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ƏfqanıstanPrezidentinin
Azərbaycanaişgüzarsəfəri

PrezidentİlhamƏliyev“BakuTel-2014”
Beynəlxalqsərgisiilətanışolub

De kab rın 1də Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti İl ham Əli yev öl kə miz
də iş gü zar sə fər də olan Əf qa
nıs tan İs lam Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Mə həm məd Əş rəf 
Qa ni ilə gö rü şüb. Son ra döv
lət baş çı la rı nın nü ma yən də 
he yət lə ri nin iş ti ra kı ilə ge niş 
tər kib də gö rü şü olub.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Mə həm məd Əş rəf Qa ni ni 
seç ki lər də qa zan dı ğı qə lə
bə mü na si bə ti lə Azər bay can 
xal qı adın dan və öz adın dan 
təb rik edib, ona fəa liy yə tin
də uğur lar ar zu la yıb. “Bu sə
fər bi zim əmək daş lı ğı mı zın, 
dost lu ğu mu zun gös tə ri ci si dir 
və mən əmi nəm ki, biz bü tün 
sa hə lər də əmək daş lı ğı mı zı 
da vam et di rə cə yik”, – de yən 
Azər bay can Pre zi den ti öl
kə lə ri miz ara sın da çox yax şı 
si ya si əla qə lə rin ol du ğu nu 
bil di rib. Qeyd edib ki, Azər
bay can və Əf qa nıs tan hər za
man bey nəl xalq təş ki lat lar da 
birbi ri ni dəs tək lə yir. İq ti sa
di əmək daş lıq üçün də yax şı 
im kan lar möv cud dur, ti ca rət 
döv riy yə si ar tır, bu sa hə də 
yax şı di na mi ka mü şa hi də olu
nur. Bu sə fər dən son ra ti ca
rət, in ves ti si ya, ener ji və di gər 
sa hə lər də iq ti sa di əmək daş
lı ğın ge niş lən di ril mə si üçün 
əla və təd bir lə rin gö rü lə cə yi
nə ümid var ol du ğu nu bil di
rən Pre zi dent İl ham Əli yev 
öl kə lə ri miz ara sın da təh sil sa
hə sin də əmək daş lı ğın da mü
hüm əhə miy yət kəsb et di yi ni 

vur ğu la yıb. “Biz hər sa hə də 
fə al əmək daş lı ğa ha zı rıq, 
çün ki Əf qa nıs tan bi zim üçün 
qar daş öl kə dir və xalq la rı mız 
əsr lər bo yu sülh və dost luq 
şə rai tin də ya şa yıb”, – de yən 
döv lə ti mi zin baş çı sı öl kə lə ri
miz ara sın da əmək daş lı ğı da
ha da ge niş lən dir mək üçün 
bü tün im kan lar dan is ti fa də 
edil mə si nin va cib li yi ni bil di
rib, Əf qa nıs tan Pre zi den ti nin 
öl kə mi zə sə fə ri nin yax şı nə
ti cə lə ri ola ca ğı na əmin li yi ni 
ifa də edib.

Əf qa nıs tan Pre zi den ti 
Mə həm məd Əş rəf Qa ni ona 
və nü ma yən də he yə ti nə gös
tə ri lən qo naq pər vər li yə gö rə 
tə şək kür edib. “İlk növ bə də 
Si zi Azər bay ca nın möh tə şəm 
uğur la rı mü na si bə ti lə təb rik 
edi rəm”, – de yən Əf qa nıs
tan döv lə ti nin baş çı sı bu gün 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh
bər li yi ilə öl kə miz də baş ve
rən də yi şik lik lə rin bir ör nək 
ol du ğu nu vur ğu la yıb. Azər
bay can ilə müx tə lif sa hə lər də 
əmək daş lıq et mək niy yə tin də 

ol duq la rı nı bil di rən Mə həm
məd Əş rəf Qa ni öl kə miz də 
iq ti sa diy ya tın şa xə lən di ril
mə si ilə bağ lı hə ya ta ke çi ri
lən is la hat la rı öy rən mək ar
zu su nu diq qə tə çat dı rıb. “Si zi 
Azər bay ca nın neft  ə əsas la nan 
iq ti sa diy ya tı nı çox zən gin, şa
xə lən di ril miş iq ti sa diy ya ta çe
vir mə yi niz mü na si bə ti lə bir 
da ha təb rik edi rəm”, – de yən 
Pre zi dent Mə həm məd Əş rəf 
Qa ni Əf qa nıs tan da sülh ya rat
ma mis si ya sı na Azər bay can 
hərb çi lə ri nin ver di yi töh fə yə 

gö rə min nət dar lı ğı nı bil di rib. 
Mə həm məd Əş rəf Qa ni döv
lə ti mi zin baş çı sı na Əf qa nıs
ta na ya tı rı lan in ves ti si ya la ra 
gö rə də tə şək kür edib.

Gö rüş də Er mə nis tan
Azər bay can, Dağ lıq Qa ra
bağ mü na qi şə si ilə bağ lı fi  kir 
mü ba di lə si apa rı lıb. Döv lət 
baş çı la rı, həm çi nin, re gio nal 
əmək daş lıq, in ves ti si ya, ener
ge ti ka, in şa at, kənd tə sər rü fa
tı, təh sil, mə də niy yət və di gər 
sa hə lər də əmək daş lı ğın pers
pek tiv lə ri ni mü za ki rə edib lər.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli
yev de kab rın 2də Ba ku Ex po 
Mər kə zin də təş kil olun muş 
“Ba ku Tel2014” XX Azər bay
can Bey nəl xalq te le kom mu ni
ka si ya və in for ma si ya tex no
lo gi ya la rı sər gi si ilə ta nış olub.

İq ti sa di və so si al sa hə lə rin 
bü tün is ti qa mət lər də da vam lı 
ar tım tem pi nə na il olan Azər
bay can in for ma si yakom
mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı 
(İKT) sa hə sin də də dün ya nın 
sü rət lə in ki şaf edən öl kə lə ri 
sə viy yə si nə yük sə lib. Son il
lər də öl kə miz də bu sa hə də 
bey nəl xalq təd bir lər və konf
rans lar ke çi ri lir. “Ba ku Tel” 
sər gi si də Xə zər və Qaf qaz 
re gi on la rın da te le kom mu ni
ka si ya, o cüm lə dən in for ma
si ya tex no lo gi ya la rı sa hə sin də 
ən bö yük təd bir dir. Ar tıq 20
ci də fə dir baş tu tan “Ba ku Tel” 
sər gi si ke çi ril di yi il lər ər zin də 
te le kom mu ni ka si ya ba za rın da 
mü hüm ha di sə yə çev ri lib. Bu 
sər gi nin bey nəl xalq nü fu zu 
Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı, 
Bey nəl xalq Te le kom mu ni ka
si ya İt ti fa qı və Re gio nal Ra bi
tə Bir li yi nin nü ma yən də lə ri
nin mü tə ma di iş ti ra kı, həm çi
nin Dün ya Sər gi Sə na ye si As

so sia si ya sı nın key fi y yət ni şa nı 
ilə təs diq olu nub.

Bu gün öl kə miz də İKT 
sek to ru sü rət lə in ki şaf edir. 
Pre zi dent İl ham Əli yev öl kə
də bu sa hə nin in ki şa fı nı da im 
diq qət mər kə zin də sax la yır. 
2013cü ilin Azər bay can da 
“İn for ma si yakom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı ili” elan edil
mə si də bu nun əya ni təs di qi
dir. Tə sa dü fi de yil ki, hə min 
il də öl kə miz üçün ta ri xi ha
di sə baş ver di “Azərs pa ce1” 
ilk mil li te le kom mu ni ka si ya 
pey ki or bi tə çı xa rıl dı. Bu nun la 

da Azər bay can kos mik öl kə
lər sı ra sı na qo şul du. Bun dan 
əla və, öl kə mi zin tə şəb büs ka rı 
ol du ğu “TransAv ra si ya Su
per İn for ma si ya Ma gist ra lı” 
la yi hə si BMT Baş As samb le
ya sı nın qət na mə lə ri ilə dəs
tək lə nib və mər hə lə lər lə re al
laş dı rıl maq da dır. İn for ma si ya 
cə miy yə ti nin in ki şa fı na da ir 
20142020ci il lər üçün Mil li 
Stra te gi ya nın qə bul edil mə si 
də döv lə tin bu sa hə də si ya sə
ti nin ar dı cıl xa rak ter da şı dı ğı
nın ba riz nü mu nə si dir. Ar tıq 
öl kə də İn for ma si ya tex no lo gi

ya la rı nın İn ki şa fı Döv lət Fon
du nun, Yük sək Tex no lo gi ya lar 
Par kı nın, Elekt ron Təh lü kə siz
lik Mər kə zi nin, Xü su si Ra bi tə 
və İn for ma si ya Təh lü kə siz li yi 
Döv lət Agent li yi nin fəa liy yə ti 
təş kil olu nub. Ye ni ya ra dı lan 
İn for ma si ya Tex no lo gi ya la
rı Uni ver si te ti də bu sa hə nin 
in ki şa fı na olan diq qə tin əya
ni gös tə ri ci si dir. Bu mə na da 
in for ma si yakom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı üz rə qa za nı lan 
nai liy yət lə rin və dün ya da tət
biq olu nan qa baq cıl ye ni lik lə
rin nü ma yiş et di ril di yi “Ba ku

Tel” sər gikonf ran sı ar tıq ge niş 
miq yas da özü nə məx sus nü fu
za ma lik dir. Bu il sər gi və konf
ran sın uğur lu fəa liy yə ti nin 20 
il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si 
onun əhə miy yə ti ni da ha da 
ar tı rır. Ötən 20 il ər zin də dün
ya nın 50 öl kə sin dən 2000dən 
ar tıq şir kə tin sər gi yə qa tıl ma
sı, xü su si lə də Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin son il lər də bu sər gi 
ilə ta nış ol ma sı təd bi rin yük
sək sta tu su nu bir da ha təs diq
lə yir.

