no yan-
nis, Yu na nıs tan Olim pi ya 
Ko mi tə si nin pre zi den ti Spi-
ros Kap ra los ilə gö rü şüb və 
bir gə na har edib. 

Mə də niy yət gün lə ri 
Afi na nın beş min ta ma-
şa çı tu tu mu olan “İro dio” 
Te at rın da Hey dər Əli yev 
Fon du nun, Azər bay ca nın 
Yu na nıs tan da kı sə fir li yi nin 
və Yu na nıs ta nın Ma ri an na 

Var di no yan nis Fon du nun 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi-
ri lən xey riy yə kon ser ti ilə 
baş la yıb. Təd bi rin apa rı cı-
sı mə ra sim iş ti rak çı la rı na 
Hey dər Əli yev Fon du və 
onun pre zi den ti Meh ri ban 
Əli ye va nın fəa liy yə ti haq-
da mə lu mat ve rib. O bil di-
rib ki, bey nəl xalq aləm də 

bö yük nü fu za ma lik olan 
Fond dün ya nın bir çox öl-
kə lə rin də müx tə lif sa hə-
lər lə bağ lı la yi hə lər hə ya ta 
ke çi rir, mə də niy yət bu la-
yi hə lər ara sın da xü su si yer 
tu tur. Apa rı cı təd bi rin Yu-
na nıs tan da təh si lə dəs tək 
la yi hə si nə yar dım xa rak te ri 
da şı dı ğı nı söy lə yib.

Azər bay ca nın Yu na-
nıs tan da kı sə fi ri Rəh man 
Mus ta fa yev iki öl kə ara sın-
da mü na si bət lər dən da nı şıb. 
Sə fir bu təd bi rin Azər bay ca-
nın Yu na nıs tan da da ha yax-
şı ta nı dıl ma sı ba xı mın dan 
mü hüm rol oy na dı ğı nı qeyd 
edib, bu işə ver di yi dəs tə yə 
gö rə Meh ri ban Əli ye va ya tə-
şək kü rü nü bil di rib.

Çı xış lar dan son ra kon-
sert olub. Kon sert də Afi na 
ta ma şa çı la rı nın qar şı sı na 
əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Fəx rəd din Kə ri mo vun di ri-
jor lu ğu ilə Üze yir Ha cı bəy li 
adı na Döv lət sim fo nik or-
kest ri və Döv lət rəqs an-
samb lı çı xıb lar. Kon sert də 
səs lən di ri lən Azər bay can 
mu ğam la rı ta ma şa çı lar tə rə-
fin dən al qış lar la qar şı la nıb.

Azər bay ca nın ta ri xi də-
yər lə ri nin, zən gin mə də ni 
ir si nin və re al lıq la rı nın fran-
sız la ra da ha ya xın dan ta nı-
dıl ma sı məq sə di lə Hey dər 
Əli yev Fon du nun təş ki lat çı-
lı ğı, Azər bay ca nın Fran sa da-
kı sə fir li yi nin dəs tə yi ilə Pa-
ri sin VI ra yo nu nun San-Sül-
pis mey da nın da “Azər bay can 
şə hər ci yi” çər çi və sin də ke-

çi ri lən Azər bay can gün lə ri 
sent yab rın 28-də ba şa ça tıb. 
Sent yab rın 19-dan baş la ya-
raq ke çi ri lən sil si lə təd bir lə-
rin so nun cu gü nün də in cə-
sə nət us ta la rı qə dim mu si qi 
alət lə rin də klas sik və mil li 
mu si qi lə ri mi zi ifa edib lər.

 On gün ər zin də Pa ris 
sa kin lə ri nə və şə hə rin qo-
naq la rı na Azər bay can ta ri-

xin dən, mə də niy yə tin dən, 
ədə biy ya tın dan, in cə sə nə-
tin dən, mu si qi sin dən bəhs 
edən ki tab lar təq dim olu-
nub. Şə hər ci yi zi ya rət edən-
lər da hi Azər bay can şai ri 
Ni za mi Gən cə vi nin hə ya tı 
və ya ra dı cı lı ğı, ha be lə qə-
dim mil li qa dın və ki şi ge-
yim lə ri ilə bağ lı sər gi lər lə, 
mis gər lik mə mu lat la rı, zən-

gin mət bəx nü mu nə lə ri, 
öl kə miz də is teh sal olu nan 
şə rab nü mu nə lə ri ilə ya xın-
dan ta nış ol maq im ka nı qa-
za nıb lar.

Bu gün lər ər zin də Azər-
bay ca nın in cə sə nət us ta la rı 
fran sız ta ma şa çı la rı qar şı sın-
da mu ğam və xalq mah nı la-
rı, mil li rəqs lər və caz mu si-
qi si ilə çı xış edib lər.

İkitərəflimünasibətləruğurlainkişafedir
Azər bay can Res pub li ka-

sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev sent yab rın 25-də Mosk-
va şə hə ri nin me ri Ser gey 
Sob ya ni nin baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti ni qə bul 
edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Azər bay can Res pub li ka sı ilə 
Ru si ya Fe de ra si ya sı ara sın da 
iki tə rəf i mü na si bət lə rin di-
na mik şə kil də uğur la in ki şaf 
et di yi ni bil di rib. Öl kə lə ri mi-
zin həm yük sək sə viy yə də, 
həm də mü va fiq struk tur lar 
və na zir lik lər sə viy yə sin də 
fə al əmək daş lıq et di yi ni de-
yən Pre zi dent İl ham Əli yev 
bu ya xın lar da ke çi ri lən Ru-
si ya-Azər bay can hö ku mət-
lə ra ra sı bir gə iq ti sa di ko mis-
si ya nın ic la sın da mü za ki rə 
olu nan mə sə lə lə rin əhə-
miy yə ti ni qeyd edib. Mosk-
va şə hə ri ilə möv cud olan 
ənə nə vi əla qə lə rin önə mi-
ni vur ğu la yan döv lə ti mi zin 
baş çı sı son dövr lər də Ru si ya 
pay tax tın da hə ya ta ke çi ri lən 
ge niş ye ni dən qur ma iş lə ri nin 

bö yük ma raq do ğur du ğu nu 
bil di rib. Ba kı şə hə rin də də 
sü rət li in ki şaf və abad lıq iş-
lə ri nin hə ya ta ke çi ril di yi ni 
de yən Pre zi dent İl ham Əli-
yev pay taxt la rı mız ara sın da 
təc rü bə mü ba di lə si nin sə-
mə rə li ola ca ğı nı qeyd edib. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Mosk va şə hə ri 
ilə ti ca rət-iq ti sa di əla qə lə rə 
to xu na raq Ru si ya pay tax tı na 
gön də ri lə cək Azər bay can 
məh sul la rı nın həc mi nin da-
ha da ar tı rı la ca ğı na əmin ol-
du ğu nu de yib.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Mosk va şə hə ri nin me ri nin  
rəh bər lik et di yi nü ma yən-
də he yə ti nin Azər bay ca na 
sə fə ri nin əla qə lə ri mi zin 
da ha da in ki şaf et di ril mə si 
və öl kə miz lə da ha ya xın dan 
ta nış ol maq işi nə xid mət 
edə cə yi nə ümid var ol du ğu-
nu vur ğu la yıb.

Nü ma yən də he yə ti nə 
gös tə ri lən yük sək qo naq-
pər vər li yə gö rə Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den-

ti nə min nət dar lı ğı nı bil di-
rən Mosk va şə hə ri nin me ri 
Ser gey Sob ya nin de yib ki, 
Mosk va şə hə ri ilə Azər bay-
can ara sın da dost luq əla qə-
lə ri ço xəsr lik ta ri xə ma lik dir 
və ol duq ca yax şı hal dır ki, bu 
əla qə lər bu gün də in ki şaf 
et mək də da vam edir. Ti ca-
rət döv riy yə si nin art ma sı nın 
önə mi ni vur ğu la yan Mosk-
va şə hə ri nin me ri bil di rib 
ki, Azər bay can dan Ru si ya 
pay tax tı na gön də ri lən ər zaq 
məh sul la rı nın həc mi üç də-
fə ar tıb və bu həc min da ha 
da ge niş lən di ril mə si üçün 
yax şı im kan lar var. Azər-
bay can hö ku mə ti ilə Mosk va 
şə hə ri ara sın da im za la na caq 
me mo ran dum və əla və sa-
ziş lər də iq ti sa di əmək daş lı-
ğı mı zın da ha da ge niş lən di-
ril mə si ilə bağ lı konk ret mə-
sə lə lə rin əks olun du ğu nu 
qeyd edən Ser gey Sob ya nin 
bu sə nəd lə ri ti ca rət, iq ti sa di 
əla qə lə ri mi zin ye ni sə viy-
yə yə qalx ma sı nın gös tə ri ci si 
ki mi də yər lən di rib.

Alek sandr Alek sand ro viç aç-
dı. Bu gün biz uşaq bağ ça sı nın 
açı lı şın da iş ti rak edi rik. O da 
bi zim dost lu ğu mu zun rəm zi 
ola caq. Tə sa dü fi de yil ki, uşaq 
bağ ça sı “Druj ba” ad lan dı rı-
lıb. Mə nim fik rim cə, bu adın 
rəm zi mə na sı var, çün ki bi zim 
nəs li miz dost lar nəs li dir, biz 
bir öl kə də ya şa mı şıq, bir-bi-
ri mi zi ta nı yı rıq, bir-bi ri mi zə 
hör mət edi rik. Gə rək gənc lər 
də bir-bi ri ilə ün siy yət də ol-
sun lar, ki çik yaş la rın dan uşaq 
bağ ça sın da, son ra Hey dər Əli-
ye vin adı nı da şı yan mək təb də 
dost luq et sin lər. Be lə lik lə, biz 
xalq la rı mız, öl kə lə ri miz ara-
sın da dost luq mü na si bət lə ri-
nin va ris li yi ni tə min edə rik.

Bi zi bir ləş di rən cə hət lər 
çox dur – ta rix də, bu gün kü 
si ya si pro ses lər də Ru si ya ilə 
Azər bay can ara sın da mü na-
si bət lə rin da ha sıx ol ma sı nı 
tə ləb edir. Biz öl kə lə ri miz 
ara sın da iki tə rəf li mü na si-
bət lə rə, re gi on lar ara sın da 
mü na si bət lə rə gö rə şa dıq və 
bu gün kü mə ra sim bi zi bir-bi-
ri mi zə bağ la yan mü na si bət lə-
rin sə mi mi li yi nin və də rin li-
yi nin da ha bir gös tə ri ci si dir.

Bu əla mət dar ha di sə mü-
na si bə ti lə həş tər xan lı la rı, bi-
zim ha mı mı zı, Həş tər xa nın 
dost la rı nı bir da ha təb rik edi-
rəm və ar zu edi rəm ki, uşaq-
lar bu ra da öz lə ri ni ra hat hiss 
et sin lər, öz öl kə si nin la yiq li 
və tən daş la rı ki mi bö yü sün-
lər”.

Son ra bağ ça nın açı lı şı 
olub. Azər bay can Pre zi den-
ti İl ham Əli yev və Həş tər-
xan vi la yə ti nin qu ber na to ru 
Alek sandr Jil kin bağ ça nın 
rəm zi açı lı şı nı bil di rən len ti 
kə sib lər.

Pre zi dent İl ham Əli ye və 
mə lu mat ve ril di ki, 140 yer lik 
bağ ça da həm Həş tər xan da 
ya şa yan azər bay can lı, həm də 
yer li ailə lə rin uşaq la rı tə lim-
tər bi yə ala caq lar. Ümu mi lik-
də bu mək tə bə qə dər mü əs si-
sə də 2-6 yaş ara sın da uşaq lar 
üçün 6 qrup nə zər də tu tu lub. 
Bağ ça bü tün zə ru ri ava dan lıq 
və in ven tar la təc hiz edi lib. 

Həştərxanda“Dostluq”
uşaqbağçasınınaçılışıolub
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Ma İl aĞa xa nov

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti baş çı sı nın iş ti ra kı 
ilə mü tə ma di ola raq ra yo nun 
müx tə lif əra zi lə rin də sa kin-
lər lə səy yar gö rüş lə rin təş ki-
li, on la rın qay ğı və prob lem-
lə ri nin həl li is ti qa mə tin də 
ope ra tiv təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si ənə nə ha lı nı al-
mış dır. Sent yab rın 26-da 
9-cu mik ro ra yon, 157 say lı 
mək tə bin akt za lın da sa kin-
lər lə növ bə ti gö rüş ke çi ril-
miş dir. Təd bir 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 quq-mü ha fi zə or qan-
la rı nın rəh bər lə ri və 125 nə-
fər mik ro ra yon sa ki ni iş ti rak 
et miş dir. İc ra hakimiyyə ti nin 
başçısı tədbir dən öncə mək-
təb də ye ni dərs ili nin ge di şa-
tı ilə ta niş ol muş dur.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd-
din İs gən də rov bil dir miş dir 
ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
tap şı rıq və töv si yə lə ri nə uy-
ğun ola raq yer lər də mün-
tə zəm gö rüş lər ke çi ri lir,  
sa kin lə ri na ra hat edən mə-
sə lə lə rin həl li is ti qa mə tin-
də təd bir lər gö rü lür.  Öl kə 
rəh bə ri nin yük sək diq qət və 
qay ğı sı ilə son il lər Bi nə qə-
di ra yo nu özü nün di na mik 
in ki şaf mər hə lə si nə qə dəm 
qoy muş, əha li nin prob lem-
lə ri nin həl li is ti qa mə tin də 
sis tem li və ar dı cıl təd bir lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə baş la-
nıl mış dır: “Döv lə ti mi zin baş-
çı sı tək cə 2014-cü ilin ötən 
döv rün də 4 də fə Bi nə qə di 
ra yo nu na sə fər edib, gö rü lən 

iş lər lə ma raq la nıb, də yər li 
töv si yə və ğap şı rıq la rı nı ve-
rib. Bu, möh tə rəm Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin bi nə qə di li lə-
rə diq qə ti nin tə za hü rü dür. 
Bu gün lər də döv lət baş çı sı 
Bi nə qə di qə sə bə sin də yer lə-
şən 182 say lı tam or ta mək-
təb üçün in şa olun muş əla və 
kor pu sun açı lı şın da iş ti rak 
edib. Möh tə rəm Pre zi den tin 
tap şı rıq və töv si yə lə ri bi zim 
üçün əmə li fəa liy yət proq-
ra mı dır və biz bun dan son ra 
da ha yük sək əh val-ru hiy yə 
ilə iş lə mə li yik”.  

Bi nə qə di RİH baş çı sı bil-
dir miş dir ki, Ba kı şə hə ri nin 
kənd və qə sə bə lə ri nin in ki-
şa fı nı nə zər də tu tan mü va fiq 
Döv lət Proq ra mı na əsa sən, 
res pub li ka nın hər ye rin də 
ol du ğu ki mi, Bi nə qə di ra yo-
nun da da mək təb lər və uşaq 
bağ ça la rı əsas lı tə mir olu nur: 
“Tək cə ye ni dərs ili ərə fə sin-
də ra yon da 3 mək təb – 157, 

115 və 298 say lı mək təb lər 
əsas lı tə mir olu nub. 182 say lı 
tam or ta mək təb üçün  1300 
şa gird lik kor pus ti ki lə rək 
is ti fa də yə ve ri lib. İki il əv-
vəl ke çir di yi miz gö rüş də sa-
kin lər bu mək tə bin ya rar sız 
ol ma sı ba rə də mə sə lə qal-
dır mış dı lar. Qı sa müd dət də 
bu mə sə lə öz uğur lu həl li ni 
tap dı. Ye ni mək təb ən müa sir 
ava dan lıq lar la təc hiz olu nub, 
bu ra da əsas lı tə mir iş lə ri gö-
rü lüb. Bir söz lə, mək tə bin si-
ma sı tama mi lə də yi şib. 

Hər il yeni mək təb lər is-
ti fa dəyə verilsə də, hələ də 
bir sıra mək təb lər də sıx lıq 
mü şa hi də olunur.  Tə bii ki, 
be lə olan hal da təd ri sin key-
fiy yə tin dən da nış maq çə tin-
dir. Bun dan həm şa gird lər, 
həm də mü əl lim lər əziy yət 
çə kir lər”. 

Sa kin lə rin prob lem lə rin 
həl li nə im kan ya ra dan be-
lə gö rüş lə rin xoş ənə nə yə 

çev ril di yi ni de yən ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin baş çı sı onu 
da bil dir miş dir ki, Pre zi dent 

İl ham Əli ye vin ic ra struk-
tur la rı qar şı sın da mü əy yən-
ləş dir di yi ən baş lı ca və zi fə 
in san la ra la yiq li xid mət dir: 
“Be lə gö rüş lə rin təş ki li sa-

kin lə ri na ra hat edən mə sə-
sə lə ri on la rın öz di lin dən 
eşit mək, nöq san və ça tış maz-
lıq la rın, so si al prob lem lə rin 
həl li is ti qa mə tin də ad dım lar 
at maq dır. Bu gün Bi nə qə di 
ra yo nu nun hər ye rin də abad-
lıq-qu ru cu luq iş lə ri hə yüa ta 
ke çi ri lir. Ra yo na ic ra baş çı sı 
tə yin olun du ğum ilk gün dən 
in san lar la can lı, sə mi mi ün-
siy yət ya rat ma ğa, prob lem lə-
ri öy rən mə yə ça lış mı şam. Bu 
gö rüş lər də qal dı rı lan prob-
lem lə rə, səs lən di ri lən rəy və 
tək lif ə rə cid di lik lə ya na şır, 
on la rın həl li üçün ra yo nun 
bü tün möv cud im kan la rın-
dan, re surs la rın dan mak-
si mum də rə cə də is ti fa də 
edi rik. La kin bü tün möv cud 
prob lem lə ri qı sa müd dət də 
həll et mək müm kün de yil 

və bu nun üçün mü əy yən za-
ma na eh ti yac var. Nə zə ri ni zə 
çat dır maq is tə yi rəm ki, bi zə 
edi lən bü tün mü ra ci ət lər 
qey diy ya ta alı nır və aidiy yə ti 

şö bə lə rə gön də ri lir. İc ra ha-
ki miy yə ti tə rə fin dən hə ya-
ta ke çi ri lən bü tün la yi hə lər, 
gö rü lən iş lər əha li nin ra hat-
lı ğı, yax şı ya şa ma sı üçün dür. 
Mən də olan mə lu ma ta gö rə, 
9-cu mik ro ra yon da hün dür-
mər tə bə li bi na lar da su yun 
ve ril mə sin də prob lem lər 
möv cüd dür. Bu nun la bağ lı 
tap şı rıq lar ve ri lib və prob lem 
ya xın vaxt lar da həl li ni ta pa-
caq”. 