Ra bi tə və Yük sək Tex no
lo gi ya lar Na zir li yi nin təş ki lat
çı lı ğı ilə ke çi ri lən bu il ki yu bi
ley sər gi sin də dün ya nın 23 
öl kə sin dən 250 şir kət iş ti rak 
edir. On la rın ara sın da apa rı
cı İKT şir kət lə ri, Azər bay ca
nın mo bil ra bi tə ope ra tor la rı, 
in ter net pro vay der lə ri, sis
tem in teq ra tor la rı və məş hur 
brend lə rin dist ri bü ter lə ri var. 
Sər gi də te le kom mu ni ka si ya 
və şə bə kə lər, ge niş zo laq lı ra
bi tə və ya yım tex no lo gi ya la rı, 
proq ram tə mi na tı və sis te min 
av to mat laş dı rıl ma sı, İT və ofi s 
tex no lo gi ya la rı, yük sək tex no
lo gi ya lar, ha be lə tex no lo ji ye
ni lik lər və bir sı ra di gər məh
sul lar da nü ma yiş et di ri lir.

Ardı səh. 2-də

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev de kab rın 2də Tür
ki yə Res pub li ka sı nın elm, 
sə na ye və tex no lo gi ya lar 
na zi ri Fik ri İşı kın baş çı lıq 
et di yi nü ma yən də he yə ti ni 
qə bul edib.

Na zir Fik ri İşık Tür ki
yə Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti Rə cəb Tay yib Ər do
ğa nın və Baş na zir Əh məd 
Da vu doğ lu nun sa lam la
rı nı döv lə ti mi zin baş çı
sı na çat dı rıb. O, Ba kı da 
ke çi ri lən “Ba ku Tel2014” 
te le kom mu ni ka si ya və in
for ma si ya tex no lo gi ya la rı 
sər gi si nin əhə miy yə ti ni 
vur ğu la yıb. 

Tür ki yə Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti Rə cəb Tay
yib Ər do ğan ilə de kab rın 
1də ki te le fon söh bə ti ni 
xa tır la yan Pre zi dent İl ham 
Əli yev bir da ha Tür ki yə 
tə rə fin dən Azər bay ca nın 
“G20”nin təd bir lə ri nə və 
zir və top lan tı sı na də vət 
edil mə si ni öl kə lə ri miz ara
sın da dost luq və qar daş lıq 
mü na si bət lə ri nin yax şı gös
tə ri ci si ki mi də yər lən di rib. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı öl kə
lə ri miz ara sın da bü tün sa
hə lər də uğur la in ki şaf edən 
əmək daş lı ğı elm və yük sək 
tex no lo gi ya lar sa hə sin də 
da ha da ge niş lən dir mə yin 
önə mi ni qeyd edib.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev de kab rın 2də Bö
yük Bri ta ni ya Baş na zi ri nin 
Azər bay can, Qa za xıs tan və 
Türk mə nis tan üz rə ti ca
rət el çi si, par la men tin üz vü 
Çarlz Hend ri 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 ilə Bö yük Bri
ta ni ya ara sın da iki tə rəf li 
əla qə lə rin yük sək sə viy
yə də ol du ğu nu və di na mik 
in ki şaf et di yi ni vur ğu la yıb. 
Pre zi dent İl ham Əli yev 
Bö yük Bri ta ni ya şir kət lə ri
nin öl kə miz də qey riener
ji sek to ru nun in ki şa fın da 
fə al iş ti rak et mə sin dən 
məm nun lu ğu nu bil di rib 
və bu nu tə rəf daş lı ğı mı zın 
yax şı əla mə ti ki mi də yər
lən di rib. Çarlz Hend ri nin 
Ba kı da ke çi ri lən “Ba ku Tel 

2014” te le kom mu ni ka si ya 
və in for ma si ya tex no lo gi
ya la rı sər gi sin də iş ti ra kı nın 
önə mi ni vur ğu la yan döv lə
ti mi zin baş çı sı öl kə lə ri miz 
ara sın da neftqaz, sə na ye, 
kənd tə sər rü fa tı, tu rizm və 
di gər sa hə lər də əmək daş
lıq üçün bö yük po ten sia lın 
ol du ğu nu de yib.

Ba kı da ke çi ri lən “Ba
ku Tel 2014” te le kom mu
ni ka si ya və in for ma si ya 
tex no lo gi ya la rı sər gi sin də 
iş ti ra kın dan məm nun lu
ğu nu bil di rən Çarlz Hend
ri bu sa hə də əmək daş lı ğın 
gə lə cək il lər də də da vam 
et di ri lə cə yi nə ümid var 
ol du ğu nu vur ğu la yıb. O, 
Bö yük Bri ta ni ya şir kət lə ri
nin Azər bay can da müx tə
lif sa hə lər də, o cüm lə dən 
met ro ti kin ti si sa hə sin də 
əmək daş lıq da ma raq lı ol
duq la rı nı bil di rib.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev no yab rın 29da Qaz 
İx rac edən Öl kə lə rin Fo
ru mu nun baş ka ti bi Se yid 
Mə həm məd Hü seyn Ade
li ni  qə bul edib.

Baş ka tib rəh bər lik et
di yi təş ki lat ba rə də döv lə
ti mi zin baş çı sı na mə lu mat 
ve rib. O, Qaz İx rac edən 
Öl kə lə rin Fo ru mu na üzv 
olan 17 döv lə tin öl kə miz
lə əmək daş lıq da ma raq lı 
ol du ğu nu de yib. Azər bay
ca nın bu sa hə də bö yük 
po ten sia la ma lik ol du ğu nu 
vur ğu la yan Se yid Mə həm
məd Hü seyn Ade li qlo bal 
qaz ba za rın da öl kə mi zin 

mü hüm rol oy na ya ca ğı na 
əmin li yi ni bil di rib.

Öl kə mi zin bö yük qaz 
eh ti yat la rı na ma lik ol du
ğu nu de yən Pre zi dent İl
ham Əli yev ha zır da tə bii 
qa zın müx tə lif marş rut lar la 
nəq li nin uğur la hə ya ta ke
çi ril di yi ni vur ğu la yıb. Döv
lə ti mi zin baş çı sı Qaz İx rac 
edən Öl kə lə rin Fo ru mu 
ilə əmək daş lı ğın təş ki la ta 
üzv olan öl kə lər lə iki tə rəf
li əla qə lə rin in ki şa fı na da 
xid mət edə cə yi nə əmin li
yi ni ifa də edib.

Gö rüş 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.

Bütünsahələrdə
əməkdaşlıqgenişlənir

Britaniyalınümayəndə
heyətiiləgörüş

Qlobalqazbazarında
Azərbaycanınönəmliyerivar
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PrezidentİlhamƏliyev“BakuTel-2014”
Beynəlxalqsərgisiilətanışolub

AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevin
“Euronews”telekanalınamüsahibəsi

Əvvəli səh. 1-də

Ra bi tə və yük sək tex no
lo gi ya lar na zi ri Əli Ab ba sov 
Pre zi dent İl ham Əli ye və mə
lu mat ve rib ki, ar tıq ikin ci il
dir sər gi də Azər bay can mil li 
pa vil yo nu ya ra dı lır. Ra bi tə və 
Yük sək Tex no lo gi ya lar Na
zir li yi nin son il lər də hə ya
ta ke çir di yi iş lər, ha be lə İKT 
sə na ye si nin in ki şa fı üz rə gə
lə cək plan lar ba rə də dol ğun 
mə lu mat ve rən Azər bay can 
mil li pa vil yo nu zi ya rət çi lə rin 
bö yük ma ra ğı na sə bəb olur.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Mil li Nü və Təd qi qat la rı Mər
kə zi nin ma ke ti ilə ta nış olub. 
Bil di ri lib ki, ar tıq Mər kə zin 
ste ri li za si ya məq səd li qam ma 
şüa lan ma komp lek si və ki çik 
ak tiv lik li qam ma şüa lan ma 
mər kə zi nin bi na la rı ha zır dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
sər gi nin di gər pa vil yon la rı ilə 
də ta nış olub.

Döv lə ti mi zin baş çı sı “Del
ta Te le kom” MMCnin fəa liy
yə tin dən bəhs edən pa vil yon
da da olub. Bil di ri lib ki, re gio
nun ən iri te le kom mu ni ka si ya 
ope ra tor la rın dan olan “Del ta 
Te le kom” ra bi tə və te le kom
mu ni ka si ya xid mət lə ri nin 
key fiy yət gös tə ri ci lə ri nə gö rə 
ən eti bar lı inf rast ruk tu ra ma
lik dir.

“Azer Fon” MMC 2007ci 
il dən fəa liy yət gös tə rir. “Nar
mo bi le” ha zır da Azər bay ca
nın te le kom mu ni ka si ya ba za
rı nın in ki şa fın da mü hüm rol 
oy na yır və xid mət sek to ru nu 
da ha da ge niş lən di rir. Şir kət 
Azər bay can da İKT sa hə si nin 
in ki şa fı na töh fə si ni ve rən və 
öl kə də mü tə rəq qi mo bil tex
no lo gi ya la rı tət biq edən ti ca
rət ni şa nı ki mi ta nı nıb. “Nar

mo bi le” həm də “Ba kı 2015” 
ilk Av ro pa Oyun la rı nın rəs mi 
mo bil ra bi tə tə mi nat çı sı dır.

Son ra döv lə ti mi zin baş çı sı 
İs rai lin sər gi də təm sil olu nan 
şir kət lə ri nin stend lə ri nə ba
xıb. “Pİ NE APP LTD” şir kə ti 
təh lü kə siz lik üz rə qa baq cıl 
həll va ri ant la rı nın təc hi zat çı sı 
ki mi ba za ra epoç tun təh lü kə
siz lik sis tem lə ri ni tək lif edir. 
Ümu mi lik də, İs ra il bu də fə ki 
sər gi də 14 şir kət lə təm sil olu
nur.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Bö yük Bri ta ni ya nın pa vil yo
nun da olub. Sər gi yə 7 şir kət lə 
qa tı lan Bö yük Bri ta ni ya İKT 
sa hə sin də ən son tex no lo gi
ya la rı təq dim edir.

İran İs lam Res pub li ka
sı sər gi də “KA VOSH COM 
ASİA” şir kə ti ilə təm sil olu
nur. Şir kət te le kom mu ni ka si
ya, elekt rik, an ten na qül lə lə ri 
və di gər me tal ava dan lıq la rın 
is teh sa lı ilə məş ğul dur.

Sər gi də Ru si ya Fe de ra si
ya sı nın te le kom mu ni ka si ya 
ava dan lı ğı və məh sul la rı nın 
is teh sa lı, proq ram tə mi na
tı, ra bi tə və tex no lo gi ya la rı
nın di gər sa hə lə ri ilə məş ğul 
olan 10a ya xın şir kə ti iş ti rak 
edir. Ru si ya nın “İn sol” şir kə
ti nin sis tem in teq ra si ya sı və 
proq ram in ki şa fı sa hə sin də 
nai liy yət lə ri ni əks et di rən 
eks po zi si ya sı ma raq do ğur du. 
Şir kət ən bö yük lə ri Ru si ya, 
Uk ray na və Azər bay can da 
ol maq la, MDByə üzv olan 8 
öl kə də ofis və nü ma yən də lik
lə rə ma lik dir.

Sər gi də Yük sək Tex no
lo gi ya lar Par kı haq qın da da 
ge niş mə lu mat ve ri lir. Döv
lə ti mi zin baş çı sı nın Sə rən ca
mı ilə ya ra dı lan par kın əsas 
funk si ya sı İKT, di gər ye ni və 

yük sək tex no lo gi ya lar üz rə 
fəa liy yə tin ge niş lən di ril mə si, 
bu ra da ça lı şan fi zi ki və hü qu qi 
şəxs lər üçün əl ve riş li şə rai tin 
ya ra dıl ma sı və di gər xid mət
lə rin in ki şaf et di ril mə si dir.

Qeyd olu nub ki, bu il sər
gi də ye ni iş ti rak çı lar bö yük 
fə al lıq gös tə rir lər. Sər gi nin 
de bü tant la rı əsas eti ba ri lə 
Azər bay ca nın iq ti sa di gös
tə ri ci lə rin də ki yük sə liş lə 
əla qə dar ola raq yer li ba za ra 
ma ra ğı xey li ar tan xa ri ci iş ti
rak çı lar dır. De bü tant la rın ara
sın da bu il re kord say da təm sil 
olu nan “star tap”lar var. Bü tün 
“star tap”lar Ba kı Eks po Mər
kə zi nin ikin ci za lın da – Yük
sək Tex no lo gi ya lar Par kı nın 
sten din də yer lə şir. Ra bi tə və 
Yük sək Tex no lo gi ya lar Na
zir li yi tə rə fin dən “star tap lar”a 
fə al dəs tək gös tə ri lir. Bu cür 
dəs tək “Ba ku Tel” sər gi si nin 
də ənə nə lə rin dən bi ri dir. Re
gio nun İKT sek to ru üz rə ən 
bö yük təd bi rin də sə na ye li
der lə ri və döv lət struk tur la rı 
ilə bir gə iş ti rak et mək, elə cə 
də döv lət və özəl in ves ti si ya la
rı cəlb et mək məq sə di lə fər di 
la yi hə lə ri təq dim et mək üçün 
na dir im kan ya ra dı lır. Bu il 
öl kə nin 30dan ar tıq gənc la
yi hə çi si bu im kan dan is ti fa də 
edib və on lar sər gi çər çi və sin
də öz in no va tiv proq ram və 
xid mət lə ri ba rə də mə lu mat 
ve rir lər.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
sər gi nin əsas tə rəf daş la rın
dan olan “İN TEL” şir kə ti nin 
sten di ilə də ya xın dan ta nış 
olub. Şir kət kom pü ter in no va
si ya la rı sa hə sin də dün ya üz rə 
apa rı cı möv qe tu tur və bü tün 
dün ya da kom pü ter ci haz la rı 
üçün ba za funk si ya sı nı ye ri
nə ye ti rən zə ru ri tex no lo gi

ya la rın la yi hə lən di ril mə si və 
is teh sa lı ilə məş ğul dur. Ar tıq 
şir kə tin təq dim et di yi vir tu al 
si nif ər Ba kı nın bir ne çə təh sil 
oca ğın da tət biq olu nur.

Es to ni ya nın in for ma si ya
kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya
la rı şir kət lə ri “Ba ku Tel2014” 
sər gi sin də mil li pa vil yo nu ilə 
təm sil olu nur. Pa vil yon da 18 
şir kət müx tə lif in no va tiv İKT 
məh sul la rı nı nü ma yiş et di rir. 
Sər gi nin zi ya rət çi lə ri Azər
bay ca nın mo bil elekt ron im
za xid mə ti olan “Asan im za” 
ilə Es to ni ya da tət biq olu nan 
ana lo ji “Mo bil ID” xid mə ti
nin mü qa yi sə li sta tis tik təh li
li ilə ta nış ol maq im ka nı əl də 
edir lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Tür
ki yə nin də sten di nə ba xıb. 
Qeyd edi lib ki, qar daş öl kə bu 
sər gi nin fə al iş ti rak çı la rın dan 
bi ri dir. Bu də fə ki sər gi də Tür
ki yə nin İKT sa hə sin də in ki şaf 
et miş 16 şir kə ti təm sil olu nub.

“CAS PEL” şir kə ti Azər
bay can əra zi sin də in for ma
si ya tex no lo gi ya la rı və te le
kom mu ni ka si ya sa hə sin də 
komp leks həll va ri ant la rı nı 
təq dim edən ən iri in teq ra
tor şir kət lər dən bi ri dir. Şir kət 
Azər bay ca nın bü tün əra zi si ni 
əha tə edən özü nün fi berop
tik şə bə kə si nə ma lik dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
“Sİ NAM” MMCnin sten di nə 
də ba xıb. Əsa sı 1994cü il də 
qo yu lan Sİ NAM re gi on da ge
niş miq yas lı İT xid mət lə ri və 
məh sul la rı tək lif edən apa rı cı 
şir kət dir. Elekt ron hö ku mət 
həl lə ri nin pro vay de ri və sis
tem in teq ra to ru ki mi ta nı nan 
Sİ NAM apa rat və proq ram 
tə mi na tı komp leks lə rin dən 
tut muş kon sal tinq, dəs tək lə
mə və zə ma nət xid mət lə ri də 
da xil ol maq la bü töv bir zən ci ri 
özün də bir ləş di rən is ti fa də yə 
ha zır məh sul lar təq dim edir.

Qeyd edək ki, bu il ki sər gi 
və konf ran sın proq ra mı həm 
də əv vəl ki lər dən da ha ge niş 
və zən gin dir. Gün də li yə “Əş
ya la rın in ter ne ti”, “Elekt ron 
hö ku mət” üz rə bey nəl xalq 
konf rans la rın və di gər təd
bir lə rin da xil edil mə si İKTyə 
da ir ye ni nai liy yət və tə şəb
büs lə rin iş gü zar dai rə lə rə 
çat dı rıl ma sı, gə lə cək in ki şaf 
prio ri tet lə ri nin mü əy yən edil
mə si, qar şı lıq lı fay da lı əmək
daş lı ğın və təc rü bə mü ba di lə
si nin ge niş lən di ril mə si üçün 
hər tə rəf i im kan lar aça caq.

“Ba ku Tel” Bey nəl xalq 
sər gi si ilə ta nış lıq za ma nı 
döv lə ti mi zin baş çı sı “Euro
news” te le ka na lı nın müx bi
ri nə ki çik mü sa hi bə ve rib.

– Cə nab Pre zi dent, in no
va tiv tex no lo gi ya la rın hə ya ta 
ke çi ril mə si ba xı mın dan Siz 
bu mü qa vi lə ni ne cə qiy mət
lən di rir si ni z?

– Bu, bi zim üçün əla mət
dar gün dür. Bu mü qa vi lə nin 
im za lan ma sı kos mik sə na
ye nin in ki şa fı ba xı mın dan 
Azər bay can üçün çox lu im
kan lar açır. Bil di yi niz ki mi, 
biz iq ti sa diy ya tı mı zın şa xə
lən di ril mə si si ya sə ti ni hə ya ta 
ke çi ri rik və bu si ya sət uğur
lu dur. İn for ma si yakom mu
ni ka si ya tex no lo gi ya la rı və 
kos mik tex no lo gi ya lar bi zim 
üçün əsas prio ri tet lər dən bi
ri dir. Yə qin bi lir si niz ki, biz 
ar tıq ilk pey ki mi zi or bi tə bu
rax mı şıq. Bu, ikin ci dir. Pro ses 
da vam edə cək. Bu, tex no lo gi
ya, in ki şaf, biz nes, təh sil ba xı
mın dan bir çox im kan lar açır. 
Ey ni za man da, bu peyk bi zə 
kənd tə sər rü fa tı, föv qə la də 
hal lar sa hə lə rin də, hə ya tı
mı zın müx tə lif sa hə lə rin də
ki im kan la rı mı zı da ha ət raf ı 
qiy mət lən dir mə yə kö mək 
edə cək. Mən bu mü qa vi lə ni 
yük sək qiy mət lən di ri rəm. 

Ey ni za man da, bu, Fran sa 
ilə Azər bay can ara sın da iki
tə rəf i sə viy yə də bey nəl xalq 
əmək daş lı ğın yax şı nü mu nə
si dir, çün ki bu la yi hə hər iki 
pre zi dent tə rə fin dən dəs tək
lə nir. Ey ni za man da, “Azər
kos mos” və “Airbus” ara sın da 
yax şı əmək daş lıq möv cud
dur.

– Cə nab Pre zi dent, yə qin 
ra zı la şar sı nız ki, “Ba ku Tel” 
sər gi si te le kom mu ni ka si ya 
nə həng lə ri ni bir ara ya gə ti rir. 
Bu yük sək sə viy yə li mü tə xəs
sis lər üçün növ bə ti prio ri tet 
nə dən iba rət ol ma lı dı r?

– “Ba ku Tel”in bö yük ta ri
xi var. Ar tıq 20 il dir ki, biz bu 

sər gi ni ke çi ri rik. Bu, onu gös
tə rir ki, İKTnin in ki şa fı ba
xı mın dan Azər bay can re gio
nun mər kəz lə rin dən bi ri dir. 
Bil di yi niz ki mi, biz neftqaz 
sa hə si nin in ki şa fı, neftqaz 
inf rast ruk tu ru ba xı mın dan 
re gio nun mər kəz lə rin dən 
bi ri yik. La kin bir ne çə il bun
dan əv vəl biz iq ti sa diy ya tı 
neft iq ti sa diy ya tın dan qey ri
neft iq ti sa diy ya tı na çe vir mə yi 
qə ra ra al dıq və trans for ma si
ya çox uğur lu dur. Biz qa ra qı
zıl olan neft i in san ka pi ta lı na 
çe vir mək si ya sə ti ni hə ya ta 
ke çi ri rik. Bu sə bəb dən “Ba
ku Tel” şir kət lə rin Azər bay
can da fəa liy yət gös tər mə si, 

Azər bay ca nın ar tan iq ti sa
diy ya tın dan fay da lan ma sı 
üçün bir çox im kan lar açır. 
Ey ni za man da, bu, bi zə müa
sir bey nəl xalq eko lo ji in ki şa
fın bir his sə si ol ma ğa im kan 
ve rir. So nun cu su isə təh sil dir. 
Min lər lə azər bay can lı gənc 
bu ra da ha zır la nır, müx tə lif 
bey nəl xalq şir kət lər də ça lı
şır və təh sil kurs la rın da iş ti
rak edir. Bu, öl kə nin in ki şa fı, 
müa sir ləş mə si, uğur lu gə lə
cə yi nə ol duq ca müs bət tə sir 
gös tə rir.