Da ha son ra sa kin lə rin 
şi ka yət və tək lif ə ri din lə nil-
miş dir. 9-cu mik ro ra yon sa-
ki ni Si ya sət İs mi za də mik ro-
ra yon da apa rı lan abad lıq və 
qu ru cu luq iş lə ri nə gö rə öl kə 
rəh bər li yi nə min nət darl ğı nı 
bil dir miş, 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.
Di gər mik ro ra yon sa ki ni 

Səa dət Ab ba so va iyul ayın-
da ic ra sı na baş la nıl mış “Tə-
miz Bi nə qə di” la yi hə si nin 

sa kin lər tə rə fin dən dəs tək-
lən di yi ni diq qə tə çat dır mış-
dır. Bil di ril miş dir ki, əra zi də 
yer lə şən bi na la rın hə yə tin də 
uşaq la rın oy na ma sı, yaş lı in-
san la rın is ti ra hə ti və sa kin lə-
rin asu də vax tı nın sə mə rə li 
təş ki li üçün hər tə rəf i şə ra it 
ya ra dıl mış dır. 

Mik ro ra yon sa ki ni Ra miz 
Əs gə rov ra yon ic ra ha ki miy-
yə ti nin son il lər də ki fəa liy yə-
ti nin in san lar da bö yük ra zı lıq 
və ümid his si do ğur du ğu nu 
vur ğu la mış dır: “Uzun il lər-
dən bə ri Bi nə qə di ra yo nun da, 
o cüm lə dən 9-cu mik ro ra yon-
da çox say lı prob lem lər möv-
cud idi. Son il lər də Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin diq qət və qay-
ğı sı sa yə sin də mik ro ra yon da 
çox bö yük iş lər gö rü lüb. Xü-
su sən də bər bad və ziy yət də 
olan yol la ra as falt dö şə nib, 
ye ni is ti ra hət gu şə lə ri sa lı nıb. 
Bi na la rın dam ör tü yü ye ni lə-
nib, in san la rın ra hat lı ğı üçün 
la zı mi şə ra it ya ra dı lıb”.

Mik ro ra yon sa kin lə rin-
dən Rə na İb ra hi mo va, La-
lə zar Qə di ro va, Rə şid Hə-
sə nov, Loğ man Qa sı mov, 
Na miq Əs gə rov və baş qa la rı 
çı xış edə rək hə ya ta ke çi ri lən 
abad lıq və qu ru cu luq iş lə-
ri nə gö rə min nət dar lıq la rı-
nı bil dir miş, on la rı na ra hat 
edən bə zi nöq san və ça tış-
maz lıq la rın ara dan qal dı rıl-
ma sı nı xa hiş et miş lər.

Son da Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı-
sı  sa kin lər 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  tap şı rıq lar 
ver miş dir.

Maİl

Okt yab rın 1-də Bi nə-
qə di ra yo nun da pro ku ror-
luq iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı 
mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri-
lib.

Bi nə qə di Ra yon Pro ku-
ror lu ğu nun in zi ba ti bi na-
sın da təşkil olunan təd bir-
də ra yon ic ra ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın müa vi ni İl qar 
Sü ley ma nov və RİH baş çı sı 
Apa ra tının  Hü quq şö bə si-
nin mü di ri Yu nis Hü sey nov 
iş ti rak edib lər.

Təd bi ri  gi riş sö zü ilə 

açan  İ.Sü ley ma nov ra yon 
rəh bər li yi adın dan  pe şə 
bay ram la rı mü na si bə ti ilə 
pro ku ror luq iş çi lə ri ni təb rik 
edib. Bildirilib ki, pro ku ror-
luq or qan la rı nın müs tə qil 
döv lə ti mi zə uy ğun for ma-
laş ma sın da Hey dər Əli-
ye vin müs təs na ro lu olub. 
Pre zi dent İl ham Əli yev də 
bu sa hə nin iş çi lə ri nə hər 
za man diq qət və qay ğı keş-
lik lə ya na şır. Azər bay ca nın 
pro ku ror luq or qan la rı qa-
nu nun ali li yi nin, in san hü-
quq və azad lıq la rı nın tə min 
olun ma sı na, ci na yət kar lıq la 

mü ba ri zə yə, qa nun çu lu ğun 
və hü quq qay da la rı nın qo-
run ma sı na xid mət edir.

Da ha son ra Bi nə qə di ra-
yon pro ku ro ru Na zim İma-
nov çı xı şın da döv lət baş çı sı 
tə rə fin dən pro ku ror luq iş-
çi lə ri nə gös tə ri lən qay ğı nı 
min nət dar lıq la qeyd edə rək 
bu yük sək diq qə tin döv lət-
çi li yə xid mət də on lar üçün 
güc lü sti mul ol du ğu nu vur-
ğu lay ıb.

Təd bi rin so nun da xid-
mət də fərq lə nən pro ku ror-
luq əmək daş la rı na xa ti rə 
hə diy yə lə ri təq dim edi lib.

ESMİra

Bi nə qə di Ra yon Mər kəz-
ləş di ril miş Ki tab xa na Sis te-
mi nin (MKS) 1 say lı fi lia lın da 
Bey nəl xalq Ahıl lar Gü nü ilə 
bağ lı təd bir və sər gi ke çi ril-
miş dir. Mə ra sim də fi lia lın 
mü di ri Al maz Ələk bə ro va, 
MKS-in bər pa çı rəs sa mı Hə-
diy yə Nu ri ye va, ra yon Ağ saq-
qal lar Şu ra sı nın üzv lə ri, tə qa-
üd çü mü əl lim lər və neft çi lər, 
fə al oxu cu lar iş ti rak et miş lər. 

A.Ələk bə ro va bil dir miş-
dir ki, BMT-nin Baş Məc li si 

1992-ci il də ahıl la rın mü da-
fiə si ilə bağ lı qət na mə qə bul 
edib və hə min qət na mə nin 
prin sip lə ri nə uy ğun ola raq 
hər il dün ya da okt yab rın 1-i 
Bey nəl xalq Ahıl lar Gü nü  ki-
mi qeyd olu nur. Bu ta ri xin 
bey nəl xalq sə viy yə də qeyd 
edil mə si nin ahıl la ra diq qət 
və qay ğı nın ar tı rıl ma sı məq-
sə di da şı dı ğı nı de yən filial 
müdiri res pub li ka mız da yaş-
lı in san la ra döv lət qay ğı sı nın 
il dən-ilə ar t dı ğı nı vur ğu la-
mış dır: “Ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev ahıl in san la ra, 

on la rın prob lem lə ri nə hər 
za man diq qət və qay ğı ilə 
ya na şıb. Öl kə miz də yaş lı in-
san la rın prob lem lə ri nə hər 
za man həs sas mü na si bət bu 
gün də möv cud dur. Tə qa üd-
çü lə rin so si al mü da fiə si nin 
güc lən di ril mə si Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
apar dı ğı so si al si ya sə tin baş-
lı ca tərkib hissəsidir”.

Son ra iş ti rak çı lar ki tab xa-
na nın fo ye sin də təş kil olu nan 
sər gi yə bax mış lar. Təd bi rin 
so nun da ahıl la ra bay ram hə-
diy yə lə ri təq dim olun muş dur. 

Dövlətbaşçısınıntapşırıqları
əməlifəaliyyətproqramıdır

Prokurorluqişçilərinin
peşəbayramıqeydolundu

Bayramtədbirikeçirilib

Azərbaycandövlətiyaşlıinsanlara
daimyüksəkqayğıiləyanaşır

M.aĞa xa nov

Okt yab rın 1-də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə  Bey nəl xalq 
Ahıl lar Gü nü nə həsr olun-
muş təd bir ke çi ri lib. Bu mü-
na si bət lə 8-ci mik ro ra yon da 
– N.Nə ri ma nov 75 ün va nın-
da yer lə şən “xe yir-şər” evin-
də təş kil edil miş mə ra sim də 
Bö yük Və tən mü ha ri bə si nin 
iş ti rak çı la rı, mil li qəh rə man-
la rın və şə hid lə rin va li deyn-
lə ri, ağ saq qal lar və ağ bir çək-
lər, ic ti mai bir lik lə rin rəh-
bər lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bir də çı xış edən 
Bö yük Və tən mü ha ri bə si, 
Əmək, Si lah lı Qüv və lər və 
Hü quq Mü ha fi zə Or qan la rı 
Ve te ran la rı Şu ra sı nın ra yon 

şö bə si nin səd ri Tel man Hə tə-
mov 1 Okt yabr – Bey nəl xalq 
Ahıl lar Gü nü nün Bi nə qə di 
ra yo nun da hər il yük sək sə-
viy yə də qeyd edil di yi ni diq-
qə tə çat dı rıb. Qeyd olu nub ki, 
döv lət baş çı sı nın yü rüt dü yü 
si ya sə tin ma hiy yə tin dən irə-
li gə lə rək, cə miy yə tin hər bir 
həs sas züm rə si ki mi, ahıl la rın 
so si al prob lem lə ri də diq qət 
mər kə zin də sax la nı lır, on la ra 
hər tə rəf i qay ğı gös tə ri lir. 

Mə ra sim də iş ti rak edən 
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 bay ram mü-

na si bə ti ilə ahıl la rı ra yon rəh-
bər li yi adın dan təb rik edərək 
bil di rib ki, Bir ləş miş Mil lət-
lər Təş ki la tı nın (BMT) Baş 
Məc li si 1992-ci il də ahıl la rın 
mü da fiə si ilə bağ lı qət na mə 
qə bul edib. Hə min qət na-
mə yə əsa sən, hər il okt yabr 
ayı nın 1-i bü tün dün ya da 
Bey nəl xalq Ahıl lar Gü nü ki-
mi qeyd olu nur. “Ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin müs-
tə qil Azər bay ca na rəh bər li yi 

döv rün dən in di yə dək hər il 
res pub li ka mız da Bey nəl xalq 
Ahıl lar Gü nü qeyd edi lir. 
22 iyun 2001-ci il ta ri xin də 

“Ahıl la ra so si al xid mət haq-
qın da” Qa nu nun qə bu lu da 
bu züm rə dən olan in san la ra 
hər tə rəf li döv lət qay ğı sı nı 
tə min et miş dir. Hər il Pre zi-
dent İl ham Əli yev tə rə fin dən 
tə qa üd lə rin ar tı rıl ma sı nın 
şa hi di olu ruq. Hey dər Əli yev 
Fon du nun Pre zi den ti Meh ri-
ban xa nım Əli ye va nın ahıl-
lar la bağ lı ke çir di yi so si al ak-
si ya lar yal nız Azər bay can da 
de yil, bü tün dün ya da xe yir-

xah lıq, qay ğı keş lik nü mu nə si 
ki mi də yər lən di ri lir”.

İc ra baş çı sı nın müa vi ni 
əmin ol du ğu nu vur ğu la yıb 
ki, ahıl və tən daş la rı mız tez 
bir za man da iş ğal olun muş 
tor paq la rı mı zın azad edil mə-
si nin se vin ci ni ya şa ya caq lar. 

Son ra təd bir bə dii his sə 
ilə da vam et di ri lib. Ra yo nun 
272 və 177 say lı kör pə lər evi-
uşaq bağ ça sı nın ha zır la dı ğı 
səh nə cik lər bö yük ma raq la 
qar şı la nıb. Mə ra sim də, həm-
çi nin, res pub li ka nın əmək dar 
ar tist lə ri – Gül yaz və Gül ya-
naq Məm mə do va ba cı la rı nın 
ifa sın da bir-bi rin dən gö zəl 
mah nı lar səs lən di ri lib.

Ra yo nun ahıl sa kin lə rin-
dən Hə sən Qa sı mov, Ka mil 
Ab dul la yev, Nel li  Və li ye va, İl-
ham Mu sa yev və di gər lə ri on-
la ra gös tə ri lən yük sək diq qət 
və qay ğı ya gö rə döv lət baş çı-
sı na və Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin rəh bər li yi nə 
min nət dar lıq la rı nı bil di rib lər. 

Təd bi rin so nun da 100-
dən çox ahıl sa ki nə bay ram 
hə diy yə si təq dim olu nub. 
Bi nə qə di RİH-in əmək daş la-
rı yaş la rı 100-ü keç miş ra yon 
sa kin lə ri nə öz ev lə rin də baş 
çə kə rək on la rı bay ram mü-
na si bə ti lə təb rik edib lər. 
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Maİl aĞa xa nov

Sent yab rın 25-də 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 YAP-ın 
sı ra la rı na qo şul maq is tə yən 
bir qrup şəxs lə gö rüş ke çi-
ri lib.

Gö rüş də Ye ni Azər bay-
can Par ti ya sı Bi nə qə di ra-
yon təş ki la tı nın səd ri Ra miz 
Gö yü şov, təş ki la tın Apa rat 
rəh bə ri Qa bil Qa fa rov, YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la-
tı Gənc lər Bir li yi nin səd ri 
Qüd si Bay ra mov, par ti ya sı-
ra la rı na qo şul maq üçün mü-
ra ci ət et miş na mi zəd lər və 
əra zi ilk par ti ya təş ki lat la rı-
nın sədr lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan Ra miz Gö yü şov Cə nu-
bi Qaf qaz da ən güc lü si ya si 
təş ki lat olan Ye ni Azər bay-
can Par ti ya sı nın sı ra la rı na 
qo şul ma ğın, onun  işin də ya-
xın dan iş ti ra kın şə rəf i iş ol-
du ğu nu bil di rib. Ra yon par-

ti ya təş ki la tı nın səd ri YAP-
ın ya ran ma sı ta ri xin dən, 
keç di yi şə rəf i yol dan bəhs 
edib, ha be lə öl kə nin si ya si 
və so si al sis te mi nin ye ni dən 
qu rul ma sı na ver di yi töf hə-
lə ri diq qə tə çə kib. O, Azər-
bay ca nın son də rə cə də ağır 
bir döv rün də –  1992-ci ilin 
no yab rın da ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü 
ilə ya ra dıl mış par ti ya nın qı-
sa müd dət də iq ti dar par ti-
ya sı na çev ril di yi ni xa tır la dıb.

Ra miz Gö yü şov YAP-ın 
ha zır da döv lət ida rə çi li yi 
pro se sin də mü hüm rol oy-
na dı ğı nı, par ti ya nın döv lət 
apa ra tı üçün zə ru ri kadr 
ba za sı na ma lik ol du ğu nu 
bil di rib. Ra yon par ti ya təş-
ki la tı nın səd ri ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin uzaq-
gö rən, ar dı cıl si ya sə ti nin bu 
gün YAP səd ri, Pre zi dent 
İl ham Əli yev tə rə fin dən 
uğur la da vam et di ril di yi ni, 
Azər bay ca nın da vam lı in ki-
şa fı üçün mü hüm iş lə rin gö-

rül dü yü nü vur ğu la yıb. Sədr 
ha zır da par ti ya sı ra la rı na 
qo şul maq is tə yən şəxs lə rin 
ək sə riy yə ti nin gənc lər dən 
iba rət ol du ğu nu və YAP 
üzv lə ri nin sa yı nın 630 mi ni 
öt dü yü nü də təd bir iş ti rak-
çı la rı nın diq qə ti nə çat dı rıb.

2014-cü ilin de kabr 
ayın da bə lə diy yə seç ki lə ri-
nin ke çi ri lə cə yi ni xa tır la dan 
R.Gö yü şov bu seç ki lər də də 
YAP na mi zəd lə ri nin qa lib 
gə lə cə yi nə əmin ol du ğu nu 
vur ğu la yıb. O, par ti ya sı ra la-
rı na qo şul maq üçün mü ra-
ci ət edən şəxs lə rə öl kə nin 
ic ti mai-si ya si hə ya tın da və 
par ti ya işin də fə al ol ma ğı 
töv si yə edib.

Da ha son ra Ye ni Azər-
bay can Par ti ya sı sı ra la rı na 
qo şul maq is tə yən şəxs lər 
öz lə ri haq qın da mə lu mat 
ve rib, par ti ya nın ni zam na-
mə si, proq ram və fəa liy yə ti, 
öl kə mi zin ic ti mai-si ya si hə-
ya tı ilə bağ lı müx tə lif su al la-
rı ca vab lan dı rıb lar.

Ma İl

Sent yab rın 27-də Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə-
ti, ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si və Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı (YAP) Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə 2014-2015-ci 
təd ris ilin də yük sək bal top-
la ya raq ali mək təb lə rə qə-
bul olu nan tə lə bə lər lə gö rüş 
ke çi ril miş dir.

YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın in zi ba ti bi na sın-
da baş tu tan təd bir də RİH 
baş çı sı nın müa vi ni Ay gün 
Əli ye va, ra yon gənc lər və 
id man ida rə si nin rəi si Qüd-
si Bay ra mov, YAP Bi nə qə-
di ra yon təş ki la tı nın apa rat 
rəh bə ri Qa bil Qa fa rov və 
gənc lər iş ti rak et miş lər. 

Bu cür gö rüş lə rin ke çi-
ril mə sin də məq səd yük sək 
in tel lek tu al sə viy yə yə ma-
lik gənc lə rin po ten sia lı nın 
düz gün qiy mət lən di ril mə-
si, on la rın bi lik və ba ca rıq-
la rın dan sə mə rə li is ti fa də 
edil mə si və gənc lə rin tək lif 
və rəy lə ri ilə ta nış ol maq dır.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan Qüd si  Bay ra mov  

yük sək nə ti cə gös tə rə-
rək ali mək təb lə rə qə bul 
olu nan gənc lə ri  təb rik 
et miş dir. İda rə rəi si bil-
dir miş dir ki, on la rın əl-
də et dik lə ri  bu uğur hə lə 
bir  baş lan ğıc dır. Gənc lər 
bun dan son ra hə yat la rı nın 
da ha mə su liy yət li döv rü-
nə qə dəm qo yur lar. Hər 
bir gənc ça lış ma lı dır ki, 
bu yük sək nə ti cə ni da xil 
ol duq la rı ali mək təb lər də 
də da vam et dir sin, təd ris 
olu nan ix ti sas proq ra mı nı 
də rin dən mə nim sə yə rək 
pe şə kar kadr ki mi ye tiş sin. 

Son ra  gənc lər və id man 
ida rə si nin apa rı cı məs lə-
hət çi si Ül viy yə Usu bo va Bi-
nə qə di ra yo nun da gənc lər 
və id man sa hə sin də hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lər haq qın-
da təq di mat la çı xış edə rək, 
bi la va si tə ra yon gənc lə ri nin 
tək lif ə ri əsa sın da re al laş dı-
rı lan la yi hə lər ba rə də ge niş 
mə lu mat ver miş dir.

YAP Bi nə qə di ra yon təş-
ki la tı nın apa rat rəh bə ri Qa-
bil Qa fa rov gənc lə rə xa ri ci 
dil və in for ma si ya tex no lo gi-
ya la rı sa hə sin də bi lik lə ri nin 
in ki şaf et di ril mə si məq sə di-

lə hə ya ta ke çi ri lə cək təd bir-
lər haq qın da da nış mış dır.

Mə ra sim də  çı xış edən 
Bi nə qə di RİH baş çı sı nın 
müa vi ni Ay gün Əli ye va bil-
dir miş dir ki, ra yon rəh bər li-
yi hər za man gənc lə rin ar zu 
və is tək lə ri ni diq qət mər-
kə zin də sax la yır və on la rın 
ide ya la rı nın ger çək ləş di ril-
mə si üçün mün bit şə ra it ya-
ra dı lır. O, gənc lə rə ra yon da 
hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər də 
fə al lıq nü ma yiş et dir mə yi 
töv si yə et miş dir. 

Son ra təd bir gənc lə rin 
tək lif ə ri nin din lə nil mə si ilə 
da vam et di ril miş dir. Səs lən-
di ri lən tək lif lər içə ri sin də 
xa ri ci dil, kom pü ter bi lik lə ri, 
na tiq lik kurs la rı, rəsm, mu-
si qi, şah mat dərs lə ri nin və 
sü rü cü lük kurs la rı nın təş-
kil olun ma sı, ey ni za man da 
müx tə lif id man ya rış la rı nın 
ke çi ril mə si üs tün lük təş kil 
et miş dir.

Son da təd bir ali mək-
təb lə rə qə bul im ta han la-
rın da yük sək bal top la yan 
gənc lə rin mü ka fat lan dı rıl-
ma sı və çay süf rə si ət ra fın da 
sə mi mi dis kus si ya ilə da vam 
et di ril miş dir.

Partiyasıralarınaqoşulmaq
istəyənlərinsayıdurmadanartır

Yüksəkbaltoplayan
tələbələrləgörüş

“ƏntəmizMKİS”
müsabiqəsininqalibləri
elanolundu

Təx mi nən iki ay da vam 
et miş mü sa bi qə yə okt yab rın 
1-də  ye kun vu rul muş dur. 
Mü ka fat lan dır ma mə ra si-
min də Bi nə qə di Ra yon İc-
ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın I 
müa vi ni, “Ən tə miz MKİS” 
mü sa bi qə si nin mün sif lər 
he yə ti nin səd ri İl qar Sü-
ley ma nov,  RİH baş çı sı nın 
müa vin lə ri, Apa ra tın şö bə 
mü dir lə ri və mə sul şəxs lə-
ri, ra yon Mən zil Kom mu-
nal-Tə sər rü fat Bir li yi nin 
rəh bər li yi və küt lə vi in for-
ma si ya va si tə lə ri nin nü ma-
yən də lə ri iş ti rak et miş lər. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan Bi nə qə di RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın Tə sər rü fat şö bə-
si nin mü di ri Əda lət Rə cə-
bov bil dir miş dir ki, “Tə miz 
Bi nə qə di” so si al la yi hə si 
çər çi və sin də nə zər də tu tu-
lan təd bir lər pla nı na uy ğun 
ola raq ke çi ri lən “Ən tə miz 
MKİS” mü sa bi qə si nə ye kun 
vu rul muş dur. O qeyd et miş-
dir ki, mü sa bi qə nin da vam 
et di yi müd dət də ra yon əra-
zi sin də 15 tə miz lik ak si ya sı  
hə ya ta ke çi ril miş dir: «Ar-
tıq mü sa bi qə nin nə ti cə lə-
ri mə lum dur və bu gün biz 
siz lər lə bir lik də «Ən tə miz 
MKİS» mü sa bi qə si nin qa-
li bi nin elan edil mə si üçün 
top laş mı şıq. Bu la yi hə nin 
ic ra sın da ya xın dan iş ti rak 
edən və uğur la hə ya ta ke-
çi ril mə sin də bir ba şa əmə yi 
olan in san la ra la yi hə nin ic-
ra sı na nə za rət edən ko mis-
si ya adın dan tə şək kü rü mü 
bil di ri rəm”. 

Ə.Rə cə bov qeyd et miş-
dir ki, “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si nin da vam et di-
yi müd dət də MKİS-lə rin 
xid mə ti əra zi sin də tu tu-
mu 1000 litr olan 975 ədəd 
məi şət tul lan tı la rı üçün 
nə zər də tu tu lan kon tey ner-
lər rəng lən miş, üzər lə ri nə 
«Tə miz Bi nə qə di» söz lə ri 
və lo qo su ya zıl mış ba ner-
lər ya pış dı rıl mış dır. Bun-
dan əla və, 29 nöq tə də hə-
rə sin də 4 ədəd ol maq la 29 
dəst məi şət tul lan tı la rı nın 
çe şid lən mə si üçün xü su-
si ur na lar yer ləş di ril miş dir. 
«Evi mi zi tə miz sax la yaq, 
Bi nə qə di - evi miz dir» de vi-
zi al tın da Nov xa nı çi mər li-
yin də, 115 say lı mək təb də, 
8-ci və 9-cu mik ro ra yon la-
rın əra zi sin də «Po lie ti len siz 
gün» şüa rı ilə təd bir lər ke-
çi ril miş, əla və ola raq hər bir 

MKİS-in xid mə ti əra zi sin də 
şən bə gün lə ri imə ci lik lər 
təş kil olun muş dur. Hə min 
təd bir lər də iş ti rak edən lər 
“Tə miz Bi nə qə di” lo qo su 
ya zıl mış xü su si ge yim lər lə 
tə min edil miş dir.  

Bil di ril miş dir ki, ötən 
müd dət ər zin də “Ən tə miz 
MKİS” mü sa bi qə si çər çi və-
sin də 9-cu mik ro ra yon əra-
zi sin də 2 ye ni park sa lın mış 
və bu is ti ra hət gu şə lə ri nin 
sa kin lər lə bir gə təq di mat-
la rı ke çi ril miş dir: “Ötən 
müd dət ər zin də MKTB-in 
xid mə ti əra zi lə ri hər gün 
tə miz lən miş, məi şət tul lan-
tı la rı qra fi kə uy ğun da şı na-
raq “Tə miz Şə hər” ASC-nin 
Ba la xa nı po li qo nu na təh vil 
ve ril miş dir. Xid mə ti əra zi-
də sa lın mış çə mən ör tü yü, 
gül kol la rı və ağac lar gün-
də lik su va rıl mış və ya şıl lı-
ğın nor mal və ziy yət də sax-
la nıl ma sı tə min edil miş dir. 
Bü tün MKİS-lə rin xid mə ti 
əra zi sin də möv cud id man, 
uşaq əy lən cə ava dan lıq la rı, 
həm çi nin otu ra caq lar, işıq 
di rək lə ri qo ru nub sax lan mış 
və sa kin lər ara sın da maa rif-
lən dir mə iş lə ri apa rıl mış dır. 
Ötən müd dət də əra zi yə 25 
ədəd otu ra caq qo yul muş 
və 31 ədəd ye ni işıq di rə yi 
qu raş dı rıl mış dır. La yi hə nin 
ke çi ril di yi müd dət də 151 
kon tey ner mey dan ça sı gün-
də lik yu yu la raq tə miz sax la-
nıl mış, tə kər lə ri sı ra dan çıx-
mış kon tey ner lər də 45 ədəd 
tə kər ye ni si ilə də yiş di ril-
miş və əra zi yə 22 ədəd ye ni 
kon tey ner yer ləş di ril miş dir. 
Ya şa yış bi na la rın da 1314 gi-
riş tə miz lən miş, mər tə bə lə-

ra ra sı mey dan ça la rın tə miz 
sax la nıl ma sı üçün  sa kin lər-
lə mü tə ma di iş apa rıl mış dır. 
Əra zi də ki ti ca rət ob yekt lə-
ri nin ət ra fı nın tə miz li yi nin 
tə min edil mə si məq sə di lə 
MKTB-nin əmək daş la rı ilə 
ya na şı, ob yekt iş çi lə ri nin və 
sa kin lə rin iş ti ra kı ilə imə ci-
lik lər hə ya ta ke çi ril miş dir. 
MKTB-nin tək li fi əsa sın da 
Azad lıq pros pek ti ilə Cə fər 
Xən dan kü çə si nin kə siş-
mə sin də RİH-in dəs tə yi ilə 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si ni 
əks et di rən lo qo lar və “Bi-
nə qə di evi miz dir, evi mi zi 
tə miz sax la yaq” lo qo su əks 
et di ril miş ev cik qu raş dı-
rı la raq  işıq lan dı rıl mış dır. 

MKTB-nin Nəq liy yat sa hə-
si nin bü tün ma şın-me xa-
nizm lə ri nə  “Tə miz Bi nə-
qə di” lo qo la rı ya pış dı rıl mış, 
məi şət tul lan tı la rı nı da şı yan 
“Ford” mar ka lı ma şın la rın 
hər iki tə rə fi nə “Tə miz Bi-
nə qə di” la yi hə si ni əks et di-
rən lo qo və xid mə ti əra zi də 
abad laş dı rıl mış əra zi lə rin 
təs vir lə ri yer ləş di ril miş dir”.

Mə ra sim də çı xış edən 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti baş çı sı nın I müa-
vi ni, “Ən tə miz MKİS” 
mü sa bi qə si nin mün sif lər 
he yə ti nin səd ri İl qar Sü ley-
ma nov de miş dir ki, 2015-ci 
ilin iyun-iyul ay la rın da Ba kı 
şə hə rin də I Av ro pa Olim pi-
ya Oyun la rı nın ke çi ril mə si 
ilə əla qə dar ra yon da “Tə-
miz Bi nə qə di” la yi hə si nin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə baş la-
nıl mış dır: «La yi hə nin məq-
sə di bu gün bu ra da əy lə şən 
hər bir in sa na mə lum dur. 
Ra yon ic ra ha ki miy yə ti baş-
çı sı nın mü va fiq sə rən ca mı 
ilə la yi hə nin uğur la hə ya ta 
ke çi ril mə si üçün Təd bir lər 
Pla nı tər tib edil miş, ic ra-
sı nın tə mi ni üçün mü va fiq 
ko mis si ya ya ra dıl mış dır. 
Təd bir lər Pla nı nın II his sə-
sin də ra yon əra zi sin də «Ən 
tə miz ob yekt», «Ən tə miz 
uşaq bağ ça sı», «Nü mu nə vi 
sə hiy yə mü əs si sə si», «Ən 
tə miz mək təb», «Ən tə miz 
fər di ev», «Po lie ti len siz gün» 

və di gər mü sa bi qə lər lə bir-
lik də bu gün təq di ma tı nı ke-
çir di yi niz “Ən tə miz Mən zil 
Kom mu nal İs tis mar Sa hə si 
əra zi si» mü sa bi qə si nin təş-
ki li də plan laş dı rıl mış dır».  

La yi  hə nin ic  ra  s ın da 
MKTB-nin ya xın dan iş ti rak 
et di yi ni diq qə tə çat dı ran 
İ.Sü ley ma nov vur ğu la mış-
dır ki, «Tə miz Bi nə qə di» la-
yi hə si əsa sın da ha zır lan mış 
bil di riş və buk let lər Bir li-
yin əmək daş la rı va si tə si ilə 
sa kin lə rə pay lan mış dır : 
“Mən zil Kom mu nal-Tə sər-
rü fat Bir li yi «Tə miz Bi nə-
qə di» la yi hə si çər çi və sin də 
üzə ri nə dü şən və zi fə lə ri 
la yi qin cə ye ri nə ye tir mə yə 
ça lı şır. Ötən müd dət də qu-
ru mun nə za rət et di yi əra zi-
lər də - 6, 7, 8 və 9-cu mik-
ro ra yon lar da ge niş miq yas lı 
abad lıq iş lə ri nə baş la nıl mış-
dır. Gö rü lən iş lər nə ti cə sin-
də köh nə, ba xım sız mə həl-
lə lə rin gör kə mi ta nın maz 
də rə cə də də yiş miş, in san-
lar da ra zı lıq do ğu ran is ti-
ra hət gu şə lə ri ya ra dıl mış, 
ya şıl lıq lar sa lın mış dır. Mə-
həl lə lər də ki ya şa yış bi na la-
rı nın fa sad la rı ye ni lən miş, 
gi riş qa pı la rı kod laş dı rıl-
mış dır. Hə yət lər də is ti ra hət 
köşk lə ri, otu ra caq lar, uşaq-
lar üçün əy lən cə qur ğu la rı 
qu raş dı rıl mış dır. Mü sa bi-
qə nin ke çi ril di yi müd dət də 
ra yon əra zi sin də fəa liy yət 
gös tə rən bü tün mən zil-

kom mu nal is tis mar sa hə lə ri  
üzər lə ri nə  dü şən və zi fə lə ri 
la yi qin cə ye ri nə  ye tir miş lər. 
Qa lib lər mə lum dur, on la rı 
ürək dən təb rik edir, can-
sağ lı ğı və iş lə rin də uğur lar 
ar zu la yı ram». 

 Son ra qa lib lə rin təl tif 
olun ma sı mə ra si mi ke çi-
ril miş dir. Ye kun qə ra ra gö-
rə, mü sa bi qə nin qa li bi 8-ci 
mik ro ra yon da yer lə şən 1 
say lı Mən zil-Kom mu nal 
İs tis mar Sa hə si ol muş dur. 
II ye rə 7-ci mik ro ra yon da 
fəa liy yət gös tə rən  80, III 
ye rə isə 9-cu mik ro ra yon da 
fəa liy yət gös tə rən 95 say-
lı MKİS la yiq gö rül müş dür. 
9-cu mik ro ra yo nun əra zi-
sin də yer lə şən 108 və 92 
say lı mən zil-kom mu nal is-
tis mar sa hə lə ri nə isə hə vəs-
lən di ri ci mü ka fat lar təq dim 
olun muş dur. Bi nə qə di Ra-
yon MKTB-nin rə is müa vi ni 
Qa sım Əb dü rəh man lı, Bir li-
yin baş mü hən di si Və li Əli-
yev, tə miz lik üz rə sa hə rəi si 
İba dul lah Qəh rə ma nov, 2 
sü rü cü və 8 sü pür gə çi fəx ri 
fər man lar la təl tif edil miş lər. 

Xa tır la daq ki, mü sa bi-
qə nin şərt lə ri nə əsa sən, I 
yer üçün 2000 ma nat, II yer 
üçün 1500 ma nat, III yer 
üçün 1000 ma nat məb lə ğin-
də mü ka fat mü əy yən ləş di-
ril miş dir.   

Təd bir kon sert proq ra mı 
ilə da vam et di ril miş dir.

MƏHƏBBƏt orucov

“Tə miz Bi nə qə di” so si al la yi hə si çər çi və sin də nə zər də 
tu tul muş təd bir lər uğur la ic ra et di ri lir. Son iki ay da la yi hə 
çər çi və sin də ra yo nun müx tə lif əra zi lə rin də imə ci lik lər və 
di gər təd bir lər ke çi ril miş dir. Ey ni za man da, ic ra ha ki miy
yə ti nin baş çı sı tə rə fin dən im za lan mış sə rən ca ma uy ğun 
ola raq, “Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si ilə əla qə dar sa hib kar lıq 
sub yekt lə ri və döv lət mü əs si sə lə ri ara sın da mü sa bi qə lər 
təş kil edil miş dir. Be lə mü sa bi qə lə rin bi ri də la yi hə nin ic
ra sı nın baş la nıl dı ğı gün dən elan edil miş “Ən tə miz MKİS” 
mü sa bi qə si dir. 
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“tƏMİZ BİnƏqƏdİ” layİHƏSİnƏ Start vErİlİB

ES Mİ ra oru co va

Hər il okt yab rın 5-i Bey-
nəl xalq Mü əl lim lər Gü nü 
ki mi qeyd olu nur. Xa tır la-
daq ki, 5 okt yabr 1966-cı il-
də UNES CO və Bey nəl xalq 
Əmək Təş ki la tı nın bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə ça ğı rı lan konf-
rans da mü əl lim lə rin pe şə 
fəa liy yə ti nin şərt lə ri ni tə yin 
edən “Mü əl lim lə rin sta tu su 
haq qın da” ad lı ilk bey nəl xalq 
sə nəd im za lan mış dır. 1994-
cü  il dən hə min ta rix UNES-
CO tə rə fin dən Ümum dün ya 
Mü əl lim lər Gü nü ki mi tə sis 
edil miş dir. Bu ta rix, həm çi-
nin, BMT-nin bey nəl xalq və 
ümum dün ya gün lər sis te mi-
nə da xil dir. 

Bu gü nün qeyd olun ma sı 
mü əl lim lə rin cə miy yət də ki 
möv qe yi, təh sil və in ki şaf da kı 
ro lu na diq qət çək mə yi nə zər-
də tu tur. Ha zır da Bey nəl xalq 

Mü əl lim lər Gü nü dün ya-
nın 100-dən çox öl kə sin də 
ümum dün ya sə viy yə sin də 
ke çi ril di yi hal da, bə zi öl kə lər-
də müx tə lif ta rix lər də ay rı ca 
ola raq mil li sə viy yə də qeyd 
olu nur. Res pub li ka mız da bu 
ta rix rəs mi ola raq 1993-cü il 
okt yab rın 5-dən qeyd olu nur. 

Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin müs tə qil Azər bay ca-
na rəh bər li yi il lə rin də təh sil 
döv lə tin prio ri tet sa hə lə rin-
dən bi ri nə çev ri lib, təh sil iş çi-
lə ri nə döv lət qay ğı sı ar tı rı lıb. 
Bu uğur lu si ya sət son 11 il də 
ulu ön də rin la yiq li da vam çı sı, 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev tə rə fin dən la yi qin cə 
da vam et di ri lir. Öl kə də təh-
si lin in ki şa fı na qay ğı Hey dər 
Əli yev Fon du nun fəa liy yə tin-
də də prio ri tet is ti qa mət lər-
dən bi ri dir. Ha zır da res pub-
li ka mı zın ək sər böl gə lə rin də 
mək təb bi na la rı ti ki lir və ya 

əsas lı tə mir olu nur, təh sil 
mü əs si sə lə ri nin mad di-tex-
ni ki ba za sı möh kəm lən di ri lir, 
on lar ən müa sir in for ma si ya-
kom mu ni ka si ya va si tə lə ri ilə 
təc hiz olu nur. 

Döv lə tin təh si lə gös tər di-
yi diq qət və qay ğı dan bəh rə-
lə nən mü əl lim lər öz iş lə ri ni 
müa sir döv rün tə ləb lə ri nə 
uy ğun sə viy yə də qur ma ğa 
ça lı şır, öz bi lik və ba ca rıq la rı-
nı gə lə cə yi miz olan gənc lə rin 
təh si li nə sərf edir lər. 

Bey nəl xalq Mü əl lim lər 
Gü nü Bi nə qə di ra yo nun da da 
yük sək sə viy yə də qeyd olu-
nur. Ha zır da ra yon da 32 or ta 
ümum təh sil mək tə bi fəa liy-
yət gös tə rir. Bu mək təb lər də 
yüz lər lə mü əl lim şa gird lə rin 
tə lim-tər bi yə si ilə məş ğul 
olur. 

Əla mət dar gün mü na-
si bə ti ilə ra yon əra zi sin də 
fəa liy yət gös tə rən 217 say lı 

tam or ta mək tə bin di rek to ru 
Bə növ şə Cə fə ro va ilə söh-
bət ləş dik. Mü sa hi bi miz he sab 
edir ki, mü əl lim lik çə tin, ey ni 
za man da şə rəf i pe şə dir: “Pe-
şə sin dən ası lı ol ma ya raq, hər 
kəs or ta mək təb də oxu du ğu 
il lə ri xoş xa ti rə lər lə ya da sa-
lır. Söz süz ki, hə min xa ti rə-
lər də ən əziz ye ri ona qə ləm 
tut ma ğı, ya zı yaz ma ğı, ki tab 
oxu ma ğı öy rə dən mü əl lim 
tu tur. Bu pe şə nin sa hib lə ri nə 
ən gö zəl qiy mə ti ümum mil li 
li der Hey dər Əli yev ve rib. Ulu 
ön də rin mü əl lim lik pe şə si nə 
xü su si hör mə ti, mü na si bə ti 
olub. Mü əl lim lə rə qar şı hə-
mi şə tə ləb kar olan Hey dər 
Əli yev bu pe şə nin çə tin, la kin 
la zım lı, gə rək li ol du ğu nu hər 
za man çı xış la rın da vur ğu la-
yıb. Mü əl lim lər şa gird lə rin 
hər tə rəf i maa rif ən mə si, ya-
şa dıq la rı döv rün prob lem lə-
rin dən baş çı xar ma la rı üçün 

bi lik və ba ca rıq la rı nı sərf 
edir lər. Mü əl lim lər va li deyn-
lə bə ra bər, uşa ğın hər cür şıl-
taq lı ğı na, əziy yə ti nə dö zür, 
kə də ri ilə kə dər lə nir, se vin ci 
ilə se vi nir lər. Bu pe şə sa hib-
lə ri nin əmə yi nin nə ti cə sin də 
cə miy yət in şaf edir, in tel lek-
tu al sə viy yə li, ge niş dün ya gö-
rü şü nə ma lik, əx laq lı in san lar 
ye ti şir. Azər bay ca nın müs tə-
qil döv lət ki mi  möh kəm lən-
mə sin də fə al iş ti rak edən lər 
məhz mü əl lim əmə yi nin ye-
tir mə lə ri dir”.

Bi nə qə di ra yon sa ki ni, 
qa baq cıl mü əl lim, “Tə rəq qi” 
me da lı na la yiq gö rül müş Ra-
fiq Məm mə do vun söz lə ri nə 
gö rə, mü əl lim lər ye ni cə miy-
yət qu ru cu lu ğu nun in şa at çı-
la rı dır: “Hər bi ri mi zin la yiq li 
və tən daş ki mi ye tiş mə yi miz-
də mü əl lim lə rin xid mət lə ri 
əvəz siz dir. İn sa nın şəx siy yət 
ki mi for ma laş ma sın da, onun 

zə ka sı nın in ki şa fın da mü əl li-
min ro lu əvəz siz dir”.  

314 say lı mək tə bin X si nif 
şa gir di Ay şən Bay ra mo va təh-
sil mü əs si sə si nin  nü mu nə vi 
şa gird lə rin dən bi ri dir. O, bü-
tün dərs lə rin dən yük sək qiy-
mət lər al maq la ya na şı, həm 
də olim pia da ya rış la rı nın, 
müx tə lif in şa mü sa bi qə lə ri-
nin qa li bi dir. Ay şən qa zan dı-
ğı uğur lar da mü əl lim lə ri nin 
əmə yi nin bö yük ol du ğu nu 
dü şü nür: “Mü əl lim lə ri mi zin 
bi zim üzə ri miz də söz lə ifa-
də olun ma ya caq də rə cə də 
bö yük əmə yi və zəh mə ti var. 
Hə ya tı, dün ya nı dərk et mək-
də on la rın ro lu bö yük dür. Bi zi 
və tən pər vər ruh da bö yü dən, 
la yiq li və tən daş ki mi ye tiş di-
rən də məhz se vim li mü əl-
lim lə ri miz dir. On la rın gər gin 
əmə yi sa yə sin də biz “Ana” və 
“Və tən” söz lə ri ni yaz ma ğı öy-
rən mi şik”.

Maİl

Gə lən il res pub li ka mız-
da ke çi ri lə cək ilk Av ro pa 
Oyun la rı na bü tün öl kə miz 
cid di ha zır la şır. Azər bay can 
ilk də fə təş kil olu nan möh-
tə şəm oyun la ra ev sa hib li yi 
et mək lə dün ya ta ri xin də da-
ha bir iz qo ya caq. Bi nə qə di 
ra yo nu Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lıq işin də ön cül lər sı ra-
sın da dır. Bu pro se s də gənc-
lər xüsusilə seçilirlər. Ra-
yon da küt lə vi xa rak ter alan 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si-
nin  ic ra sın da on lar xü su si 
pay sa hi bi dir lər. Sə li qə-sah-
man ya ra dıl ma sın da, abad-
lıq iş lə rin də, bu və ya di gər 
sa hə lər lə bağ lı maa rif ən dir-
mə istiqa mə tin də gənc lə rin 
fə al lı ğı da ha çox nə zə rə çar-
pır. Xa tır la daq ki, “Tə miz Bi-
nə qə di” so si al la yi hə si çər çi-
və sin də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, ra yon Gənc lər 

və İd man İda rə si nin təş ki lat-
çı lı ğı “Po lie ti len siz gün” de-
vi zi al tın da ak si ya, “Tə miz 
Şə hər” ASC-yə eks kur si ya 
və s. təd bir lər uğur la təş kil 
olu nub. Be lə təd bir lər dən 
bi ri bu gün lər də Park Bul var 
ti ca rət və is ti ra hət mər kə-
zin də ke çi ril miş dir.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti ya nın da Gənc lər 

Fon du nun ma liy yə dəs tə yi, 
Bi nə qə di Rayon İc ra Ha ki-
miy yə ti və Gənc lər və İd man 
İda rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Ba kı-2015” ad lı fo to sər gi 
nü ma yiş et di ril miş dir. “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si çər çi və sin-
də  ra yon da hə ya ta ke çi ril miş 
təd bir lə ri əks et di rən fo to lar 
ziyarətçilərin böyük marağına 
səbəb olmuşdur.

Yeniidarəetməsisteminə
keçidləbağlıişlər
uğurladavametdirilir

Müəllimlərpeşə
bayramlarınıqeyd
etməyəhazırlaşırlar

“TəmizBinəqədi”layihəsi
ParkBulvardasərgiləndi

MƏ HƏB BƏt oru cov
   
Bi nə qə di ra yo nun da 

çox mər tə bə li mən zil lə rin 
ye ni ida rə et mə for ma sı na 
ke çi ril mə si nə ha zır lıq la əla-
qə dar in di yə dək qə ze ti miz-
də müx tə lif səp ki li ya zı lar 
dərc olu nub. Bu nun la be lə, 
mü şa hi də lər gös tə rir ki, bu 
sa hə də əha li ara sın da ge niş 
maa rif lən dir mə iş lə ri nin 
apa rıl ma sı na hə lə də eh ti-
yac var. 

2009-cu il də qüv və yə 
min miş Mən zil Mə cəl lə-
sin də öl kə də çox mən zil li 
bi na la rın ida rə edil mə si nin 
bir ne çə üsu lu nə zər də tu-
tul muş dur və bun lar dan bi ri 
də Mən zil Mül kiy yət çi lə-
ri Müş tə rək Cə miy yə ti nin 
(MMMC) ya ra dıl ma sı dır. 
La kin mə cəl lə nin qə bu lun-
dan 5 ilə dək vaxt keç mə si nə 
bax ma ya raq, qu rum mən zil 
ida rə çi li yi sis te mi nə da xil 
ola bil mə miş dir. Hö ku mət 
prob le min həl li məq sə di lə 
“Mən zil mül kiy yət çi lə ri-
nin müş tə rək cə miy yət lə ri 
haq qın da qa nun ve ri ci li yin 
in ki şaf pers pek tiv lə ri” ad lı 
kon sep si ya ha zır la mış və ilk 
pi lot-la yi hə nin Ba kı şə hə ri 
üz rə məhz Bi nə qə di ra yo-
nun da hə ya ta ke çi ril mə si nə 
baş la nıl mış dır. 

Bu is ti qa mət də gö rü lən 
iş lər ba rə də əmək da şı mı za  
mə lu mat ve rən  Bi nə qə di Ra-
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı 
Apa ra tı nın Əra zi ida rə et mə 
və yer li özü nüi da rə et mə or-
qan la rı ilə iş şö bə si nin bö yük 
məs lə hət çi si Asəf Və li yev bil-
dir miş dir ki, öl kə Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli ye vin “Azər-
bay can Res pub li ka sı Mən zil 
Mə cəl lə si nin təs diq edil mə-
si, qüv və yə min mə si və bu-
nun la bağ lı hü qu qi tən zim-
lə mə mə sə lə lə ri haq qın da” 
və “Azər bay can Res pub li ka sı 
Mən zil Mə cəl lə si nin ic ra sı-
nın tə min edil mə si ba rə də” 
fər man la rı na əsa sən, Mən zil 
Mə cəl lə si nin ic ra sı ilə bağ lı 
yer li ic ra ha ki miy yət lə ri qar-
şı sın da bir sı ra və zi fə lər mü-
əy yən ləş di ril miş dir. Azər-
bay can Res pub li ka sı Mən zil 
Mə cəl lə si nin 10.0.9-cu mad-
də si ilə mən zil mül kiy yət çi-
lə ri müş tə rək cə miy yə ti nin 
təş ki li və fəa liy yət qay da sı-
nın mü əy yən ləş di ril mə si, 
ha be lə çox mən zil li bi na nın 
sa hə mül kiy yət çi lə ri tə rə fin-
dən bi na nın ida rə edil mə si 
üsu lu se çil mə di yi təq dir də, 
ida rəe di ci təş ki la tın se çil mə-
si döv lə tin və zi fə lə ri nə aid 
edil miş dir. 

Bil di ril miş dir ki, qar şı-
ya qo yul muş mə sə lə lə rin 
həl li ilə əla qə dar Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı tə rə fin dən im za lan-
mış 166 say lı sə rən cam la 
ra yon əra zi sin də yer lə şən 

çox mən zil li ya şa yış bi na la-
rı nın ida rə edil mə si üsul la-
rı nı mü əy yən ləş dir mək və 
Mən zil Mə cəl lə si nin ic ra sı-
nı tə min et mək məq sə di lə 
əha li ara sın da maa rif ən dir-
mə işi apa ra caq xü su si ko-
mis si ya ya ra dıl mış dır. Ko-
mis si ya ya mik ro ra yon lar da, 
xü su si lə Bi nə qə di RİH tə rə-
fin dən əsas lı tə mir olun muş, 
fa sad la rı üz lən miş bi na lar da 
və ya abad laş dı rıl mış mə-
həl lə lər də maa rif ən dir mə, 
iza hat və təb li ğat iş lə ri apar-
maq la çox mən zil li bi na la rın 
mül kiy yət çi lə ri nə bi na nın 
ida rəe dil mə si üsul la rı nın 
se çil mə si,  bu nun üçün mü-
va fiq sə nəd lə rin ha zır lan-
ma sı və döv lət qey diy ya tı na 
alın ma sı na hər tə rəf i dəs tək 
və kö mək li yin gös tə ril mə si, 
maa rif ən dir mə və iza hat iş-
lə rin də və tən daş cə miy yə ti 
ins ti tut la rı nın və tə şəb büs-
kar sa kin lə rin fə al iş ti ra kı-
nın tə min edil mə si tap şı rıl-
mış dır. 

Gö rü lən iş lə rin ar tıq öz 
bəh rə si ni ver di yi ni söy lə-
yən A.Və li yev ha zır da 1 say-
lı Sa hə İn zi ba ti Əra zi Dai rə si 
(Sİ ƏD) üz rə nü ma yən də li-
yin əra zi sin də yer lə şən çox-
mən zil li ya şa yış bi na la rın da 
(Mən zil-Kom mu nal Tə sər-
rü fa tı Bir li yi nin ta be li yin də 
olan) mən zil qa nun ve ri ci li-
yi nə uy ğun ola raq, mən zil 
fon du nun ye ni ida rə et mə 
üsu lu na ke çi ril mə si (Mən zil 
Mül kiy yət çi lə ri Müş tə rək 
Cə miy yə ti nin ya ra dıl ma sı) 
ilə əla qə dar mü va fiq iş lə rin 
apa rıl dı ğı nı diq qə tə çat dır-
mış dır: “Sö zü ge dən mən-
zil mül kiy yət çi lə ri ara sın da 
təb li ğat iş lə ri apa rıl mış, on-
la ra mən zil fon du nun ye ni 
ida rə et mə üsu lu na ke çi ril-
mə si nin müs bət tə rəf lə ri 
izah olun muş dur. Nə ti cə də 
1 say lı Sİ ƏD-in əra zi sin də 
yer lə şən 8-ci mik ro ra yon, 
S.S.Axun dov 4, İ.Da da şov 91 
və 91a say lı bi na la rın mən zil 
mül kiy yət çi lə ri bir lə şə rək 
“Bi nə qə di 1” MMMC-nin 
ya ra dıl ma sı ilə əla qə dar qə-
rar qə bul et miş lər. Hə min 
bi na lar da, ümu mi lik də, 248 
mən zil də 720 nə fər sa kin 
ya şa yır. Ni zam na mə tər tib 
edi lə rək 7 nə fər dən iba rət 
ida rə he yə ti, 3 nə fər dən 
iba rət təft iş ko mis si ya sı nın 
üzv lə ri se çil miş və  MMMC 
Əd liy yə Na zir li yin də qey-
diy yat dan keç miş dir. Bun-
dan baş qa, 8-ci mik ro ra yon, 
Ə.Nax çi va ni kü çə si 33a say lı 
bi na da “Bi nə qə di-2”, Ə.Nax-
çı va ni kü çə si 4b say lı bi na da 
“Bi nə qə di-3” və Ş.Məm-
mə do va kü çə si 5b say lı bi-
na da  “Bi nə qə di-6” mən zil 
mül kiy yət çi lə ri müş tə rək 
cə miy yət lə ri ya ra dı la raq 
döv lət qey diy ya tın dan keç-
miş lər. Ha zır da Ə.Nax çı va ni 

kü çə si 52 say lı bi na da “Bi-
nə qə di 4” MMMC-nin ya-
ra dıl ma sı ilə əla qə dar iş lər 
ye kun laş maq üz rə dir”. 

Mü sa hi bi miz da ha iki 
bi na da tə sis yı ğın ca ğı ilə 
bağ lı  ha zır lıq la rın get di yi-
ni vur ğu la mış dır. Bun dan 
əla və, əha li ara sın da maa-
rif lən dir mə işi nin hə ya ta 
ke çi ril mə si məq sə di lə 9-cu 
mik ro ra yon da - Həm zə Ba-
ba şov kü çə sin də ki mə həl lə-
də Re surs İn for ma si ya Mər-
kə zi ya ra dıl mış və müa sir 
şə rai ti olan səy yar va qon la 
tə min edil miş dir: “Bu ra da 
həft ə nin 5 gü nü (çər şən bə, 
cü mə ax şa mı, cü mə, şən bə 
və ba zar gün lə ri) İq ti sa diy-
yat və Sə na ye Na zir li yi nin, 
Av ro pa İt ti fa qı QHT-lə ri nin 
və ic ra ha ki miy yə ti nin nü-
ma yən də lə ri hər gün 4 sa at 
ol maq la iza hat və maa rif-
lən dir mə iş lə ri apa rır lar. 2 
nöm rə li Sİ ƏD-in əra zi sin də 
yer lə şən 9-cu mik ro ra yon, 
Həm zə Ba ba şov kü çə si 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 və 
21 say lı bi na lar da ye ni ida-
rə et mə üsu lu na ke çid lə bağ lı 
sis tem li iş apa rı lır. 