– Bi zə vaxt ayır dı ğı nız və 
ca vab la rı nız üçün tə şək kür 
edi rəm.

– Tə şək kür edi rəm.

No yab rın 26da Pa ris də 
“Ba kı2015” bi rin ci Av ro
pa Oyun la rı nın təq di ma tı 
olub. Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon
du nun pre zi den ti, Av ro pa 
Oyun la rı nın Təş ki lat Ko mi
tə si nin səd ri Meh ri ban Əli
ye va mə ra sim də iş ti rak edib.

Hey dər Əli yev Fon du
nun təş ki lat çı lı ğı və Azər
bay ca nın Fran sa da kı sə fir
li yi nin dəs tə yi ilə ke çi ri lən 
mə ra si mə bu öl kə nin ic ti
maisi ya si dai rə lə ri nin nü
ma yən də lə ri, mə də niy yət 
və id man xa dim lə ri qa tı lıb
lar. Qo naq lar əv vəl cə Azər
bay can hey kəl tə raş la rı nın 
“Ba kı2015”ə həsr edil miş 
bü rünc hey kəl lə rin dən iba
rət sər gi yə ba xıb lar. “Biz 
bir lik də” ad la nan sər gi
də 20dən çox Azər bay can 
hey kəl tə ra şı nın id ma nın 
müx tə lif növ lə ri nə aid əsər
lə ri sər gi lə nib. Qo naq la ra 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
Azər bay can haq qın da müx
tə lif nəşr lə ri, o cüm lə dən 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı na 

həsr olun muş buk let lə ri də 
təq dim edi lib. Təd bi rin apa
rı cı sı bi rin ci Av ro pa Oyun
la rı nın Ba kı da ke çi ril mə si ni 
Azər bay ca na olan bey nəl
xalq ma ra ğın gös tə ri ci si ad
lan dı rıb.

Meh ri ban Əli ye va mə ra
sim də çı xış edib.

Da ha son ra mə ra sim 
iş ti rak çı la rı “Ba kı2015”ə 
həsr olun muş fil mə ba xıb lar. 
Film də ilk Av ro pa oyun la
rı na ha zır lıq iş lə ri və di gər 
təd bir lər haq da mə lu mat lar 
yer alır. Bil di ri lir ki, bi rin
ci Av ro pa Oyun la rı Ba kı da 
21 mə kan da ke çi ri lə cək. 
Bu məq səd lə şə hər də ye ni 
are na lar in şa edi lir, möv cud 
mə kan lar ye ni lə nə rək oyun
la ra ha zır və ziy yə tə gə ti ri lir. 
Açı lış mə ra si mi nin baş tu
ta ca ğı 65 min nə fər lik Ba kı 
Olim pi ya Sta dio nun dan əla
və, Ba kı da 7300 nə fər lik tu
tu mu olan Olim pi ya şə hər ci
yi də oyun la ra ha zır la nır.

Fran sa nın şə hər, gənc
lər və id man na zi ri Ti er ri 
Bra yar Pa ris də “Ba kı2015” 

bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın 
təq di ma tı nın ke çi ril mə sin
dən məm nun lu ğu nu ifa də 
edib: “Fran sa da bu oyun
la ra bö yük diq qət gös tə rir. 
Öl kə lə ri miz ara sın da id man 
sa hə sin də əla qə lər get dik cə 
ge niş lə nir. Fran sa bu oyun
lar da yük sək sə viy yə də təm
sil olu na caq”.

Təd bir də Fran sa Mil li 
As samb le ya sı nın üz vü, iki qat 
Olim pi ya çem pio nu Da vid 
Dö vi le də çı xış edib: “Av ro
pa Oyun la rı nın ke çi ril mə si 
bö yük zəh mət tə ləb edir və 
ina nı ram ki, təş ki lat ko mi tə
si öz işi nin öh də sin dən la yi
qin cə gə lə cək”, – de yən Da
vid Dö vi le hu ma nizm, sülh 
və bu ki mi ide ya la rı təb liğ 
edən Av ro pa Oyun la rı nın 
Azər bay ca nın dün ya da kı 
müs bət imi ci ni da ha da yax
şı laş dı ra ca ğı nı söy lə yib.

Təd bi rin so nun da Qa ra 
Qa ra yev adı na Azər bay can 
Döv lət ka me ra or kest ri nin 
skrip ka çı xa nım lar dan iba
rət qru pu kon sert proq ra mı 
ilə çı xış edib.

No yab rın 28də Pa ris
də Hey dər Əli yev Fon du
nun təş ki lat çı lı ğı ilə dün ya 
şöh rət li fo toq raf Re za De
qa ti nin Azər bay ca na həsr 
olun muş fo to sər gi si nin və 
iki ki ta bı nın təq di ma tı ke
çi ri lib. Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon
du nun pre zi den ti Meh ri
ban Əli ye va və Fon dun vit
sepre zi den ti Ley la Əli ye va 
mə ra sim də iş ti rak edib lər.

Pa ri sin “Pö ti Pa le” sər gi
mu zey komp lek sin də təş kil 
olu nan sər gi yə Fran sa nın ta
nın mış ic ti mai və mə də niy
yət xa dim lə ri də qa tı lıb lar. 
Təd bi rin apa rı cı sı qo naq la
ra Azər bay can, onun zən
gin mə də niy yə ti və ta ri xi 
haq da mə lu mat ve rib. “Pö ti 
Pa le” sər gimu zey komp lek
si nin di rek to ru Kris tof Lö ği
bo Re za De qa ti nin fo to la rı
na dün ya miq ya sın da bö yük 
ma ra ğın ol du ğu nu bil di rib.

Azər bay ca nın Fran sa da
kı sə fi ri El çin Əmir bə yov isə 
fo toq ra fın ya ra dı cı lı ğın da 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə
si nə də yer ver di yi ni vur
ğu la yıb. Dip lo mat bil di rib 
ki, Re za De qa ti nin Qa ra bağ 
mü ha ri bə si və Xo ca lı soy qı
rı mı nın əks olun du ğu fo to

la rı fa ciə nin miq ya sı nı ay dın 
şə kil də əks et di rir.

Pa ri sin VI II ra yo nu nun 
me ri xa nım Jann Do te ser 
Azər bay ca nın dün ya da mə
də niy yə ti və in cə sə nə ti ilə 
məş hur luq qa zan dı ğı nı söy
lə yib. Mer Fran sa ilə Azər
bay can ara sın da kı mü na si
bət lə rin ge niş lən di yi ni, bu
nun mə də niy yət sa hə sin də 
özü nü da ha çox bü ru zə ver
di yi ni vur ğu la yıb.

Fran sa da kı Azər bay ca
nın Dost la rı As so sia si ya sı nın 
səd ri JanFran sua Man sel də 
Fran saAzər bay can əla qə lə
rin dən da nı şıb. O, Hey dər 
Əli yev Fon du nun Fran sa da 
Azər bay can mə də niy yə ti
nin təb li ği nə xü su si diq qət 
gös tər di yi ni qeyd edib.

Da ha son ra çı xış edən 
Re za De qa ti sər gi nin təş
ki li nə gö rə Hey dər Əli yev 
Fon du na və Fon dun pre
zi den ti Meh ri ban Əli ye va
ya min nət dar lı ğı nı bil di rib. 
Fo toq raf Azər bay ca nın to
le rant, gö zəl və zən gin öl kə 
ol du ğu nu de yib: “Hə ya tı mın 
bö yük his sə si mü na qi şə zo
na la rın da ke çib. Mü na qi
şə lər za ma nı çək di yim hər 
bir fo to mə nə o mü na qi şə
ni ya şa dıb. Dağ lıq Qa ra bağ 
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mü na qi şə si za ma nı ya şa
dıq la rım da hə ya tı mın acı 
mər hə lə si dir”. Re za De qa ti 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə
si nə ti cə sin də Azər bay can 
əra zi si nin bir his sə si nin Er
mə nis tan tə rə fin dən iş ğal 
olun du ğu nu, prob lem nə
ti cə sin də azər bay can lı la rın 
öz ataba ba yurd la rın dan 
di dər gin düş dük lə ri ni söy
lə yib. O, Xo ca lı soy qı rı mı 
haq da da da nı şıb: “Xo ca lı
da gör dük lə rim ha fi zəm də 
əbə di qal dı və mə ni va dar 
et di ki, bu fa ciə ni bü tün 
dün ya ya çat dı rım. Xo ca
lı soy qı rı mı nın qur ban la rı 
və şa hid lə ri ya ra dı cı lı ğı mın 
əsas qəh rə man la rı dır lar”.

Sər gi çər çi və sin də Re za 
De qa ti nin iki ki ta bı da təq
dim olu nub. Hey dər Əli yev 
Fon du nun dəs tə yi ilə nəşr 
edil miş  “Odun ca zi bə si” və 
“Gü nah sız la rın qır ğı nı” ki
tab la rın da Re za De qa ti nin 
bu sər gi də nü ma yiş olu nan 
fo to la rı top la nıb.

“Odun ca zi bə si” ki ta bın
da fo toq ra fın 1987ci il dən 
baş la ya raq Azər bay ca na sə
fər lə ri za ma nı çək di yi fo to
lar nü ma yiş et di ri lir. Fo to lar
da Azər bay ca nın ra yon la rı, 
uc qar kənd lə ri, sa də in san
la rın hə yat tər zi, adətənə
nə lə ri və di gər mə qam lar 
ək si ni ta pıb. Mü əl lif, ey ni 
za man da, mil li rəqs lər, kon
sert, ta ma şa, sər gi və di gər 
müx tə lif təd bir lər dən çək
di yi fo to lar la Azər bay can 
mə də niy yə ti nin özü nə məx
sus mən zə rə si ni ya ra dıb.