Ha zır da Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən 
H.Ba ba şov kü çə si  12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20 və 21 say lı 
bi na la rı əha tə edən əra zi də 
müa sir üs lub da nü mu nə vi 
mə həl lə sa lı nır. Mə həl lə də 
ye ral tı qa raj, oxu za lı, ak-
va ri um löv hə lər, müx tə lif 
növ oyun, id man və əy lən-
cə ele ment lə ri ola caq dır. Bu 
cür  is ti ra hət gü şə lə ri nin 
sa lın ma sı ya xın za man lar da 
adı çə ki lən əra zi lər də yer-
lə şən çox mən zil li bi na lar da 
MMMC-lə rin ya ra dıl ma sı na 
da tə kan ve rə cək dir. Bi nə qə-
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən sö zü ge dən mə-
həl lə də ki 389 mən zi lə ye ni 
ida rə et mə üsu lu na ke çi din 
məq sə di ni və üs tün lük lə ri ni 
əks et di rən  “An ket-sor ğu”, 
“Bi nə qə di-buk let”  ad lı mə-
lu mat lan dı rı cı buk let lər pay-
la nıl mış dır. Bun dan əla və, 
RİH tə rə fin dən ye ni tə mir 
olu nan, 1 və 2 say lı Sİ ƏD-in 
əra zi sin də yer lə şən 22 bi na-
da ya şa yan sa kin lə rə bil di riş 
və ki tab ça lar pay lan mış dır. 
Ha zır da mən zil mül kiy yət-
çi lə ri ara sın da təb li ğat iş lə ri 
da vam et di ri lir, mən zil fon-
du nun ye ni ida rə et mə üsu lu-
nun müs bət tə rəf ə ri ba rə də 
ət raf ı mə lu mat ve ri lir. 

Bu sa hə də müa sir me-
tod la rın, Av ro pa təc rü bə si-
nin öy rə nil mə si və təb li ği 
məq sə di ilə Bi nə qə di RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın Əra zi ida-
rə et mə və yer li özü nüi da rə-
et mə or qan la rı ilə iş şö bə si-
nin mü di ri Ra miz Gö yü şov 
Azər bay can nü ma yən də 
he yə ti nin tər ki bin də ötən il 
Uk ray na Res pub li ka sı nın Ki-

yev və Xar kov şə hər lə rin də, 
Qır ğı zıs tan Res pub li ka sı nın 
Biş kek şə hə rin də ke çi ri lən 
se mi nar-təd bir lər də iş ti rak 
et miş dir. R.Gö yü şov bu il 
ap re lin 6-dan 11-dək nü ma-
yan də he yə ti nin tər ki bin də 
Es to ni ya və Lat vi ya res pub-
li ka la rın da, iyu lun 13-dən 
16-dək isə Al ma ni ya da ke-
çi ri lən təd bir lər də iş ti rak 
et miş dir”. 

A.Və li ye vin söz lə ri nə 
gö rə, çox mən zil li bi na lar da 
ya şa yan sa kin lər ara sın da 
təb li ğat-təş vi qat iş lə ri sa hə 
in zi ba ti əra zi dai rə lə ri nin 
kö mə yi ilə da vam et di ri lir: 
“Ar tıq 6-cı və 7-ci mik ro-
ra yon la rın əra zi sin də ye ni 
ida rə et mə sis te mi nə ke çi də 
ma raq yük sək dir. Sa kin lər 
ara sın da maa rif ən dir mə və 
iza hat iş lə ri nin apa rıl ma sı 
məq sə di ilə qey ri-hö kü mət 
təş ki lat la rı ilə də da nı şıq lar 
apa rı lır. Bu sa hə də təc rü bə-
si olan Me dia və İc ti mai Tə-
şəb büs lər Mər kə zi ilə əmək-
daş lıq qu rul muş dur. Ha zır da 
Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti ya nın da Qey ri-hö-
ku mət Təş ki lat la rı na Döv lət 
Dəs tə yi Şu ra sı nın dəs tə yi ilə 
“Çox mən zil li bi na la rın ida-
rəe dil mə si me xa nizm lə ri ilə 
bağ lı ic ti mai mə lu mat lı lıq 
sə viy yə si nin yük səl dil mə si” 
la yi hə si hə ya ta ke çi ri lir. La-
yi hə də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti həm ma raq lı 
tə rəf, həm də do nor ki mi iş-
ti rak edir. Bi nə qə di RİH-in 
dəs tə yi ilə “Bi zim bi na” bir gə 
ida rə çi lik tə şəb büs lə ri” adı 
al tın da bi na sa kin lə ri üçün 
bə ləd çi ki tab ça sı nəşr edil-
miş, həm çi nin la yi hə çər çi-
və sin də Bey nəl xalq Mət bu at 
Mər kə zin də “Çox mən zil li 
bi na la rın ida rə edil mə si me-
xa nizm lə ri ilə bağ lı ic ti mai 
mə lu mat lı lıq sə viy yə si nin 
yük səl dil mə si” möv zu sun da 
konf rans ke çi ril miş dir. Konf-
rans da Apa ra tın şö bə mü di-
ri Ra miz Gö yü şov ra yon da 
bu sa hə də gö rül müş iş lər 
və qar şı da du ran prob lem-
lər ba rə də təq di mat la çı xış 
et miş dir”. 

Mü sa hi bi miz son da qeyd 
et miş dir ki, bu ilin may ayın-
da Bi nə qə di RİH-də Av ro pa 
İt ti fa qı nın, İq ti sa diy yat və 
Sə na ye Na zir li yi nin və ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə “Mən zil Mül kiy yət-
çi lə ri Cə miy yə ti nin ya ra dıl-
ma sı və fəa liy yə ti nin təş ki li” 
möv zu sun da ke çi ril miş təd-
bir də mər kə zi və yer li ic ra 
ha ki miy yə ti or qan la rı nın, 
Av ro pa İt ti fa qı nın Ba kı Ofi-
si nin, qey ri-hö ku mət təş-
ki la ta la rı nın, ye ni ya ra dıl-
mış mən zil mül kiy yət çi lə ri 
müş tə rək cə miy yət lə ri nin, 
elə cə də müx tə lif tə şəb büs 
qrup la rı nın nü ma yən də lə ri 
iş ti rak et miş lər. 
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Mü qəd dəs Qur ban bay ra-
mı gün lə rin də Bi nə qə di ra yo-
nun da qur ban lıq hey van la rın 
sa tış yar mar ka la rı fəa liy yə tə 
baş la ya caq. Yar mar ka lar da 
hey van la rın ba za ra nis bə tən 
da ha ucuz qiy mə tə sa tı şı tə-
min edi lə cək. Sa tış yar mar-
ka la rı okt yab rın 4-ü və 5-də 
ke çi ri lə cək. 

Bu ba rə də qə ze ti mi zə Bi-
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti baş çı sı Apa ra tı nın  So si-
al-iq ti sa di in ki şa fın təh lil li və 
proq noz laş dı rıl ma sı şö bə si nin 
mü di ri Yəh ya Əli yev mə lu-
mat ver miş dir. O bil dir miş-
dir ki, Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti və İq ti sa diy yat 
və Sə na ye Na zir li yi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə bay ram gü-
nü 4 ün van da qur ban lıq hey-
van la rın gü zəşt li sa tı şı təş kil 
olu na caq. Yar mar ka lar 8-ci 
mik ro ra yon Ata türk pros pek-

ti ilə Cə fər Xən dan kü çə si nin 
(“Ət pa vil yon”u, “Oazis” is ti-
ra hət mər kə zi nin ya xın lı ğı) 
kə siş mə sin də, M.Ə.Rə sul za-
də qə sə bə sin də – Bi nə qə di 
şo se si ilə “Bak sol” yo lu nun 
kə siş mə sin də, Bi nə qə di qə-
sə bə si 3-cü mə dən, kor pus 78 
və Bi lə cə ri qə sə bə si, Tey mur 
Ya qu bov kü çə sin də yer lə şən 
bə lə diy yə yə məx sus qa ra jın 
hə yə tin də təş kil edi lə cək.

Şö bə mü di ri bil dir miş dir 
ki, yar mar ka la rın təş ki lin də 
baş lı ca məq səd bay ram ərə fə-
sin də ət və ət məh sul la rı nın, 
elə cə də di ri hey van la rın qiy-
mə tin də sü ni ar tım la rın qar şı-
sı nı al maq dır: “Sə la hiy yət li qu-
rum lar sü ni qiy mət ar tı mı nın 
ol ma ma sı na nə za rət edə cək lər. 
Han sı sa sa tış mən tə qə lə rin də 
qa nun suz luq lar aş kar edi lər sə, 
ca vab deh şəxs lər cid di şə kil də 
cə za lan dı rı la caq. Hey van sa tı-
şı nın və kə si min sa ni tar qay da-
la ra uy ğun təş kil edil mə si üçün 

Kənd Tə sər rü fa tı Na zir li yi nin 
xət ti ilə 2 yer də xü su si ça dır lar 
qu raş dı rıl mış, la zı mi ava dan-
lıq lar la təc hiz edil miş dir. Ət raf 
əra zi lə rin çirk lən mə mə si üçün  
ça dır la ra ka na li za si ya xət ti də 
çə kil miş dir”. 

Y.Əli yev əv vəl ki il lər də 
ol du ğu ki mi, bu bay ram gün-
lə rin də də ic ra ha ki miy yə ti-
nin xət ti ilə az tə mi nat lı ailə lə-
rə qur ban pa yı nın ve ri lə cə yi ni  
bil dir miş dir.

Yar mar ka nın təş kil edi-
lə cə yi 8-ci mik ro ra yon, Ata-
türk pros pek ti ilə Cə fər Xən-
dan kü çə si nin kə siş mə sin də 
yer lə şən “Ət pa vil yo nu”nda 
olar kən bu ra da bay ram la əla-
qə dar iş lə rin get di yi nin şa hi di 
ol duq. Mü əs si sə nin ic ra çı di-
rek to ru Əli Ha cı yev bi zim lə 
söh bə tin də qur ban lıq hey van-
la rın sa tı şı və kə si mi ilə bağ lı 
əra zi də ça dır la rın qu rul du ğu-
nu bil dir di: “Bu il qur ban lıq 
hey van la rın sa tı şı xü su si diq-

qət mər kə zin də ola caq. Sa tı şa 
çı xa rı lan xır da buy nuz lu hey-
van la rın qiy mə ti 95 ma nat dan 
ar tıq ol ma ya caq. Bun dan əla-
və, gör dü yü nüz ki mi, əra zi də 
Kənd Tə sər rü fa tı Na zir li yi nin 
xət ti ilə hey van la rın kə sil mə-
si üçün ça dır qu raş dı rı lıb, 
qur ban lıq hey van la rın sü rət li 
kə sil mə si üçün hər bir şə ra it 
ya ra dı lıb”.  

Ə.Ha cı ye vin söz lə ri nə gö-
rə, bay ram ərə fə sin də ət və 
ət məh sul la rı nın qiy mə tin-
də heç bir ar tım ol ma ya caq. 
Bun dan baş qa, hə min  gün-
lər də əha li nin müx tə lif ər zaq 
məh sul la rı na olan tə lə ba tı nın 
art ma sı nə zə rə alı na raq,  ba-
zar lar da reyd lər ke çi ri lə cək. 

Son da əla və edək ki, baş 
çək di yi miz di gər ün van lar da 
da qur ban lıq hey van la rın kə-
si lib əha li yə çat dı rıl ma sı üçün 
la zı mi şə rai tin ya ra dıl ma sı nın 
şa hi di ol duq. Al lah hər kə sin 
qur ba nı nı qə bul et sin! 

ES Mİra

Sent yab rın 26-da Bi nə qə-
di Ra yon Mər kəz ləş di ril miş 
Ki tab xa na Sis te min də (MKS) 
Ba kı da ilk ic ti mai-küt lə vi ki-
tab xa na olan “Nə ri man qi ra-
ət xa na sı”nın ya ra dıl ma sı nın 
120 il li yi nə həsr olun muş 
təd bir ke çi ril miş dir. “Nə ri-
man qi ra ət xa na sı mə də niy-
yət oca ğı dır” adı al tın da təş kil 
olu nan təd bir də Ye ni Azər-
bay can Par ti ya sı Bi nə qə di ra-
yon təş ki la tı nın əmək da şı Ja-
lə To fiq qı zı, Bi nə qə di Ra yon 
Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na 
Sis te mi nin di rek to ru Rə na 
Bi lən dər li, MKS-in ra yon 
üz rə fi li al la rı nın di rek tor la rı, 
Nə ri man Nə ri ma nov adı na 
xa ti rə mu ze yi nin bö yük el mi 
iş çi si Rə na Qəh rə ma no va, 
Ba kı Hu ma ni tar Kol le ci nin 
bib li oq ra fi ya fən ni üz rə mü-
əl li mi Sev da Oru co va və ki-
tab xa na nın dai mi oxu cu la rı 
iş ti rak et miş lər. 

Təd bi rin ke çi ril mə sin də 
məq səd Azər bay can da ilk ic-
ti mai-küt lə vi  ki tab xa na nın 
ya ran ma ta ri xi ni oxu cu la rın 
diq qə ti nə çat dır maq, ki tab-
xa na la rın cə miy yə tin maa rif-
lən mə si nə ver di yi töh fə ni və 
əvəz siz ro lu təb liğ et mək olub. 

Mə ra sim də çı xış edən na-
tiq lər res pub li ka da ki tab xa-
na çı lı ğın ta ri xin dən,  təş ki li 
və in ki şa fın dan, “Nə ri man 
qi ra ət xa na sı”nın fəa liy yə tin-
dən, bu sa hə yə gös tə ri lən 
döv lət qay ğı sın dan da nış-
mış lar. Qeyd olun muş dur ki, 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, 
UNES CO və ISES CO-nun 
xoş mə ram lı sə fi ri, Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti 
Meh ri ban xa nım Əli ye va öl-
kə miz də elm, təh sil, maa rif-
çi lik sa hə si nə xü su si diq qət 
gös tə rir. 

Rə na Qəh rə ma no va nın 
söz lə ri nə gö rə, ümum mil li 
li der Hey dər Əli yev Azər bay-
can da ki tab xa na çı lıq sa hə si ni 
də da im diq qət də sax la mış dır: 
“Azər bay can mə də niy yə ti nin 
in ki şa fı na və mə də ni sər vət-
lə ri mi zin mü ha fi zə olu na raq 
gə lə cək nə sil lə rə çat dı rıl ma-
sı na bö yük diq qət və qay ğı ilə 
ya na şan ulu ön dər öl kə miz də 
ki tab xa na işi nin in ki şa fı na da 
töh fə lə ri ni ver miş dir. Çağ-
daş ki tab xa na qu ru cu lu ğu nun 
özü lü də məhz 70-ci il lə rin 
əv vəl lə rin də – ulu ön də rin  
Azər bay ca na bi rin ci rəh bər-
li yi döv rün də qo yul muş dur. 
Bu dövr də bir sı ra şə hər lər-
də və ra yon mər kəz lə rin də 
ye ni ki tab xa na bi na la rı nın ti-
kil mə si, res pub li ka ki tab xa na 
şə bə kə si nin sü rət li in ki şa fı, 
ki tab xa na çı kadr la rın ha zır-
lan ma sı sa hə sin də sə mə rə li 
təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə-
si, ki tab xa na la rın mad di-tex-
ni ki ba za sı nın möh kəm lən-
di ril mə si is ti qa mə tin də cid di 
iş lər gö rül müş dür: “1993-cü 
il də Azər bay can da ya ra nan 
çox mü rək kəb şə ra it və hərc-
mərc lik şə rai tin də res pub li-
ka nın ki tab xa na şə bə kə lə ri 
məhv ol maq təh lü kə si ilə 
üz ləş miş di. Məhz bu dövr-
də ulu ön də rin xal qın tə lə bi 
ilə ye ni dən res pub li ka mı za 
rəh bər lik et mə yə baş la ma sı 
bü töv lük də el mi mi zi, mə də-
niy yə ti mi zi ta ma mi lə xi las 
et di yi ki mi, ki tab xa na şə bə kə-
lə ri nin də məh vi nin qar şı sı nı 
al dı. 1998-ci il də Azər bay can-
da ki tab xa na ta ri xin də dö nüş 
mər hə lə si he sab olu nan  “Ki-
tab xa na işi haq qın da” Qa nun 
qə bul olun du. Bu qa nun res-
pub li ka da çox say lı ki tab xa na 
şə bə kə lə ri ni da ğıl ma ğa qoy-
ma dı. Qa nun əsa sın da “Mil li 
ki tab xa na” sta tu su mü əy yən 

olun du, onun fond la rı və əm-
la kı ümum mil li sər vət elan 
edil di”.

Sev da Oru co va bil dir miş-
dir ki, ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin ide ya la rı nı la yi qin cə da-
vam et di rən Azər bay can Pe zi-
den ti İl ham Əli yev ki tab xa na 
işi nə xü su si diq qət lə ya na şır: 
“Cə nab Pre zi den tin tə şəb bü-
sü ilə res pub li ka da elm, təh sil, 
mə də niy yət sa hə si gün bə gün 
in ki şaf edir, mü va fiq sa hə də 
ça lı şan la rın so si al ri fa hı güc-
lən di ri lir. Bir çox fəa liy yət 
sa hə lə ri ki mi, bu ra da da döv-
lət qay ğı sı göz qa ba ğın da dır. 
Mad di-mə nə vi ir si mi zin qo-
ru yu cu su və təb li ğat çı sı olan 
ki tab xa na la rın in ki şa fı na diq-
qət və qay ğı gü nü-gün dən 
ar tır. 2007-ci il də Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin təs diq et di yi 
“Azər bay can Res pub li ka sın da 
ki tab xa na-in for ma si ya sa hə-
si nin 2008-2013-cü il lər də in-
ki şa fı üz rə Döv lət Proq ra mı” 
el mi ic ti ma iy yət tə rə fin dən 
yük sək qiy mə lən di ril di, ki-
tab xa na la rın di na mik fəa liy-
yə ti üçün ye ni kurs gö tü rül dü. 
Bu nun la da Azər bay can ki tab-
xa na la rı nın ye ni in for ma si ya 
tip li mü əs si sə yə çev ril mə si 
pro se si baş lan dı. Bir söz lə, bü-
tün bun lar xal qı nı, mil lə ti ni 
ürək dən se vən, onun mə də-
niy yə ti nə və mə nə vi sər və-
ti nə qay ğı nı öz hə yat ama lı na 
çe vi rən işıq lı şəx siy yə tin – ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin nə cib 
əməl lə ri nin bəh rə si dir”. 

Təd bir də, həm çi nin, 
“Nə ri man qi ra ət xa na sı-120” 
ad lı vi deo-çarx nü ma yiş et-
di ril miş, ey ni ad lı sər gi təş kil 
olun muş dur. Bi nə qə di Ra yon 
Mər kəz ləş miş Ki tab xa na Sis-
te mi nin dai mi oxu cu la rı və 
Ba kı Hu ma ni tar Kol le ci nin 
tə lə bə lə ri bu təd bir də də fə al 
iş ti rak et miş lər.