“Gü nah sız la rın qır ğı nı” 
ki ta bın da isə fo to jur na lis tin 
1992ci il də Er mə nis ta nın 
azər bay can lı la ra qar şı tö
rət di yi Xo ca lı soy qı rı mı za
ma nı len tə al dı ğı gö rün tü lər 
top la nıb. Ki tab da, həm çi nin 
Xo ca lı soy qı rı mı nın dün
ya da ta nın ma sı məq sə di lə 
müx tə lif öl kə lər də ke çi ri
lən təd bir lər dən, qaç qın və 
məc bu ri köç kün lər üçün 
sa lı nan şə hər cik dən fo to lar 
yer alıb.
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Maİl

Bi nə qə di ra yo nun da 
Beynəlxalq Əlil lər Gü nü 
qeyd olun muş dur.

Bir  ləş  miş  Mil  lət  lər 
Təş ki la tı nın tə şəb bü sü ilə 
dün ya miq ya sın da ke çi ri
lən 3 De kabr – Bey nəl xalq 
Əlil lər Gü nü ümum mil
li li der Hey dər Əli ye vin 
mü va f iq sə rən ca mı i lə 
1994cü il dən eti ba rən 
Azər bay can da da ge niş 
şə kil də qeyd olu nur. Bu
nun la əla qə dar de kab rın 

3də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin təşəbbüsü 
ilə ra yon əra zi sin də ya şa
yan əlillərə ev lə rin də baş 
çə kil miş dir.

Gö rüş də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş
çı sı nın müa vi ni Ay gün 
Əli ye va, RİH baş çı sı Apa
ra tı nın mə sul əmək daş la rı 
iş ti rak et miş lər. RİH baş
çı sı nın müa vi ni öl kə miz də 
əlil lə rin so si al mü da fiə si nə 
xü su si diq qət ye ti ril di yi
ni və əlil li yi olan şəxs lə rin 
mad di tə mi na tı nın güc lən

di ril mə si nin döv lət si ya sə
ti nin əsas is ti qa mət lə rin
dən ol du ğu nu bil dir miş dir. 
A.Əli ye va əlil ailə lə ri nin 
prob lem lə ri ni din lə miş və 
on la ra Bi nə qə di Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti nin hə diy yə 
və yar dım sov qa tı nı təq dim 
et miş dir. 

Qeyd edək ki, Bey nəl
xalq Əlil lər Gü nü mü na si
bə ti lə Bi nə qə di Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən 
ra yon əra zi sin də ya şa yan 
ümu mil lik də 200dən çox 
əli lə yar dım olunmuşdur.

MƏ HƏb bƏt Oru cOv

Bi nə qə di ra yo nun da 
hə ya ta ke çi ri lən ge niş miq
yas lı abad lıq və qu ru cu luq, 
ya şıl laş dır ma təd bir lə ri nin 
uğur lu nə ti cə lə ri 1 say lı Sa
hə İn zi ba ti Əra zi Dai rə si nin   
(Sİ ƏD) xid mət gös tər di yi 
əra zi lər də də qa ba rıq hiss 
edi lir. Ra yo nun 7ci və 8ci 
mik ro ra yon la rın da gö rü lən 
iş lə ri bu ba xım dan xü su si 
qeyd et mək la zım dır. Son 
il lər ra yon ic ra ha ki miy yə ti
nin si fa ri şi əsa sın da hər iki 
mik ro ra yon da abad mə həl
lə lər ya ra dı lıb, ye ni park və 
xi ya ban lar sa lı nıb. Müa sir 
tə ləb lə rə ca vab ve rən ya şa
yış mas siv lə rin də av to mo
bil lər üçün da ya na caq lar 
in şa edi lib, mə həl lə da xi li 
yol lar da pi ya da la rın təh
lü kə siz li yi ni tə min et mək 
məq sə di lə sü ni ma neə lər 
qu raş dı rı lıb. 

Ra yon da xey li say da «xe
yirşər» evi in şa olu nub və 
ya əsas lı tə mir edi lib. Sa kin
lə rin ra hat, fi ra van ya şa yı şı
nın tə mi ni məq sə di lə müx
tə lif sa hə lər üz rə inf rast ruk
tu run müa sir ləş di ril mə si, 
ha be lə kom mu nal xa rak ter li 
prob lem lə rin həl li xü su si 
diq qət mər kə zin də sax la nı
lıb. Mə həl lə da xi li yol lar da, 
mər kə zi kü çə və mə həl lə
lər də, ya şa yış bi na la rı nın 
fa sad və dam ör tük lə rin də, 
park və mey dan lar da, həm
çi nin di gər inf rast ruk tur sa
hə lə rin də əsas lı tə mir iş lə ri 
gö rü lüb.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın 1 say lı 
Sİ ƏD üz rə nü ma yən də si Si

ta rə Cab ba ro va bi zim lə söh
bə tin də bil di rib ki, mü va fiq 
iş pla nı na uy ğun ola raq,  
nü ma yən də li yin əra zi sin də 
ge niş miq yas lı abad lıqqu ru
cu luq iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir. 
Onun söz lə ri nə gö rə, ha zır
da A.Gə ray bəy li kü çə sin də 
yer lə şən 31 say lı bi na nın fa
sad ör tü yü nün üz lən mə si nə 
baş la nı lıb. Hə min kü çə nin 
ya xın lı ğın da yer lə şən Zi ya 
Bün ya dov pros pek tin də ki 
çox mən zil li bi na lar müa sir 
tə ləb lə rə uy ğun tə mir edi lib 
və dam ör tü yü də yiş di ri lib. 
Bi na la rın fa sad his sə sin də 
müa sir işaq lan dır ma sis te
mi nin qu raş dı rıl ma sı pro se si 
də ye kun laş dı rılıb. Ha zır da 
pros pek tin Bi nə qə di ra yo
nun dan ke çən his sə sin də 
abad lıq iş lə ri yük sək temp lə 
da vam et di ri lir. 

S.Cab ba ro va vur ğu la yıb 
ki, son il lər 1 say lı Sİ ƏDin 
əra zi sin də hə ya ta ke çi ri lən 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri, 
ye ni sa lı nan is ti ra hət park la
rı, ya şıl lıq zo laq la rı sa kin lər 
tə rə fin dən rəğ bət lə qar şı la
nır: «Azad lıq» pros pek tin də 
yer lə şən  32 say lı bi na nın ar
xa his sə sin də ye ni is ti ra hət 
par kı sa lın maq da dır. Əra zi 
kolkos dan tə miz lə nib, iri 
göv də li ağac lar bu da nıb. 
Ha zır da Nax çı va ni kü çə si  
28 ün va nın da yer lə şən bi
na nın ar xa sın da da ye ni is
ti ra hət par kı sa lı nır. Bu ra da 
id man qur ğu la rı qu raş dı rı lıb 
və bə zək kol la rı əki lib. Ha
zır da «Azad lıq» pros pek ti 14 
və 16 say lı bi na la rın gi riş lə
rin də əsas lı tə mir iş lə ri nə 
baş la nı lıb və bu iş lər di gər 
ya şa yış sa hə lə rin də də da

vam et di ri lir. Hə ya ta ke çi ri
lən abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
ilə bağ lı sa kin lər dən mü tə
ma di ola raq tə şək kür mək
tub la rı alı rıq».

Mü sa hi bi mi zin söz lə ri
nə gö rə, 2015ci ilin ya yın da 
Ba kı da ke çi ri lə cək ilk Av
ro pa Oyun la rı  ərə fə sin də 
ic ra sı na baş la nı lan «Tə miz 
Bi nə qə di» so si al la yi hə si nə 
uy ğun ola raq,  nü ma yən
də li yin əra zi sin də tə miz lik 
və tə mirbər pa iş lə ri apa
rı lır: «La yi hə çər çi və sin də 
nü ma yən də li yin əra zi sin
də bir sı ra ak si ya lar təş kil 
edi lib. «Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si nin Təd bir lər Pla
nı na uy ğun ola raq, ra yon da 
bö yük lər ara sın da ke çi ri lən 
da ma, şah mat və nərd ya
rış ma sın da xid mə ti əra zi
miz də ya şa yan sa kin lər ya
xın dan iş ti rak edib lər. «Ən 
tə miz MKİS» mü sa bi qə sin
də isə nü ma yən də li yin əra
zi sin də fəa liy yət gös tə rən 
1 say lı Mən zil Kom mu nal 
İs tis mar Sa hə si bi rin ci ye rə 
la yiq gö rü lüb. Nü ma yən də
li yi miz  la yi hə çər çi və sin də 
«Ən tə miz fər di ev» mü sa
bi qə sin də də ya xın dan iş ti
rak edir». 

Son da S.Cab ba ro va əra
zi də yer lə şən bi na la rın fa
si lə siz su ilə tə min edil di yi
ni, zi bi lin yı ğı lıb da şın ma sı 
üçün xü su si yer lə rin ti kil
di yi ni də diq qə tə çat dı rıb. 
O bil di rib ki, qış ay la rın da 
tə lə ba tın art ma sı ilə bağ lı 
nü ma yən də li yin əra zi sin də 
əha li nin tə bii qaz, elekt rik 
ener ji si və is ti lik lə təc hi za tı 
is ti qa mə tin də tə xi rə sa lın
maz iş lər da vam et di ri lir. 

Sİya vuş ƏMİr lİ

Öl kə rəh bər li yi nin mü va
fiq gös tə riş lə ri nə əsa sən, pay
taxtın Bi nə qə di ra yo nun da da 
əha li nin üz ləş di yi prob lem lə
rin həl li is ti qa mə tin də müa sir 
və çe vik va si tə lər dən is ti fa də 
edi lir. Son il lər Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş
çı sı nın iş ti ra kı ilə sa kin lər lə 
ke çi ri lən  mün tə zəm səy yar 
gö rüş lər bu ba xım dan mü
hüm əhə miy yət kəsb edir. 
Bu qə bil dən da ha bir səy yar 
gö rüş bu gün lər də 8ci mik
ro ra yo nun sa kin lə ri ilə ke
çi ril di. Təd bir də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov, 
RİH baş çı sı nın müa vin lə ri, 
Apa ra tın  şö bə mü dir lə ri, ida
rə, mü əs si sə və təş ki lat la rın, 
ha be lə hü quqmü ha fi zə or
qan la rı nın rəh bər lə ri iş ti rak 
edir di lər. 