Əsa sı ulu ön dər Hey dər 
Əli yev tə rə fin dən qo yul muş 
döv lət-uşaq si ya sə ti öl kə-
miz də uşaq la rın hər tə rəf li 
və ahəng dar in ki şa fı nın tə-
min edil mə si nə yö nəl miş dir. 
Uşaq la ra yük sək sə viy yə də 
diq qət və qay ğı nın gös tə ril-
mə si, on la rın prob lem lə ri-
nin həl li nə nə za rət edil mə-
si, hü quq la rı nın mü da fiə si 
bu gün döv lət si ya sə ti nin 
prio ri tet is ti qa mət lə rin dən 
bi ri dir. Uşaq hü quq la rı sa-
hə sin də qə bul edil miş mil li 
və bey nəl xalq qa nun ve ri ci lik 
akt la rı da uşaq la rın şəx si və 
əm lak hü quq la rı nın qo run-
ma sı na xid mət edir.

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın 1992-ci il də ra ti fi ka si-
ya et di yi BMT-nin 20 no yabr 
1989-cu il ta rix li “Uşaq hü-
quq la rı haq qın da” Kon ven si-
ya sı nın müd dəa¬la rı na əsa-
sən, hər bir uşa ğın nor mal 
fi zi ki, əq li, psi xi, mə nə vi və 
so si al in ki şa fı üçün gə rək li 
olan mad di xərc lə ba şa gə-
lən hə yat sə viy yə si nə haq qı 
var. Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Ailə Mə cəl lə si nin mü-
əy yən et di yi uşaq hü quq la rı 
iki nö və bö lü nür: uşaq la rın 
şəx si haq la rı və əm lak haq-
la rı.

Uşaq lar ailə də ya şa maq 
və tər bi yə olun maq, ata-
ana sı və baş qa qo hum la rı ilə 
ün siy yət də ol maq, mü da fiə 
olun maq, öz dü şün cə lə ri ni 
bil dir mək, ad, ata adı, so ya dı 
da şı maq və di gər şəx si hü-
quq la rı ilə bə ra bər, əm lak 
hü quq la rı na da ma lik dir lər. 
Uşaq la rın əm lak hü quq la rı-
na aşa ğı da kı lar aiddir: 

– bir lik də ya şa dı ğı ata-
ana sı ilə ra zı laş ma əsa sın da 
on la rın əm la kı na sa hib ol maq 
və on lar dan ya rar lan maq;

– ata-ana sın dan və ailə-
nin baş qa üzv lə rin dən ma liy-
yə və sai ti al maq;

– öz gə li ri nin, mi ras və ya 
hə diy yə ki mi al dı ğı əm la kın, 
öz və sai ti ilə alın mış baş qa 
əm la kın mül kiy yət çi si ol maq.

Qa nun ve ri ci li yin tə-
ləb lə ri nə əsa sən, uşaq la rın 
va li deyn lə ri nin əm la kı na, 
va li deyn lə rin isə uşa ğın əm-
la kı na mül kiy yət hü quq la rı 
yox dur, bir lik də ya şa yır lar sa, 
va li deyn lər və uşaq lar qar şı-
lıq lı ra zı lıq əsa sın da bir-bi-

ri nin əm la kın dan ya rar la na 
(is ti fa də edə) və ya hə min 
əm la ka sa hib lik edə bi lər lər.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Mül ki Mə cəl lə nin 213-237-
ci mad də lə ri nin tə ləb lə ri nə 
gö rə, uşaq lar la va li deyn lər 
bir gə mül kiy yət çi ola bi lər-
lər. Və rə sə lik, mən zil fon-
du nun özəl ləş di ril mə si və 
baş qa hal lar da uşaq lar la va-
li deyn lə rin ümu mi mül kiy-
yə ti (pay lı və ya bir gə mül-
kiy yət) ya ra na bi lər. Ali ment 
öh də lik lə ri ilə bağ lı ailə 
üzv lə rin dən uşa ğın sax lan-
ma sı üçün tu tul muş və sa it, 
həm çi nin uşa ğa ça ta sı döv-
lət pen si ya və  müa vi nət lə ri, 
uşaq sax la ya nı nı itir di yi nə 
gö rə ona ve ri lən kom pen sa-
si ya və müa vi nət lər uşa ğın 
əm la kı sa yı lır. Hə min pul 
və sa it lə ri ata nın, ya xud ana-
nın və ya on la rı əvəz edən 
şəxs lə rin (qəy yum, hi ma-
yə çi və ya on la rı sax la yan 
baş qa şəxs lə rin) sə rən ca mı-
na ke çir. On lar bu pul lar la 
uşaq la rı sax la ma ğa, on la-
rın tər bi yə və təh sil lə bağ lı 
xərc lə ri ni ödə mə yə borc lu-
dur lar. Uşaq la rın on la ra ça-
ta sı ali ment və sai ti ilə bağ lı 
hü quq la rı nın da ha eti bar lı 
mü da fiə si Azər bay can Res-
pub li ka sı Ailə Mə cəl lə si nin 
55.3-cü mad də si ilə tən zim-
lə nir. Mi sal üçün, ali ment 
ödə yən ailə üz vü uşa ğa ve-
ri lən ali ment dən düz gün is-
ti fa də edil mə di yi ni bil dik də, 
məh kə mə va si tə si lə ödə di yi 
ali men tin ya rı dan çox ol ma-
yan his sə si nin uşa ğın adı na 
açıl mış bank he sa bı na kö çü-
rül mə si ni tə ləb edə bi lər.

Uşaq la rın əm lak la rı üzə-
rin də sə rən cam ver mək 
hü qu qu (öz əm la kı nı sat-
maq, ki ra yə ver mək, gi rov 
qoy maq, ba ğış la maq ba rə də 
öz mü la hi zə si nə gö rə qə rar 
qə bul et mə si) mül ki qa nun-
ve ri ci lik lə mü əy yən olu nur 
və uşa ğın fəa liy yət qa bi liy-
yə¬tin dən ası lı olur. Azər-
bay can Res pub li ka sı Mül ki 
Mə cəl lə si nin 28.3-cü mad-
də si nə əsa sən, 7 ya şı na dək 
olan yet kin lik ya şı na çat ma-
yan la rın fəa liy yət qa bi liy yə-
ti yox dur. 7 ya şın dan 18 ya-
şı na dək olan yet kin lik ya şı na 
çat ma yan la rın məh dud fəa-
liy yət qa bi liy yə ti var dır. Fəa-

liy yət qa bi liy yət li li yi nə gö rə 
uşaq lar 3 qru pa bö lü nür lər: 
7 ya şı na qə dər (fəa liy yət qa-
bi liy yə ti ol ma yan sa yı lır və 
hər han sı hü qu qi ad dım ata 
bil məz lər), 7 yaş dan 14 ya şa 
qə dər və 14 yaş dan 18 ya şa 
qə dər.  

7-14 yaş lı uşaq lar bə zi 
çox ki çik öl çü lü məi şət əqd-
lə ri ni müs tə qil bağ la ya bi-
lər lər (qi da məh sul la rı nın, 
mək təb əş ya la rı nın, ki çik 
oyun caq la rın və s. alın ma sı), 
həm çi nin əvəz siz qa zanc gö-
tür mə yə yö nəl miş, no ta ri al 
təs diq və ya döv lət qey diy-
ya tı gə rək ol ma yan əqd lər 
(oyun caq la rın, mək təb əş ya-
la rı nın, ge yim lə rin və s. hə-
diy yə alın ma sı); qa nu ni nü-
ma yən də lə rin və ya on la rın 
ra zı lı ğı ilə üçün cü şəxs lə rin 
bəl li məq səd lər və ya is tə di-
yi ki mi xərc lə mək üçün ver-
dik lə ri və sa it lə rə sə rən cam 
ve ril mə si üz rə əqd lər. Kə nar 
şəxs lər az yaş lı uşaq la ra pu lu 
yal nız qa nu ni nü ma yən də-
nin ra zı lı ğı ilə ve rə bi lər lər. 
Bü tün baş qa əqd lə ri 14 ya şı-
na dək uşaq la rın əvə zi nə ata-
ana la rı, öv lad lı ğa gö tü rən-
lər və qəy yum lar qa nun da 
gös tə ri lən məh du diy yət lər 
nə zə rə alın maq la bağ la yır-
lar. Mi sal üçün, on lar uşa ğın 
əm la kı he sa bı na hə diy yə 
ve rə bil məz lər. Azər bay can 
Res pub li ka sı Mül ki Mə cəl-
lə si nin 344-cü mad də si nin 
tə ləb lə ri nə əsa sən, 14 ya şı 
ta mam ol ma mış şəx sin bağ-
la dı ğı, özü nün fəa liy yət qa-
bi liy yə ti həd din dən kə na ra 
çı xan əqd lər eti bar sız dır.

Mül ki Mə cəl lə nin 30-cu 
mad də si nin tə ləb lə ri nə gö-
rə, 14 yaş dan tam fəa liy yət 
qa bi liy yə ti əl də edə nə qə dər 
uşaq lar aşa ğı da kı əqd lə ri va-
li deyn lər dən, öv lad lı ğa gö tü-
rən lər dən və qəy yum dan ra-
zı lıq al ma dan bağ la ya bi lər lər.

– az yaş lı la rın bağ la ya bil-
dik lə ri xır da məi şət və baş qa 
əqd lər;

– qa zan cın, tə qaü dün və 
baş qa gə lir lə rin üzə rin də sə-
rən ca mın ve ril mə si;

– elm, ədə biy yat və ya in-
cə sə nət əsə ri nin, ix ti ra nın və 
ya qa nun la qo ru nan baş qa 
əq li fəa liy yət nə ti cə si nin mü-
əl li fi hü quq la rı nın hə ya ta ke-
çi ril mə si.

Mül ki qa nun ve ri ci li yin 
tə ləb lə ri nə əsa sən, uşaq-
la rın yu xa rı da qeyd olu nan 
sə la hiy yət lər dən kə na ra çıx-
maq la bağ la dı ğı əqd lər eti-

bar sız sa yı lır. La kin bu əqd-
lər va li deyn lər, qəy yum lar 
və öv lad lı ğa gö tü rən lər tə-
rə fin dən son ra dan ya zı lı su-
rət də bə yə nil dik də eti bar lı 
sa yı lır. 16 ya şı ta mam ol muş 
yet kin lik ya şı na çat ma yan la-
rın koo pe ra tiv üz vü ol maq 
haq qı da var. 

18 ya şı na qə dər qa nun la 
mü əy yən olun muş qay da da 
tam fəa liy yət qa bi liy yə ti əl-
də et miş şəxs lər bü tün növ 
əqd lə ri öz lə ri bağ la yır və 
hə min əqd lər dən irə li gə-
lən öh də lik lər, ha be lə zə rər 
vur ma dan ya ra nan öh də lik-
lə ri üçün öz lə ri mə su liy yət 
da şı yır lar.

Ailə Mə cəl lə si nin 55.5-ci 
mad də si nə gö rə, uşa ğın əm-
la kı va li deyn lər tə rə fin dən 
ida rə olu nar sa, mül ki qa-
nun ve ri ci li yə uy ğun ola raq, 
on la ra hi ma yə al tın da olan 
şəx sin əm la kı na sə rən cam 
ve rən lə rə da ir qay da lar şa-
mil olu nur. Mül ki Mə cəl lə-
nin 36.2-ci mad də si nə gö rə, 
qəy yum luq və hi ma yə çi lik 
or qa nı nın yer li ic ra ha ki miy-
yə ti ya nın da qəy yum luq və 
hi ma yə çi lik ko mis si ya sı nın 
qa baq ca dan ica zə si ni al ma-
dan qəy yum qəy yum luq da 
və ya hi ma yə də ola nın əm-
la kı nın öz gə nin ki ləş¬di ril-
mə si nə, o cüm lə dən də yiş-
di ril mə si nə və ya ba ğış lan-
ma sı na; bu əm la kın ica rə yə, 
əvəz siz is ti fa də yə ve ril mə si-
nə və ya gi rov qo yul ma sı na 
da ir əqd lə ri; qəy yum luq da 
və ya hi ma yə də ola na mən-
sub hü quq lar dan im ti na ya, 
onun əm la kı nın bö lüş dü rül-
mə si nə və ya bu əm lak dan 
pay la rın ay rıl ma sı na sə bəb 
olan əqd lə ri; qəy yum luq da 
və ya hi ma yə də ola nın əm-
la kı nın azal ma sı na sə bəb 
olan hər han sı di gər əqd lə ri 
bağ la ya bil məz, hi ma yə çi isə 
on la rın bağ lan ma sı na ra zı lıq 
ve rə bil məz.

Yer li İc ra Ha ki miy yə-
ti ya nın da Qəy yum luq və 
hi ma yə çi lik ko mis si ya sı bu 
ica zə nin ve ri lib-ve ril mə mə-
si mə sə lə si ni konk ret hal-
lar dan çı xış edə rək və uşa-
ğın mə na fe yi nin tə mi ni nin 
üs tün lü yü nü nə zə rə ala raq 
mü əy yən ləş di rir.

Ay nur Ab bA so vA,
bi nə qə di RİH ya nın da 

Yet kin lik ya şı na  
çat ma yan la rın iş lə ri  

və hü quq la rı nın  
mü da fiə si üz rə ko mis si ya nın 

mə sul ka ti bi

Yetkinlikyaşınaçatmayanların
əmlakhüquqları

Kitabxanalarcəmiyyətin
maariflənməsində
əvəzsizroloynayır

“Uşaq lar bi zim gə lə cə yi miz dir, gə lə cə yi mi zi nə cür tər bi yə 
edə cə yik sə, öl kə mi zin, mil lə ti mi zin, döv lə ti mi zin sa ba hı 
bun dan ası lı ola caq dır”. 

Ümum mil li li der Hey dər Əlİ Yev

Qurbanbayramıiləbağlıyarmarkalar
təşkilolunacaq
Satışaçıxarılanxırdabuynuzluheyvanlarınqiyməti95manatdanartıqolmayacaq

Bayram
günlərində
xəttəəlavə
avtobuslar
buraxılacaq

Qur ban bay ra mı ilə 
əla qə dar Ba kı Bey nəl xalq 
Av to vağ zal Komp lek si 
okt yab rın 2-dən 7-dək 
güc lən di ril miş iş re ji mi-
nə ke çə cək.

Növ bə rəi si Mə-
həm məd Ab dul la yev  bu 
haq da mə lu mat ve rə rək 
bil di rib ki, pay taxt dan 
böl gə lə rə sər ni şin axı nın 
art ma sı nə zə rə alı na raq, 
“M-Trans” MMC-nin 
rəh bər li yi tə rə fin dən 
təd bir lər pla nı ha zır la nıb. 
Sər ni şin lə rin ra hat lı ğı nı 
tə min et mək üçün eh-
ti yat nəq liy yat va si tə lə-
ri ay rı lıb. Xət tə hər gün 
200-250 əla və av to bus 
bu ra xıl ma sı nə zər də tu-
tu lur. 

M.Ab dul la yev qeyd 
edib ki, tə yin olun muş 
qra fik lər üz rə bi let sa tı şı 
10 gün əv vəl cə dən hə ya-
ta ke çi ri lə cək. 
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M.oru cov

Bi nə qə di ra yo nu məc bu ri 
köç kün lə rin ən sıx məs kun-
laş dıq la rı ra yon lar dan bi ri-
dir – bu ra da res pub li ka nın 
iş ğal olun muş böl gə lə rin dən 
56.801 nə fər məc bu ri köç kün 
məs kun la şıb. Ümu mi lik də, 
ra yon da 1554 ailə məc bu ri 
köç kün ki mi ra yon qey diy ya-
tın da dır. Qaç qın la rın və Məc-
bu ri Köç kün lə rin İş lə ri üz rə 
Döv lət Ko mi tə si nin Bi nə qə-
di ra yo nu üz rə sek tor mü di ri 
Adil Mi si rov bu ba rə də qə ze-
ti mi zə mə lu mat ve rib. 

Hə min ailə lər dən 581-i 
Şu şa, 286-sı Xo ca lı, 84-ü Xan-
kən di şə hər lə rin dən, 30-u Ağ-
də rə, 256-sı Xo ca vənd, 1351-i 
La çın, 3661-i Ağ dam, 3197-si 
Fü zu li, 1669-u Zən gi lan, 874-
ü Kəl bə cər, 2462-si Cəb ra yıl, 
679-u Qu bad lı  ra yon la rın dan, 
32-si Qa zax ra yo nu nun iş ğal 
olun muş Aşa ğı Əs ki pa ra, Yu-
xa rı Əs ki pa ra, Ba ğa nıs Ay rım, 
Sey rim li və Qı zıl Ha cı lı kənd-
lə rin dən, 5-i isə Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sı nın Sə də-
rək ra yo nu nun Kər ki kən din-
dən olan məc bu ri köç kün lər-
dir. Sek tor mü di ri nin söz lə ri-
nə gö rə, Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tin dən Qaç qın la rın 
və Məc bu ri Köç kün lə rin İş lə ri 
üz rə Döv lət Ko mi tə si nin Bi-
nə qə di ra yon sek to ru na da xil 
ol muş və ya məc bu ri köç kün-
lər  tə rə fin dən şəx sən təq dim 
edil miş 251 əri zə, mək tub və 
mü ra ci ət diq qət lə araş dı rıl-
mış dır. 

Bun dan əla və, sek to ra 
mü ra ci ət et miş 198 məc bu ri 
köç kü nün mü ra ciə ti əsa sın-
da on la rın kom mu nal xid-
mət lər dən mü əy yən edil miş 
gü zəşt li şərt lər lə is ti fa də si nə 
da ir qə rar qə bul edil miş dir. 
“Məc bu ri köç kün” sta tu su-
nun ve ril mə si ilə bağ lı 895 
məc bu ri köç kü nün mü ra ci-
ət lə ri nə ba xıl mış və on lar dan 
893 nə fə ri nə müs bət ca vab 
ve ril miş dir. 

A.Mi si rov köç kün lə rin 
iş lə tə mi na tı mə sə lə si nin də 
diq qət mər kə zin də ol du ğu nu 
bil dir miş dir. Ra yon əra zi sin-

də təş kil olu nan yar mar ka lar-
da Bi nə qə di ra yo nun da məs-
kun laş mış 20 nə fər məc bu ri 
köç kün iş lə tə min olun muş, 
120 nə fə rin kom mer si ya və 
məi şət xid mə ti sa hə lə rin də 
fər di əmək lə məş ğul ol ma la-
rı na şə ra it ya ra dıl mış dır. 

Bun dan əla və, Bi nə qə-
di ra yo nu, 7-ci mik ro ra yon 

əra zi sin də yer lə şən 40 say lı 
kör pə lər evi-uşaq bağ ça sın-
dan 9 ailə, 9-cu mik ro ra yon, 
M.Cə lal kü çə sin də yer lə şən 
114 say lı kör pə lər evi-uşaq 
bağ ça sın dan 4, 8-ci mik ro ra-
yon, S.S.Axun dov kü çə sin də 
yer lə şən 193 say lı kör pə lər 
evi-uşaq bağ ça sın dan 3, Dər-
nə gül ya şa yış mas si vi, S.Bəh-
lul za də kü çə sin də yer lə şən 
215 say lı kör pə lər evi-uşaq 
bağ ça sın dan 7, 9-cu mik ro-
ra yon, M.Cə lal kü çə sin də 
yer lə şən 238 say lı kör pə lər 
evi-uşaq bağ ça sın dan 10, ye ni 
məs ci din in şa sı ilə əla qə dar 
H.Ba ba şov kü çə sin dən 112, 
Bi nə qə di qə sə bə si, Ə.Qa ra-
yev kü çə sin də yer lə şən Kor-
lar fab ri ki nin in zi ba ti bi na-
sın dan 4, 7-ci mik ro ra yon da 
16 say lı bi na nın 38-ci mən-
zi lin dən 1 ailə (cə mi 150 ailə 
ol maq la, 458 nə fər) Ab şe ron 
ra yo nu nun Meh dia bad qə sə-
bə sin də məc bu ri köç kün və 
şə hid ailə lə ri üçün in şa edil-
miş ya şa yış bi na la rın da mən-

zil lə tə min olun muş lar. 
Azər bay can Döv lət Pe da-

qo ji Uni ver si te ti nin Dər nə gül 
ya şa yış mas si vi, S.Bəh lul za də 
kü çə si, “29a” ün va nın da yer lə-
şən 1 say lı, Azər bay can Döv lət 
İq ti sad Uni ver si te ti nin A.Gə-
ray bəy li kü çə si 24a və 24b ün-
va nın da yer lə şən 1 və 2 say lı 
ya taq xa na la rı isə Məc bu ri Köç-

kün lə rin So si al İn ki şaf Fon du 
tə rə fin dən tə mir olu nur. 

A.Mi si rov ra yon əra zi sin-
də məs kun laş mış köç kün lə-
rə mü tə ma di ola raq mad di 
yar dım la rın gös tə ril di yi ni də 
diq qə tə çat dır mış dır. O vur-
ğu la mış dır ki, fev ra lın 24-də 
Xo ca lı soy qı rı mı ilə əla qə dar 
Xo ca lı şə hə ri nin Go ra dil bağ-
lar mas si vin də ki 2 say lı Ev-
tik mə kom bi na tı nın is ti ra hət 
zo na sın da məs kun laş mış  sa-
kin lə ri ilə gö rüş ke çi ril miş, 45 
az tə mi nat lı və şə hid ailə lə ri nə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti tə rə fin dən mad di yar dım 
olun muş dur. Bu nun la ya na-
şı, Xo ca lı şə hə rin dən olan 5 
məc bu ri köç kün ailə si nə hüzr 
mə ra sim lə rin də mad di yar dım  
gös tə ril miş dir. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti cə-
nab İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı na 
mü va fiq ola raq, əha li nin tib bi 
müa yi nə si nin mü tə şək kil və 
pla na uy ğun hə ya ta ke çi ril mə-
si məq sə di ilə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən 

səy yar hə kim bri qa da sı ya-
ra dıl mış və ra yon əra zi sin də 
məs kun laş mış məc bu ri köç-
kün lə rin, o cüm lə dən də niz-
kə na rı sa na to ri ya lar da məs-
kun laş mış məc bu ri köç kün lə-
rin tib bi müa yi nə dən ke çi ril-
mə si tə min olun muş dur. 

Dər nə gül ya şa yış mas si vi, 
3 say lı Ev tik mə kom bi na tı-

nın in zi ba ti əra zi sin də məs-
kun laş mış 2 məc bu ri köç kün 
ailə si nin ev lə ri nin elekt rik 
na qil lə rin də baş ver miş qı-
sa qa pan ma nə ti cə sin də yan-
ma sı nə zə rə alı na raq, on la rın 
2 ay lıq ki ra yə haq qı Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti tə rə-
fin dən ödə nil miş və bu müd-
dət də mən zil lə ri tə mir olun-
muş dur. 

Bi lə cə ri qə sə bə si, Çe şid-
lə mə mən tə qə si nin in zi ba-
ti əra zi sin də məs kun laş mış 
bir qrup məc bu ri köç kün 
ailə si nin mü ra ci ət lə ri nə zə-
rə alı na raq, Qaç qın la rın və 
Məc bu ri Köç kün lə rin İş lə ri 
üz rə Döv lət Ko mi tə si tə rə-
fin dən hə min əra zi yə 400 
metr elekt rik ka be li və 1 ədəd 
400 am per elekt rik ay rı cı sı 
ay rıl mış, elekt rik tə mi na tın-
da ya ran mış prob lem ara dan 
qal dı rıl mış dır. Bun dan əla və, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli-
ye vin 2004-cü il 1 iyul ta rix-
li, 298 nöm rə li sə rən ca mı ilə 

təs diq edil miş “Qaç qın la rın 
və məc bu ri köç kün lə rin ya-
şa yış şə rai tit nin yax şı laş dı-
rıl ma sı və məş ğul lu ğu nun 
ar tı rıl ma sı üz rə Döv lət Proq-
ra mı”nın 2.23-cü bən di nə 
uy ğun ola raq, Nov ruz bay ra-
mı ərə fə sin də ra yon əra zi-
sin də məs kun laş mış məc bu ri 
köç kün, şə hid və az tə mi nat lı 
ailə lə rə Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti tə rə fin dən bay-
ram sov qat la rı pay la nıl mış və 
şən lik lər təş kil olun muş dur. 

Azər bay can Res pub li ka sı 
Baş na zi ri nin müa vi ni, Qaç-
qın la rın və Məc bu ri Köç kün-
lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko mi-
tə si nin səd ri Əli Hə sə no vun 
iyun ayın da Bi nə qə di ra yo-
nu əra zi sin də məs kun laş mış 
məc bu ri köç kün və şə hid 
ailə lə ri ilə gö rü şü ke çi ril miş, 
bu gö rüş də 500 nə fə rə ya xın 
məc bu ri köç kü nün mü ra ciə ti 
din lə nil miş dir. 

Bi nə qə di qə sə bə si I mə-
dən, kor pus 42 ün va nın da 
məs kun laş mış Cəb ra yıl ra-
yo nun dan məc bu ri köç kün 
Zöh rə Cə mil qı zı Hə sə no va, 
Dər nə gül ya şa yış mas si vi, 
S.Bəh lul za də kü çə si 29a ün-
va nın da yer lə şən Azər bay can 
Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te-
ti nin 1 say lı ya taq xa na sın da 
məs kun laş mış Ağ dam ra-
yo nun dan məc bu ri köç kün 
Züm rüd Rüs təm qı zı Qu li ye-
va, Dər nə gül ya şa yış mas si vi, 
3 say lı Ev tik mə kom bi na tı nın 
in zi ba ti bi na sın da məs kun-
laş mış Ağ dam ra yo nun dan 
məc bu ri köç kün Zi vər Rüs-
təm qı zı Hü sey no va, Bi lə cə-
ri qə sə bə si, Bi nə qə di şo se si, 
dön gə 7 ün va nın da məs kun-
laş mış Cəb ra yıl ra yo nun dan 
məc bu ri köç kün Qüd rət Kər-
cə oğ lu Məm mə dov, Bi lə cə-
ri qə sə bə si, mə həl lə 5035, 
bi na 2, mən zil 27 ün va nın da 
məs kun laş mış Şu şa şə hə rin-
dən məc bu ri köç kün İb ra him 
Na zim oğ lu İb ra hi mov, – ailə 
və ziy yət lə ri nə zə rə alın maq-
la, – məc bu ri köç kün və şə-
hid ailə lə ri üçün nə zər də 
tu tul muş ye ni sa lın mış qə sə-
bə lər də mən zil lər lə tə min 
edil miş lər.

Dün ya mə də niy yə ti nə 
bö yük da hi lər bəxş et miş 
Azər bay can xal qı özü nün 
zən gin ta ri xi keç mi şi ilə fəxr 
edə bi lər. Xal qı mı zın mə də-
niy yət ta ri xin də özü nə yer al-
mış be lə bö yük şəx siy yət lə rin 
bi ri də XIX əs rin bö yük mü-
tə fək ki ri və şərq şü nas ali mi 
Mir zə Ka zım bəy dir. 

Mir zə Mə həm məd Ha-
cı oğ lu Ka zım bəy 1802-ci 
il də İra nın Rəşt şə hə rin də 
ru ha ni ailə sin də ana dan ol-
muş dur. O, 1810-cu il də Dər-
bən də gə lə rək şey xu lis lam 
olan ata sı Ha cı Qa sım ağa nın 
hi ma yə sin də təh si li ni da vam 
et dir miş dir. Onun qey ri-adi 
qa bi liy yə ti mü əl lim lə ri hə-
mi şə hey rə tə gə ti rir di. Hə lə 
məd rə sə də oxu du ğu za man 
Qu ra nın 28 su rə si ni, pey-
ğəm bər lə rin 30 min hə di si ni 
əz bər bi lir di. 

Ka zım bə yin ilk əsə ri 
“Ərəb di li nin qram ma ti ka-
sı”ol muş dur. Onun ikin ci əsə-
ri Dər bən din ta ri xin dən bəhs 
edən “Dər bənd na mə”, 3-cü 
əsə ri isə Os man lı ta ri xin dən 
bəhs edən “Həş tər xa nın alın-
ma sı”dır. 

1759-cu il də Fə tə li xan 
Dər bənd xan lı ğı ilə Qu ba 
xan lı ğı nı bir ləş dir miş dir. Bu 
mü na si bət lə alim xan lıq la rın 
ta ri xi nə da ir “Yed di səy yar” 
əsə ri ni yaz mış dır. 1821-ci il-
də mü əl lim li yə baş la mış və 

tə lə bə lə ri nə in gi lis, ərəb və 
türk dil lə ri ni təd ris et miş dir. 

Ka zım bəy 1823-cü il də 
xris ti an lı ğı qə bul edib Alek-
sandr Ka zı mo viç adı ilə ta-
nı nır. Bu ha di sə dən mə yus 
olan qo hum-əq rə ba on dan 
üz dön də rir, ata sı onu ka fir 
elan edib öv lad lıq dan çı xa rır. 
Bun dan son ra Ka zım bəy bü-
tün hə ya tı nı el mə həsr edir. 
O, Qaf qaz ca ni şi ni Yer mo lo-
va mək tub ya zıb hö ku mə-
tin ərəb, fars və türk dil lə ri 
üz rə mü tə xəs sis lə rə bö yük 
eh ti ya cı ol du ğu nu bil di rir və 
Pe ter bur qa get mək üçün on-
dan kö mək is tə yir. Yer mo-
lov onun gu ya Pe ter burq dan 
xa ri cə qa ça ca ğın dan eh ti yat 
edə rək onun Si bi rə gön də ril-
mə si ni əmr edir. 

1826-cı il də Ka zım bəy 
Ka zan Uni ver si te ti nin rek to-
ru, in gi lis Fuks la ta nış olur 
və onun kö mə yi ilə hə min 
uni ver si tet də şərq dil lə ri üz-
rə mü ha zi rə çi tə yin edi lir. 
Uni ver si tet də ki fəa liy yə ti 
döv rün də M.Ka zım bəy Ru-
si ya da şərq şü nas lıq el mi nin 
bü növ rə si ni qo yur. Bir müd-
dət dən son ra Fuk su Lo ba-
çevs ki əvəz edir və tez lik lə 
Ka zım bəy onon ən ya xın 
ada mı olur, hət ta ailə üzv lə-
ri nin se vim li si nə çev ri lir. Bir 
gün rek tor M.Ka zım bə yi Ka-
zan Uni ver si te ti nə gə lən şa ir 
Puş ki nə təq dim edir, on lar 

ya xın dan ta nış olur lar. Şər qin 
da hi adam la rı haq qın da xey li 
sor ğu-su al edən şa ir və alim 
bir-bir lə ri nin şəx siy yət lə ri nə 
hey ran qa lır lar. 

Ka zım bəy Sə di nin “Gü-
lüs tan” əsə ri ni rus di li nə tər-
cü mə et di rir, son ra “Yed di 
səy yar”ın tər cü mə si nə baş-
la yır. Ey ni za man da “Həf ti 
peyk lər”, “Kə li lə və Dim nə”ni 
rus di li nə tər cü mə et mək lə 
məş ğul olur. Bun dan baş qa, 
ərəb, türk-ta tar və fars qram-
ma ti ka sı na aid mo noq ra fi ya-
lar ya zır və bu əsər lər bir çox 
öl kə lər də ona şöh rət gə ti rir. 

Pe ter burq Elm lər Aka de-
mi ya sı Ka zım bə yi “De mi-
dov” mü ka fa tı na la yiq gö rür. 
Bun dan son ra döv lət ona 
Pe ter bur qa köç mə yə ica zə 
ve rir. 1844-cü il də M.Ka zım 
bəy Qu ra nın çə tin ba şa dü-
şü lən ifa də lə ri nə 70 çap və-
rə qə lik iza hat ya zır. Son ra o, 
Azər bay can ta ri xi ilə də rin-
dən məş ğul ol ma ğa baş la yır: 
Qu ba xan lı ğı nın, Şab ran qa-
la sı və Xu da tın ta ri xi ni öy rə-
nir, “Müx tə sə rül vi ka yət” (ən 
mü kəm məl qa nun lar) ki ta bı 
üzə rin də iş lə yir. 1845-ci il də 
Ru si ya da çap edi lən ki tab ona 

bö yük şöh rət gə ti rir. Ru si ya 
Elm lər Aka de mi ya sı onun 
el mi-pe da qo ji fəa liy yə ti nin 
40-cı (1866-cı il) və 50-ci il-
dö nü mü nü (1877-ci il) tən-
tə nə li şə kil də qeyd et miş dir. 
M.Ka zım bə yin “İs lam ta ri xi”, 
“Mü ri dizm və Şa mil hə rə-
ka tı”, “BAB və Ba bil lər” və s. 
əsər lə ri ta ri xi li yi və el mi li yi 
ilə se çi lir. 

Gör kəm li ali min “Dər-
bənd na mə” əsə ri 1851-ci 
il də in gi lis di lin də, 1852-ci 
il də fran sız di lin də çap olun-
muş dur. “Mü ri dizm və Şa-
mil hə rə ka tı” mo noq ra fi ya sı 
isə 1859-cu il də Pe ter burq da 
“Russ ko ye Slo vo” jur na lın da 
dərc edil miş dir. 1844-cü il-
də İran da ya ra nan Ba bil lər 
hə rə ka tı nın tə şək kü lü və in-
ki şa fın dan da nı şan “BAB və 
Ba bil lər” ki ta bı 1865-ci il də 
Hin dis tan da nəşr edil miş dir. 

Sək kiz dil də sə lis da nı-
şan və ya zan, Ka zan və Pe ter-
burq uni ver si tet lə rin də şərq 
dil lə ri ka fed ra sı nı ya ra dan, 
Pe ter burq Elm lər Aka de mi-
ya sı nın müx bir üz vü, bö yük 
alim, mü təf fək kir Mə həm-
məd Ha cı Qa sım oğ lu Mir zə 
Ka zım bəy 1870-ci il no yabr 
ayı nın 27-də 68 ya şın da dün-
ya sı nı də yiş miş dir. 

Yu sif sƏR XAN bƏY lİ,
biologiya elmləri üz rə  

fəl sə fə dok to ru 

Son il lər öl kə mi zin hər 
ye rin də ti kin ti-qu 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 lə 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 lən 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?   

döv lət si ya sə ti
Şə hər sal ma və ti kin ti 

fəa liy yə ti sa hə sin də döv lət 
si ya sə ti nin məq sə di əra zi-
lə rin və ya şa yış mən tə qə lə-
ri nin so si al-iq ti sa di in ki şa-
fı nın tə min edil mə sin dən, 
fər di ma raq la rın qo run ma-
sın dan, in san la rın hə ya tı-
na, sağ lam lı ğı na, əm la kı na 
zə rər vu rul ma sı nın qar şı sı-
nın alın ma sın dan iba rət dir. 
Həm çi nin,  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, ta rix və mə də niy yət 
abi də lə ri nin qo run ma sı 
da xü su si əhə miy yət kəsb 
edir. Şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti sa hə sin də döv lət 
si ya sə ti nin əsas is ti qa mət-
lə ri aşa ğı da kı lar dır:

– Azər bay can Res pub li-
ka sı əra zi si nin və əra zi his-
sə lə ri nin plan laş dı rıl ma sı 
yo lu ilə əra zi lə rin in ki şaf 
is ti qa mət lə ri nin mü əy yən 
edil mə si, əra zi lər dən sə-
mə rə li is ti fa də nin və əra zi-
lə rin da ya nıq lı in ki şa fı nın 
tə min edil mə si;

–  Azər bay can Res pub-
li ka sı əra zi sin də in san üçün 
əl ve riş li və sağ lam ya şa yış, 
iş və is ti ra hət mü hi ti nin ya-
ra dıl ma sı ba xı mın dan fərq-
lə rin azal dıl ma sı və təd ri-
cən ara dan qal dı rıl ma sı;

–  mən zil fon du nun in-
ki şaf stra te gi ya sı nın mü əy-
yən edil mə si;

–  ti kin ti komp lek si nin 
in ki şaf stra te gi ya sı nın mü-
əy yən edil mə si, tə bii ti kin-
ti eh ti yat la rın dan sə mə rə li 
is ti fa də nin tə min olun ma sı;

–  şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti nin hü qu qi və iq-
ti sa di tən zim lən mə si;

–  şə hər sal ma və ti kin-
ti yə da ir nor ma tiv sə nəd lər 
sis te mi nin ya ra dıl ma sı (ti-
kin ti nin tex ni ki req la ment-
lə ri nin təs diq edil mə si də 

da xil ol maq la) və tək mil-
ləş di ril mə si;

– ət raf mü hi tin mü ha fi-
zə si nin və eko lo ji təh lü kə-
siz li yin tə min edil mə si.

 Şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti sa hə sin də döv lət 
si ya sə ti mü va fiq ic ra ha ki-
miy yə ti or qa nı tə rə fin dən 
hə ya ta ke çi ri lir.

döv lə tin  
sə la hiy yət lə ri

Şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti sa hə sin də döv lə-
tin sə la hiy yət lə ri aşa ğı da kı-
lar dan iba rət dir. 

– əra zi plan laş dı rıl ma sı 
sə nəd lə ri nin ha zır lan ma sı 
və təs diq edil mə si;

– əra zi plan laş dı rıl ma sı 
sə nəd lə ri nin ha zır lan ma-
sı na və hə min sə nəd lə rin 

tə ləb lə ri nə əməl edil mə-
si nə nə za rə tin hə ya ta ke çi-
ril mə si;

– şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti nin va hid in for-
ma si ya tə mi na tı sis te mi nin 
ya ra dıl ma sı və onun tət bi qi 
qay da sı nın mü əy yən edil-
mə si;

– ti kin ti yə ica zə ve ril-
mə si;

– şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti nin li sen zi ya laş dı-
rıl ma sı;

– ti kin ti fəa liy yə ti nin 
pe şə sa hə lə ri nin, ti kin-
ti ma te ri al la rı nın və mə-
mu la tı nın, ti kin ti tə yi nat lı 
ava dan lıq la rın, ma şın və 
me xa nizm lə rin ser ti fi kat-
laş dı rıl ma sı;

– ti kin ti yə nə za rə tin 
hə ya ta ke çi ril mə si;

– ti kin ti la yi hə lə ri nin 
eks per ti za dan ke çi ril mə si;

– şə hər sal ma və ti kin-
ti yə da ir nor ma tiv sə nəd-
lə rin ha zır lan ma sı və qə bul 
edil mə si;

Bun dan baş qa, ti kin ti 
ob yekt lə ri nin is tis ma rı na 
ica zə ve ril mə si, şə hər sal ma 
və ti kin ti sa hə sin də Azər-
bay can Res pub li ka sı nın tə-
rəf dar çıx dı ğı bey nəl xalq 
mü qa vi lə lə rin hə ya ta ke çi-
ril mə si nin tə min edil mə si 
ki mi müd dəa lar da qa nun-
ve ri ci lik də öz ək si ni ta pıb. 

Bə lə diy yə lə rin  
sə la hiy yət lə ri

Şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti sa hə sin də bə lə-
diy yə lə rin sə la hiy yət lə ri nə 
aşa ğı da kı lar aiddir: 

– bə lə diy yə əra zi sin də 
əra zi plan laş dı rıl ma sı nı təş-
kil et mək, hə min əra zi lə rin 
so si al, mü hən dis-kom mu-
ni ka si ya tə mi na tı sis te mi-
nin və inf rast ruk tu run ya-
ra dıl ma sın da və in ki şa fın da 
iş ti rak et mək;

– bə lə diy yə əra zi sin də 
bə lə diy yə nin si fa ri şi ilə ti-
ki lən ti kin ti la yi hə lə ri nin 
hə ya ta ke çi ril mə si ni təş kil 
et mək;

– bə lə diy yə əra zi lə rin-
də ti kin ti iş lə ri nin apa rıl-
ma sı ilə əla qə dar yer li inf-
rast ruk tu run in ki şa fı üçün 
tə ləb olu nan ma liy yə və sa-
it lə ri ni mü əy yən et mək və 
ayır maq;

– bə lə diy yə əra zi lə rin-
də apa rı lan ti kin ti lə rə da ir 
mə lu mat ba za sı ya rat maq.

 ta rix də iz qo yan lar

MirzəKazımbəy

Məcburiköçkünlərinproblemləri
diqqətmərkəzindədir

 hü quq məs lə hət xa na sı

Şəhərsalmavətikinti
qanunvericiliyinin
əsasistiqamətləri
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Ba kı bul va rı bo yun ca də niz dən keç-
mək lə 4,2 ki lo metr uzun luq da tu nel çə-
kil mə si tək lif olu nur. Bu ba rə də Döv lət 
Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si-
nin Bey nəl xalq əla qə lər və in for ma si-
ya şö bə si nin mü di ri Ca han gir Qo ca yev  
mə lu mat ve rib.

Bö yük Ba kı nın Re gio nal İn ki şaf Pla-
nın da yer alan əsas in ki şaf prio ri tet lə ri 
ba rə də da nı şan C.Qo ca yev de yib ki, əv-
vəl cə Ba kı bux ta sın da kör pü sa lın ma sı 
plan laş dı rı lır dı. La kin me mar lar gö rün-
tü nöq te yi-nə zə rin dən, hə min la yi hə-
nin əley hi nə çıx dı lar: “Bu, həm də niz-
dən şə hə rin, həm də bux ta dan də ni zin 
gö rü nü şü nə xə ləl gə ti rə bi lər di. Tex ni ki 
cə hət dən ya naş saq, Ba kı da tez-tez güc lü 

kü lək əs mə si hə min kör pü də nəq liy ya-
tın təh lü kə siz li yi ni şüb hə al tı na alır dı. 
Bu na gö rə də Cə nu bi Ko re ya şir kə ti nin 
tək li fi ilə bux ta da tu ne lin in şa sı gün də-
mə gəl di. Tu nel av to mo bil lə rin “Dal ğa 
Pla za”dan No bel pros pek ti nə bir ba şa 
çıx ma sı na im kan ya ra da caq. Bu, Neft çi-
lər pros pek ti nin nəq liy yat yü kü nü azalt-
maq la ya na şı, gə lə cək də də ni zin sə viy-
yə si qal xar sa, sa hil bər kit mə qur ğu su 
funk si ya sı nı da ye ri nə ye ti rə cək. Di gər 
tə rəf dən, bul var əra zi si nin də ni zə doğ-
ru 100-150 metr ge niş lən mə si nə im kan 
ya ra na caq və nə ha yət, bux ta ya tul lan tı 
su la rı nın axı dıl ma sı nın qar şı sı alı na caq. 
Tu ne lin üzə rin də ya şıl lıq la rın sa lın ma sı 
da nə zər də tu tu lur”.

Öz bə kis ta nın Sə mər qənd şə hə rin-
də Şo ran Tor paq lar da Əkin çi li yin İn ki-
şa fı üz rə Bey nəl xalq Mər kə zin (IC BA-
CAC) ma liy yə dəs tə yi ilə “Qu raq və 
ya rım qu raq böl gə lə rin da vam lı in ki şa fı 
və qi da təh lü kə siz li yi üçün in no va si ya” 
möv zu sun da Bey nəl xalq konf rans ke-
çi ri lib.

Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı nın (AMEA) Bo ta ni ka İns ti tu tun-
dan Azər TAc-a bil di rib lər ki, dün ya nın 
17 öl kə sin dən olan eks pert və alim lə-
rin qa tıl dıq la rı təd bir də AMEA-nın 
Mər kə zi Nə ba tat Ba ğı nın el mi iş lər üz-
rə di rek tor müa vi ni Va hid Fər zə li yev 
“Coğ ra fi in for ma si ya sis tem lə ri nin tət-
bi qi ilə Pi nus el da ri ca Medw. nö vü nün 
int ro duk si ya sı nın proq noz laş dı rıl ma sı” 
möv zu sun da mə ru zə edib.

Ey ni za man da, Bey nəl xalq konf-
rans da qu raq və ya rım qu raq böl gə lər-
də ər zaq təh lü kə siz li yi sa hə sin də son 
il lər də əl də olun muş nai liy yət lər ba rə-
də mə lu mat ve ri lib, səh ra laş ma ya qar şı 
mü ba ri zə nin el mi və so si al-iq ti sa di as-
pekt lə ri mü za ki rə olu nub.

Bakıbuxtasısahiliboyunca
tunelçəkiləbilər

AzərbaycanalimininBeynəlxalq
konfransdaməruzəsimaraqdoğurub

AvropakinoxadimləriBakıda

“Instagram”sosialşəbəkəsinə
girişbağlanıb

“Möcüzələrustası”nın
yenifantaziyası

Onlarlaaviareysləğvedilib

Daşqınlarkəskinfəsadlaryaradıb

Dağınzirvəsində...muzey

Keramikadanhazırlanmış
orijinalpavilyon

“Pantomima”təqdimedir...

Sent yab rın 30-da Ni za mi 
Ki no Mər kə zin də Cə fər Cab-
bar lı adı na “Azər bay can film” 
ki nos tu di ya sı nın tə şəb bü sü ilə 
yer li ki ne ma toq raf çı lar la Av-
ro pa ki no is teh sa lı nın apa rı cı 
mü tə xəs sis lə ri ara sın da pe şə-
kar gö rüş ke çi ri lib.

Ki nos tu di ya dan  bil di ri lib 
ki, təd bir də “Azər bay can film” 
ki nos tu di ya sı nın di rek to ru 
Müş fiq Hə tə mov çı xış edə rək 

gö rü şün əhə miy yə tin dən söz 
açıb. Ki nos tu di ya nın hə ya ta 
ke çir di yi la yi hə lər dən da nı şan 
na tiq vur ğu la yıb ki, təm sil et-
di yi qu rum son il lər də 18 bey-
nəl xalq fes ti val da iş ti rak edə-
rək öl kə mi zin ki no sa hə sin də-
ki uğu ru nu dün ya ya çat dı rıb.

Son ra qo naq la rın gənc lər 
üçün us tad dərs lə ri nə baş la-
nı lıb.

Təd bir də ni der land lı sse na-
rist Roe lof Jan Min ne boo, fran-
sa lı pro dü ser Gu il lau me de Se-
il le və Kar lo vı Va rı Bey nəl xalq 
film fes ti va lı nın bə dii di rek to ru, 
çe xi ya lı Ka rel Och il lər ər zin də 
qa zan dıq la rı təc rü bə ni azər-
bay can lı re jis sor lar la bö lü şüb.

Av ro pa lı ki no xa dim lə ri nin 
us tad dərs lə ri bir ne çə gün da-
vam edə cək.

“Euro news”un mə lu ma tı-
na gö rə, Hon konq da min lər-
lə tə lə bə nin ke çir di yi eti raz 
ak si ya sı iğ ti şa şa sə bəb olub. 
On lar 2017-ci il də azad və de-
mok ra tik bə lə diy yə seç ki lə ri 
ke çi ril mə si ni tə ləb edir lər. 
Ak si ya çı lar Çin hö ku mə ti nin 
na mi zəd lə rin sa yı nı 2 və ya 3 
nə fə rə en dir mə sin dən hid-
dət lə nib lər. Şə hə rin mər kə zi 
kü çə lə rin də eti raz çı la rı da ğıt-
maq üçün po lis göz ya şar dı cı 
qaz və də yə nək lər dən is ti fa-

də edib. Bir həft ə da vam edən 
toq quş ma lar da 56 nə fə rin ya-
ra lan dı ğı, 100 eti raz çı nın həbs 
olun du ğu bil di ri lir.

“Was hing ton Post”un 
mə lu ma tı na gö rə, eti raz ak-
si ya la rı na gö rə Hon konq da 
“İns tag ram” so si al şə bə kə si nə 
gi riş bağ la nıb. Hon konq da si-
ya si və ziy yə tin gər gin ləş mə si 
Av ro pa bir ja sı na da tə sir siz 
ötüş mə yib. “Stan dard Char te-
red” ban kı nın səhm lə ri 2,3%, 
“HSBC”nin isə 2,5% ucuz la şıb.

Ka na da nın “Free Spi rit 
Sphe res” ar xi tek tu ra şir kə-
ti nin me ma rı Tom Çad leyq 
mö cü zə lər us ta sı ki mi ta nı-
nır. Xa ri ci KİV-lər xə bər ve-
rir ki, ar xi tek tu ra sa hə sin də 
xa rü qə lər ya ra dan bu in sa nın 

son iş lə rin dən bi ri də “fun da-
men ti” ağac olan sfe ra for ma lı 
mi ni ev lər dir. Bu ev lər me şə-
də, tə bi ət qoy nun da ya şa maq 
üçün gö zəl für sət dir.

Baş lı ca şərt lər dən bi ri 
sağ lam ağac la rın se çil mə si və 
evin möh kəm kən dir lər lə hə-

min ağac la ra bər ki dil mə si dir. 
He sab la ma lar elə apa rı lıb ki, 
hət ta güc lü kü lək be lə, evin 
ye rə düş mə eh ti ma lı nı he çə 
en di rir.

Sfe ra evin da xi li nə as qı lı 
kör pü dən keç mək lə, vint va ri 

pil lə kən va si tə si lə da xil ol-
maq müm kün dür.

İri pən cə rə si olan evi sa-
kin lər öz zövq lə ri nə gö rə bə-
zə yə bi lər lər. Ye ri gəl miş kən, 
bu ra çar pa yı, stol, stul, van na 
ota ğı üçün lə va zi mat lar və s. 
asan lıq la yer lə şir.

Al ma ni ya nın Frank furt 
aero por tun da “Luft han sa” 
avia şir kə ti nin pi lot la rı ye ni-
dən tə til edir. Eti raz ak si ya sı  
sə bə bin dən 50 avia reys  ləğv 
edi lib.

Qeyd edək ki, bu, son ay-

lar da “Luft han sa” pi lot la rı nın 
ke çir di yi  5-ci tə til dir. Həm-
kar lar İt ti fa qı mə va cib lə ri nin 
qal dı rıl ma sı və vax tın dan əv-
vəl tə qaü də çı xan şəxs lə rin 
əmək şə rai ti nin yax şı laş dı rıl-
ma sı nı tə ləb edir.

Fran sa nın cə nu bun da ley-
san ya ğış lar güc lü daş qın la ra 
sə bəb olub. Mon pel ye və Ero 
de par ta ment lə rin də daş qın la 
bağ lı “qır mı zı” hə ya can elan 
edi lib. Tə bii fə la kət nə ti cə-
sin də 4 min ev elekt rik ener ji-
siz qa lıb. Sut ka ər zin də öl kə yə 

2 ay lıq nor ma dan çox ya ğın tı 
dü şüb. 

Lez ça yı nın məc ra sın dan 
çıx ma sı nə ti cə sin də ma gist ral 
yol və kü çə lər su al tın da qa lıb. 
Təh lü kə li əra zi lə rə 1000-dən 
çox yan ğın sön dü rən sə fər bər 
olu nub.

Avst ri ya nın “Co op Him-
mel bau” ar xi tek tu ra şir kə ti-
nin me mar la rı ye ni in cə sə nət 
mu ze yi nin la yi hə si üzə rin də 
iş lə yir lər. Mu zey İta li ya nın 
Ka lab ri ya şə hə rin də, Mot te 
Qran de da ğı nın zir və sin də 
in şa edi lə cək.

Ko nus şə kil li for ma ya ma-
lik bi na da fəa liy yət gös tə rə-
cək sər gi pa vil yon la rı və res-

to ra nın şə hə rə gö zəl mən zə-
rə si ola caq. La yi hə də nə zər də 
tu tul muş xid mə ti yer lər lə 2 lift 
va si tə si lə əla qə sax la nı la caq. 
Zi ya rət çi lər üçün ay rıl mış xü-
su si zal da isə mü vəq qə ti sər-
gi lər, lek si ya lar ke çi ri lə cək, 
film lər nü ma yiş olu na caq.

Mü tə xəs sis lə rin fik rin cə, 
mu ze yin ti kin ti si şə hə rin fü-
sun kar lı ğı nı ar tı ra caq.

İs pa ni ya nın “Gglab + Pau lo 
Flo res” və “Ti le of Spa in” ar xi-
tek tu ra şir kət lə ri nin mü tə xəs-
sis lə ri id dia edir lər ki, ar xi tek-
tu ra və di zayn sa hə sin də gə lə-
cə yin ma te ria lı ke ra mi ka dır.

Bu şir kət lə rin me mar la rı 
nü mu nə ola raq ke ra mi ka dan 
ha zır la dıq la rı ori ji nal pa vil yo-
nu İta li ya nın Mi lan şə hə rin də 

ke çi ril miş “MA DE Ex po” sər-
gi sin də nü ma yiş et di rib lər.

Ma raq lı dır ki, dal ğa for-
ma sın da olan pa vil yo nun 
dö şə mə si, ta va nı və di var la-
rı san ki təd ri cən ye ri ni də-
yi şə rək bir-bi ri nə qo vu şur. 
Pa vil yo nun yu xa rı his sə si isə 
ha va nı tə miz lə yən ke ra mik 
pli tə dən ha zır la nıb. 

Azər bay can Döv lət Pan-
to mi ma Te at rı nın səh nə sin də 
okt yab rın 4-də Cey hun Da-
da şo vun “Mən və mən”, 5-də 
Nar gi lə Qə ri bo va nın və Cey-
hun Da da şo vun “Ka tar sis”, okt-
yab rın 11-də isə Sə bi nə Ha cı-
ye va nın “De ja vü” ta ma şa la rı 
gös tə ri lə cək.

Te at rın kol lek ti vi okt yab rın 
12-də Sem yu el Bek ke tin “Qa-
ran lıq”, 18-də Bəx ti yar Xa nı-
za də nin “Pan to mi ma bu ke ti”, 
19-da “Ki ta bi-Də də Qor qud” 
das ta nı əsa sın da ha zır lan mış 
“Də li Dom rul” ta ma şa la rı nı 
nü ma yiş et di rə cək.

Bəh ruz Əh məd li nin “Ora-
bu ra” ta ma şa sı okt yab rın 25-
də, Çin giz Ayt ma to vun “Gün 
var, əs rə bə ra bər” ro ma nı nın 
mo tiv lə ri əsa sın da ha zır lan mış 

“Man qurt” ta ma şa sı isə okt yab-
rın 26-da gös tə ri lə cək.

Te atr, hə mi şə ol du ğu ki mi, 
okt yabr ayın da da ba la ca ta ma-
şa çı la rı nı unut ma yıb. Uşaq lar 
okt yab rın 12-də A.Şai qin “Tıq-
tıq”, 26-da An tu an de Sent-Ek-
zü pe ri nin “Ba la ca şah za də” ta-
ma şa la rı na ba xa bi lər lər.
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