Gö rü şü gi riş sö zü ilə açan 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 

baş çı sı bil dir di ki, bu gün Pre
zi dent İl ham Əli ye vin öl kə də 
yü rüt dü yü si ya sə tin əsa sın da 
məhz in san və və tən daş ami li 
da ya nır. Hə ya ta ke çi ri lən təd
bir lər öl kə miz də in san hü quq 
və azad lıq la rı nın eti bar lı tə
mi na tı na, ha be lə və tən daş la
rın so si al və ziy yə ti nin yax şı
laş dı rıl ma sı na, on la rı na ra hat 
edən prob lem lə rin həl li nə 
xid mət edir. Öl kə baş çı sı nın 
mü va fiq töv si yə və tap şı rıq
la rı nı rəh bər tu tan Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti də 
sa kin lə ri qay ğı lan dı ran bü
tün mə sə lə lə ri xü su si diq qət 
mər kə zin də sax la ma ğa, im
kan da xi lin də on la rın ope ra
tiv həl li nə ça lı şır: «Təc rü bə 
gös tə rir ki, ke çi ri lən səy yar 
gö rüş lər sa kin lə rin üz ləş di yi 
prob lem lə ri tam ma hiy yə ti 
üz rə öy rən mək və həl li is ti
qa mə tin də ope ra tiv qə rar lar 
qə bul et mək, ic ra sı vaxt tə ləb 
edən mə sə lə lə ri on la ra düz
gün izah et mək ba xı mın dan 

sə mə rə li va si tə dir. Bu gö
rüş lər də bir sı ra prob lem lə
rin ən qı sa za man da ara dan 
qal dı rıl ma sı ilə bağ lı ope ra tiv 
tap şı rıq lar ve ri lir. Möv süm
dən ası lı ola raq, ra yon sa kin
lə ri nin şi ka yət lə ri nin möv
zu su da fərq li olur. Mə sə lən, 
qış da is ti lik təc hi za tı, qa zın 
təz yi qi nin aşa ğı ol ma sı, yay 
ay la rın da isə su yun ve ril mə
sin də fa si lə lə rin ya ran ma sı, 
bə zi hal lar da kə sil mə si ki mi 
prob lem lə rə rast gə li nir. Yə ni 
ra yon sa kin lə ri nin üz ləş di yi 
ümu mi prob lem lər dən ümu
mi mə lu ma tı mız var. Am ma 
bə zən və tən daş la rın üz ləş
dik lə ri bir sı ra prob lem lər 
məhz bu cür gö rüş lər də üzə 
çı xır». 

Ra yon ic ra ha ki miy yə
ti baş çı sı nın söz lə ri nə gö rə, 
möv cud prob lem lə rin həl li
nə öl kə rəh bər li yi sə viy yə
sin də yük sək diq qət və qay
ğı ilə ya na şı lır: «Öl kə baş çı sı 
cə nab İlham Əli yev də fə

lər lə Bi nə qə di ra yo nun da 
ola raq gö rül müş iş lər lə ma
raq la nıb, həm çi nin sa kin
lə rin prob lem lə ri nin həl li 
is ti qa mə tin də zə ru ri təd
bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si ni 
qar şı da mü hüm və zi fə ki mi 
mü əy yən ləş di rib. Möh tə
rəm Pre zi den ti mi zin tap şı
rı ğı na əsa sən, ra yon əra zi
sin də ge niş miq yas lı abad lıq 
və qu ru cu luq iş lə ri da vam 
et di ri lir. Bu sı ra da, tə bii ki, 
8ci mik ro ra yon da da bir sı
ra təd bir lər hə ya ta ke çi ri lib. 
Am ma həl li mü əy yən za man 
tə ləb edən bə zi prob lem lər 
də var. Ça lı şı rıq ki, mü va fiq 
döv lət proq ram la rı na uy ğun 
ola raq, qar şı da du ran bü tün 
mə sə lə lə ri həll edək». 

Gö rüş də çı xış edən mik
ro ra yon sa ki ni Nu ra nə Ələs
gə ro va döv lət baş çı sı nın rəh
bər li yi al tın da öl kə də, o cüm
lə dən Bi nə qə di ra yo nun da 
hə ya ta ke çi ri lən abad lıqqu
ru cu luq iş lə ri nin in san lar da 
bö yük ra zı lıq və ruh yük sək
li yi do ğur du ğu nu vur ğu la dı 
və sa kin lər adın dan tə şək kü
rü nü bil dir di. Sa kin lə rin dən 
Asif Pi ri yev, Əf qan Məm mə
dov və baş qa la rı çı xış edə rək 
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 dar
lıq la rı nı bil di rə rək, on la rı na
ra hat edən bə zi prob lem lə rin 
ara dan qal dı rıl ma sı nı xa hiş 
et di 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 bağ lı  
aidiy yə ti qu rum la rın rəh bər
lə ri nə tap şı rıq la rı nı ver di.

Maİl aĞa Xa NOv

Xə bər ve ril di yi ki mi, döv
lət baş çı sı cə nab İl ham Əli
ye vin tap şı rı ğı na əsa sən, res
pub li ka nın or ta ümum təh sil 
mək təb lə ri nin IXXI si nif 
şa gird lə ri nin «Öl kə mi zi ta nı
yaq!» de vi zi al tın da böl gə lə
rə mü tə ma di sə fər lə ri təş kil 
olu nur. Maa rif lən di ri ci tur
ak si ya çər çi və sin də no yabr 
ayı nın 1dən 30dək 14 min 
nə fər dən çox şa gir din Azər
bay ca nın böl gə lə ri ilə ya xın
dan ta nış lı ğı tə min edi lib. 

Bi nə qə di ra yo nun da fəa
liy yət gös tə rən 32 ümum təh
sil or ta mək tə bi nin 90 nə fər 
IXXI si nif şa gir di la yi hə çər
çi və sin də Qu ba, Qu sar və 
Xaç maz ra yon la rın da  olub
lar. No yab rın 27də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 

təş ki lat çı lı ğı ilə “Öl kə mi zi ta
nı yaq” la yi hə si çər çi və sin də 
şi mal böl gə si nə sə fər et miş 
mək təb li lər lə gö rüş ke çi ri lib. 
Təd bir ra yon mək təb li lə ri
nin turak si ya sı nı əks et di rən 
vi deo çar xın nü ma yi şi ilə baş
la yıb.

Gö rüş 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 şa gird lə rin 
la yi hə çər çi və sin də böl gə lə
rə sə fər lə ri ni on la rın hə ya
tın da əla mət dar ha di sə ki mi 
sə ciy yə lən di rib. Bil di ri lib ki, 
gənc nəs lin key fiy yət li təh
sil al ma sı və və tən pər vər lik 

ru hun da ye tiş di ril mə si öl kə
miz də hə ya ta ke çi ri lən si ya
sə tin pro ri tet is ti qa mət lə rin
dən bi ri ni təş kil edir: «La yi
hə çər çi və sin də ra yon lar da 
ol muş şa gird lər tə əs sü rat la
rı nı xoş hiss lər lə ifa də edir
lər. Şüb hə siz, be lə sə fər lə rin 

təş ki li öl kə miz də ye ni yet mə 
və gənc lə rə döv lət sə viy yə
sin də yük sək diq qət və qay
ğı nın möv cud lu ğu nu gös tə
rir. Əsa sı ulu ön dər Hey dər 
Əli yev tə rə fin dən qo yu lan, 
ha zır da Pre zi dent İl ham Əli
yev tə rə fin dən uğur la da vam 
et di ri lən gənc lər si ya sə ti gə
lə cə yi miz olan gənc lə rin 
hər tə rəf i in ki şa fı na xid mət 
edir. Azər bay can gənc lə
ri bu gün müs tə qil və qüd
rət li öl kə də ya şa dıq la rı na, 
cə miy yət də la yiq li yer lə ri ni 
tut duq la rı na, yük sək təh sil 
al maq im kan la rı na gö rə çox 
xoş bəxt dir lər. XXI əsr elm, 

tex ni ka, in for ma si ya əs ri dir. 
Bu əsr də uğur qa zan ma ğın 
ye ga nə yo lu isə yax şı təh sil 
al maq dan ke çir».

Təd bir də çı xış edən 83 
say lı mək təbli se yin di rek to
ru Nə bi Mah mu dov, 11 say
lı uşaq po lik li ni ka sı nın baş 

hə ki mi Mə la hət İb ra hi mo va 
mək təb li lə rə ya ra dı lan şə
rai tin on la rın şəx siy yət ki mi 
for ma laş ma sı na müs bət tə sir 
gös tər di yi ni qeyd edib lər. Çı
xış edən lər döv lət tə rə fin dən 
ya ra dı lan im kan la rın, mək
təb li lər lə ya na şı, mü əl lim
lə rin də üzə ri nə bö yük mə
su liy yət qoy du ğu nu diq qə tə 
çat dı rıb lar. Gö rüş də iş ti rak 
edən va li de yin və mək təb li
lər «Öl kə mi zi ta nı yaq!» la yi
hə si nin təş ki li nə gö rə döv lət 
baş çı sı na min nət dar lıq la rı nı 
bil di rib lər. 

Turak si ya nın iş ti rak çı sı 
Ni cat Şü kür lü sə fər lə bağ lı 

dü şün cə lə ri ni bil di rib: «Qu
ba ra yo nu na sə fər za ma nı 
Soy qı rı mı Me mo ri al Komp
lek si ni zi ya rət et dik və 1918
ci il də er mə ni lər tə rə fin dən 
xal qı mı za qar şı tö rə dil miş 
vəh şi li yin bir da ha şa hi di 
ol duq. Əv vəl lər soy qı rı mı 
ba rə də əsa sən ki tab lar dan 
öy rən miş, gö rün tü lə ri isə te
le vi zi ya ek ran la rı qar şı sın da 
iz lə miş dik. Bu sə fər za ma nı 
isə er mə ni van da liz mi nin, 
fakt la ra əsas la nan vəh şi li yin 
əya ni şa hi di ol duq. Mək
təb li lə rə Azər bay ca nın re
gi on la rı, mə də ni sər vət lə ri, 
ta ri xi hə qi qət lə ri ilə ya xın
dan ta nış lıq im ka nı ya rat mış 
möh tə rəm Pre zi den ti miz İl
ham Əli ye və də rin  tə şək kü
rü mü zü bil di ri rik».

Ay gün Sət tar za də isə 
turak si ya çər çi və sin də re gi
on la rın sü rət lə in ki şaf et di
yi nin əya ni şa hi di ol du ğu nu  
fə xa rət lə diq qə tə çat dı rıb: 
«Ra yon la rı mı zın in ki şa fı nı öz 
göz lə ri miz lə gör mək, ta ri xi 
yer lə ri ilə ta nış ol maq biz də 
xoş tə əs sü rat lar ya rat dı. Fəxr 
edi rik ki, azər bay can lı yıq və 
bu öl kə nin öv lad la rı yıq». 

Da ha son ra turak si ya iş ti
rak çı la rı sə fər lə bağ lı tə əs sü
rat la rı nı Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin xa ti rə ki ta
bı na qeyd edib lər. Təd bi rin 
bə dii his sə sin də in cə sə nət 
nü ma yən də lə ri nin ifa sın da 
kon sert proq ra mı nü ma yiş 
olu nub.

Əlillərinsosialmüdafiəsinə
xüsusidiqqətyetirilir

Quruculuqişləridavamlı
xarakteralıb
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MƏ HƏb bƏt Oru cOv

Son il lər Bi nə qə di ra yo
nun da apa rı lan abad lıq və 
qu ru cu luq iş lə ri nin tər kib 
his sə si ki mi, ra yo nun mik
ro ra yon la rın da və qə sə bə lə
rin də ye ni park lar, xi ya ban
lar, nü mu nə vi mə həl lə lər 
sa lın mış dır. Hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər çər çi və sin də park 
və mə həl lə lər də çox say lı 
müa sir otu ra caq lar, uşaq id
manoyun caq ele ment lə ri, 
fəv va rə lər və şə la lə lər qu raş
dı rıl mış dır. Yol kə nar la rın da 
və nü mu nə vi mə həl lə lər də 
mil li or na ment lə ri özün də 
əks et di rən, land şaft me mar
lı ğı nın tə ləb lə ri nə ca vab ve
rən çə mən ör tü yü dö şən miş, 
de ko ra tiv ağac lar, gül kol la rı 
əkil miş dir. 

Mik ro ra yon lar da və qə sə
bə lər də 70ə ya xın bi na əsas lı 
və ya ca ri tə mir edil miş, on la
rın gi riş lə rin də, pil lə kən qə
fəs lə rin də, lift lə rin də tə mir 
iş lə ri apa rıl mış dır. 300dən 
çox bi na nın zir zə mi sin də su, 
ka na li za si ya və is ti lik xət lə ri 
tə mir edi lə rək, zir zə mi lə rdə 
axın tı la rın qar şı sı alın mış dır. 
Əha li nin asu də vax tı nın sə
mə rə li təş ki li məq sə di lə mə
həl lə lər də is ti ra hət yer lə ri 
dü zəl dil miş, mə də niküt lə vi 
təd bir lər ev lə ri, söh bət gah
lar qu raş dı rı la raq la zı mi ava
dan lıq və in ven tar lar la tə min 
edil miş dir. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın 
Ra yon tə sər rü fa tı şö bə si nin 
mü di ri Əda lət Rə cə bov bil
dir miş dir ki, bu ilin 11 ayın da 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri nin 
əha tə dai rə si ge niş lən di ril
miş, ic ti mai zo na la rın ya ra
dıl ma sı və ra yo nun müx tə lif 
əra zi lə rin də əha li ni uzun il
lər dən bə ri na ra hat edən mə
sə lə lə rin həl li is ti qa mə tin də 
mü va fiq təd bir lər hə ya ta 
ke çi ril miş dir.  Ra yon  əra zi
sin də mər hə lə li və plan lı şə
kil də hə ya ta ke çi ri lən abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri çər çi və
sin də qə sə bə lə ra ra sı və mə

həl lə da xi li yol lar da, mər kə zi 
pros pekt lər də, ya şa yış bi na
la rı nın fa sad və dam ör tük lə
rin də, park və mey dan lar da, 
həm çi nin di gər inf rast ruk tur 
sa hə lə rin də ye ni dən qur ma 
və əsas lı tə mir iş lə ri apa rıl
mış dır. 

Əda lət Rə cə bov bil dir
miş dir ki, öl kə baş çı sı cə nab 
İl ham Əli ye vin tap şı rıq və 
töv siy lə ri nə əsa sən, ra yon da 
in şa olu nan məs cid komp lek
si nə ge dişgə li şin ra hat lı ğı nı 
tə min et mək məq sə di lə 6cı 
mik ro ra yon, Svet la na Məm
mə do va kü çə sin dən – “Zey
tun luq” əra zi si nin bir qis mi 
də da xil ol maq la – ye ni iki 
is ti qa mət li yol sa lın mış dır. 
Ha zır da hə min əra zi lər də 
tə mir iş lə ri da vam et di ri lir. 
Bi nə qə di ra yo nu nun in ki şaf 
pla nı çər çi və sin də məs cid 
komp lek si nə pa ra lel yer lə şən 
Həm zə Ba ba şov kü çə sin də 
müa sir üs lub lu de ko ra si ya ilə 
əha tə olu nan nü mu nə vi mə
həl lə lər sa lı nır. 

Qeyd edil miş dir ki, apa
rı lan iş lər çər çi və sin də əra
zi də yer lə şən bi na la rın gi riş

lə ri, pil lə kən qə fəs lə ri tə mir 
olun muş, mən zil lə rin pən cə
rə lə ri ye ni si ilə əvəz edil miş
dir. Bi na la rın fa sad his sə si pe
nop las kar niz lər dən, xü su si 
pe nop las bal kon yan la rın dan, 
də mir kar kas lar dan, çe re pit
sa lar dan və bo ya dan is ti fa də 
olu na raq tə mir olun muş dur. 

6cı mik ro ra yon İl qar 
Cüm şü dov kü çə sin də də 
əsas lı tə mir iş lə ri nə baş la nıl
mış dır. Ha zır da sö zü ge dən 
əra zi də bi na la rın fa sad la rı nın 
müa sir tip li üz lük ma te ri al lar
la əvəz edil mə si və bi na la rın 
dam ör tük lə ri nin çar daq lı 
dam ör tük lə ri ilə əvəz lən
mə si, həm çi nin mə həl lə nin 
sa lın ma sı is ti qa mə tin də iş lər 
apa rı lır. Bun dan baş qa, sa kin
lə rin mü ra ci ət lə ri ni nə zə rə 
alan Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı 2014cü 
il 25 ap rel ta rix də 9cu mik
ro ra yon Adil Məm mə dov 
kü çə si, 115 say lı bi na nın ar xa 
his sə sin də mi ni par kın ya ra
dıl ma sı ba rə də sə rən cam im
za la mış dır. 

Mü sa hi bi miz vur ğu la mış
dır ki, tək cə bu il ra yon ic ra 

ha ki miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
ti kil miş ye ni mi ni park lar da 
ümu mi lik də 6415 metr əra
zi yə çə mən ör tü yü sa lın mış, 
5 mi nə ya xın müx tə lif növ də 
gül ko lu və hə mi şə ya şıl ağac
lar əkil miş, park la rın gi riş
lə rin də sar ma şıq la ör tül müş 
5 ar ka qu raş dı rıl mış, 7 ədəd 
müa sir tip li gün lük ti kil miş
dir. Bun dan əla və, sa kin lə rin 
ra hat is ti ra hə ti üçün va nil gü
lü nün ko lun dan ha zır lan mış, 
1 ədəd sar ma şıq lı söh bət gah, 
2si sar ma şıq lı ol maq la 50 
ədəd otu ra caq, 40 ədəd işıq 
di rə yi, 45 ədəd ur na, elə cə də 
fan tan is ti fa də yə ve ril miş dir. 
Ye ni in şa edil miş mi ni park
lar da ki çik id man mey dan ça
la rı, həm çi nin uşaq əy lən cə 
gu şə lə ri də ya ra dıl mış dır. 

Bil di ril miş dir ki, son ay lar 
Ba kıŞa ma xı yo lu nun Bi nə
qə di ra yo nu əra zi si nə dü şən 
his sə sin də apa rı lan abad lıq 
qu ru cu luq iş lə ri çər çi və sin
də fər di ya şa yış ev lə ri nin 
dam ör tük lə ri də yiş di ril miş 
və ya bo yan mış, yol kə nar
la rı na müa sir üs lub da ha sar 
çə ki lə rək üz lük mi şar da şı ilə 

üz lən miş və əra zi də möv cud 
olan fər di ya şa yış ev lə ri nin 
gi rişçı xış qa pı la rı və dar va
za la rı ye ni si ilə əvəz edil miş 
və ya bo yan mış dır: “Apa rı lan 
iş lər çər çi və sin də əra zi yə ya
şıl lı ğın sa lın ma sı məq sə di lə 
mün bit tor paq da şın mış, çə
mən ör tü yü sa lın mış, müx tə
lif növ ağac və bə zək gül lə ri 
əkil miş dir. Mə lu mat üçün 
bil di rim ki, əra zi də apa rı lan  
abad lıq iş lə ri sa kin lə rin ümu
mi rəğ bə ti nə sə bəb ol muş və 
qeyd olu nan əra zi nin tam 
abad laş dı rıl ma sı is ti qa mət də 
iş lər bu gün də da vam et di
ril mək də dir. 

Əha li nin çox say lı mü ra ci
ət lə ri nə zə rə alı na raq ra yon 
əra zi sin də apa rı lan abad lıq
qu ru cu luq iş lə ri çər çi və sin
də möv cud “xe yirşər” ev lə
ri nin əsas lı tə mi ri, ti kin ti si 
ya rım çıq qal mış və əsas lı ti
kin ti si nə eh ti ya cı olan bu tip 
bi na la rın əha li nin is ti fa də si
nə ve ril mə si is ti qa mə tin də 
ge niş miq yas lı iş lə rin  hə ya ta 
ke çi ril di yi ni söy lə yən şö bə 
mü di ri ra yon ic ra ha ki miy
yə ti nin si fa ri şi əsa sın da  7ci 
mik ro ra yon  A.Ku nan ba yev 
kü çə si 26 say lı, 8mik ro ra yon 
İ.Da da şov kü çə si 72 say lı bi
na la rın hə yət lə rin də möv cud 
“xe yirşər” ev lə ri nin əsas lı 
tə mi ri nin də ba şa çat dı rıl dı
ğı nı bil dir miş dir. Onun söz lə
ri nə gö rə, ötən ay lar ər zin də 
mik ro ra yon lar da və abad
laş dı rıl mış di gər əra zi lər də 
178 ədəd ye ni işıq di rək lə ri 
qu raş dı rıl mış, 25 ədəd müa
sir tip li gün lük ti kil miş, 85 
ədəd müa sir tip li otu ra caq 
və 102 ədəd müa sir tip li ur
na lar yer ləş di ril miş dir. Bun
dan əla və, ra yon əra zi sin də 
hə ya ta ke çi ri lən imə ci lik lər 
za ma nı və apa rı lan ge niş miq
yas lı abad lıq qu ru cu luq iş lə ri 
ilə əla qə dar ra yo nun müx
tə lif əra zi lə rin də 8 min 939 
ədəd müx tə lif növ ağac, 285 
min 435 ədəd gülçi çək və 
kol bit ki lə ri əkil miş, 74.126 
kvad rat metr çə mən ot la rı sa
lın mış dır. 

Ma İl aĞa Xa NOv

Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit sepre zi den ti, IDEA İc ti mai 
Bir li yi nin tə sis çi si və rəh bə ri 
Ley la xa nım Əli ye va nın tə
şəb bü sü ilə re al laş dı rı lan 
“Ümum res pub li ka ya şıl laş dır
ma” ma ra fo nu çər çi və sin də 
Bi nə qə di ra yo nun da növ bə ti 
ağa cək mə və ya şıl laş dır ma 
ak si ya sı ke çi ri lib. Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin 
dəs tək lə di yi ma ra fon çər çi
və sin də ağa cək mə ak si ya sı  
“Dər nə gül” met ros tan si ya sı 
ya xın lı ğın da kı par kın əra zi
sin də təş kil edi lib. 

Ak si ya da Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müa vi ni Ay gün Əli ye va, RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın əmək daş
la rı, ra yon Mən zil Kom mu nal 
Tə sə rü fa tı Bir li yi nin (MKTB) 
iş çi lə ri, ida rə və mü əs si sə lə
rin nü ma yən də lə ri, ra yon sa
kin lə ri, ha be lə ra yon da ya şa
yan əc nə bi və tən daş lar iş ti rak 

edib lər. Ak si ya za ma nı əra zi
də bio müx tə lif i yin  ar tı rıl ma
sı və fo ra nın zən gin ləş di ril
mə si məq sə di lə yer li iq li mə 
uy ğun 200dən çox zey tun 
ağa cı əki lib. Əki lən ağac lar 
su va rı lıb, on la ra aq ro tex ni ki 
qay da da qul luq gös tə ri lib. 

Qeyd olu nub ki, ya şıl laş
dır ma ma ra fo nu tə biə tin və 

eko lo ji mü hi tin mü ha fi zə si, 
bio müx tə lif li yin qo run ma sı 
ba xı mın dan mü hüm əhə miy
yə tə ma lik dir. La yi hə ya şıl lıq 
zo laq la rın ge niş lən di ril mə si, 
eko lo ji ta raz lı ğın bər pa sı, elə
cə də in san lar ara sın da eko
lo ji mə də niy yə tin və tə biə tə 
qay ğı his si nin güc lən mə si nə 
bö yük töh fə dir.

Ak si ya da is ti rak edən Be
la rus Res pub li ka sı nın  və tən
da şı Vi ta li Vo ro bey bi zim lə 
söh bə tin də eko lo ji du ru mun 
yax şı laş dı rıl ma sı na xid mət 
edən be lə ak si ya la rın əhə
miy yə ti ni diq qə tə çək di: 
«Ba kı şə hə rin də ya şıl lıq sa
hə lə ri nin ge niş lən di ril mə si 
in san la rın sağ lam lı ğı, ha be lə 
eko lo ji du ru mun yax şı laş dı
rıl ma sı ba xı mın dan va cib dir. 
Bu təd bir lər gə lə cək nə sil lər 

üçün tə miz ha va sı olan ya şıl 
şə hər de mək dir».

Tür ki yə və tən da şı, Ba kı 
Döv lət Uni ver si te ti nin tə lə bə si 
Bu ya min Şa hin  əkil miş ağac
la rın gə lə cək nə sil lə rə ən qiy
mət li mi ras ol du ğu nu vur ğu la
yıb: «Biz bu gün dost lar la xe yir
xah iş gör dük – ağac ək dik. Bu 
işin təş ki lin də əmə yi olan hər 
kə sə tə şək kü rü mü bil di ri rəm».

Su dan və tən da şı Ka mal 
İb ra him Ah met Ba kı şə hə
rin də ya şıl laş dır ma iş lə ri nin 
təq di rə la yiq ol du ğu nu vur ğu
la yıb və be lə təd bir lə rin da
vam lı şə kil də hə ya ta ke çi ril
mə si nin va cib li yi ni qeyd edib. 

“Ümum res pub li ka ya şıl la
dır ma” ma ra fo nu çər çi və sin
də ağa cək mə ak si ya sı nın ilin 
so nu na ki mi da vam et di ril
mə si nə zər də tu tu lur.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Gənc lər Fon du nun ma liy yə 
dəs tə yi, “Gənc mü ha sib lər” 
İc ti mai Bir li yi nin təş ki lat çı
lı ğı ilə “Ba kı ət ra fı qə sə bə
lər də ya şa yan gənc lə rin 
sa hib kar lıq fəa liy yə ti nə 
dəs tək” la yi hə si nə Bi nə qə
di ra yo nu nun qə sə bə lə rin
də ya şa yan gənc sa hib kar lar 
da cəlb olu nur lar. 

La yi hə nin növ bə ti mər
hə lə si nin Bi nə qə di ra yo
nun da ke çi ril mə si ra yon ic
ra ha ki miy yə ti və Bi nə qə di 
Ra yon Sa hib kar lar Bir li yi
nin təş ki la ti dəs tə yi sa yə
sin də baş tut muş dur. 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 li li və 
proq noz laş dı rıl ma sı şö bə
sin dən mə lu mat ve ril miş
dir. Mə lu mat da qeyd edi lir 
ki, bir ne çə gün da vam edə
cək təd bir də gənc sa hib
kar la ra “Sa hib kar lıq fəa liy
yə ti və məq səd lər”, “Sa hib
kar lıq da mar ke tinq və sa tış 
stra te gi ya sı”, “Ba zar çev rə si 
və ba zar für sət lə ri”, “Ver gi

lər”, “Mü ha si bat uço tu” ad lı 
tə lim lər ke çi ril miş dir. 

Xa tır la daq ki, Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti ya nın da Gənc lər Fon
du nun ma liy yə dəs tə yi ilə 
“Gənc mü ha sib lər” İc ti mai 
Bir li yi tə rə fin dən təş kil olu
nan “Ba kı ət ra fı qə sə bə lər də 
ya şa yan gənc lə rin sa hib
kar lıq fəa liy yə ti nə dəs tək” 
la yi hə si gənc sa hib kar la rın 

təc rü bə əl də et mə lə ri nə və 
ba zar fəa liy yət lə ri ni  düz
gün  qur ma la rı na kö mək 
məq sə di da şı yır. La yi hə nin 
əsas məq sə di “Azər bay can 
gənc li yi 20112015ci il lər
də” və “20142016cı il lər
də Ba kı şə hə ri nin və onun 
qə sə bə lə ri nin so si aliq ti sa di 
in ki şa fı na da ir” döv lət proq
ram la rı nın mü fa viq  bənd
lə ri nə uy ğun ola raq, gənc lər 
ara sın da sa hib kar lıq fəa liy
yə ti nin təb li ğin dən,  biz nes 
və sa hib kar lıq fəa liy yə ti ilə 
bağ lı maa rif ən dir mə işi nin 
təş ki lin dən iba rət dir. Lay ihə  
gənc sa hib kar la rın  fəa liy yə
ti nin dəs tək lən mə si nə və 
məş ğul lu ğu nun tə min edil
mə si nə xid mət edir.

M.aĞa Xa NOv

Bi nə qə di ra yo nu, 9cu 
mik ro ra yon, Həm zə Ba ba
şov kü çə sin də yer lə şən və 
ti kin ti si ye kun la şan Qaf qa
zın ən bö yük məs cid komp
lek si nin ət ra fın da abad lıq
qu ru cu luq iş lə ri ar tıq ye kun
laş maq üz rə dir. Azər bay can 
Pre zi den ti İlham Əli ye vin 
tə şəb bü sü ilə ti ki lən bu 
möh tə şəm iba dət oca ğın da 
ta mam la ma iş lə ri ge dir. Ar
tıq əra zi də ye ni yol sa lı nıb 
və ha zır da son ta mam lan ma 
iş lə ri apa rı lır.

 6cı mik ro ra yo nu 9cu 
mik ro ra yon la ən qı sa mə
sa fə də bir ləş di rən yol 6cı 
mik ro ra yon Svet la na Məm

mə do va kü çə si 207 ün va nın
dan baş la yır. İki is ti qa mət li, 
dörd zo laq lı olan yol da 21 
ədəd işıq di rə yi qu raş dı rı lıb, 
müa sir stan dart la ra ca vab 
ve rən as falt ör tü yü dö şə
nib. Svet la na  Məm mə do va  

205A ün va nın da  yer lə şən 
köh nə park da abad lıq iş lə
ri apa rı lıb. Okt yabr ayın dan 
eti ba rən in şa sı na baş la nı lan 
ye ni park da il kin mər hə lə
də 1500 kvad rat met rə dək 
əra zi də ya şıl çə mən ör tü yü 

sa lı nıb, xey li say da müx tə
lif  gül kol la rı  ağac lar əki
lib, ge niş bə yaz söh bət gah 
qu raş dı rı lıb. Park da müa sir 
işıq di rək lə ri, otu ra caq lar, 
uşaq lar üçün əy lən cə gu şə
lə ri, həm çi nin id man mey

dan ça sı ya ra dı lıb. 246 say lı 
mək tə bin önün də ley land ra 
növ lü şam ağac la rı əki lib.

Sö zü ge dən əra zi nin 
abad laş dı rıl ma sı çər çi və sin
də “Məs cid dön gə si” ki mi 
ta nı nan his sə də 125 kvad
rat metr əra zi də ya şıl çə
mən ör tü yü sa lı nıb, 1 ədəd 
klum ba (gül və ağac kom po
zi si ya sı), həm çi nin yüz lər lə 
sar ma şıq ko lu əki lib. Bun
dan əla və, yo lu əha tə edən 
ha sar ör tük lə ri də xü su si 
di zayn la yı ğı lıb, şə bə kə iş
lə ri ilə bə zə di lib. Bu iş lə rin 
da va mı ki mi, məs ci din ət ra
fın da kı “zey tun luq”  ad la nan 
əra zi nin önün də 1600 kvad
rat metr əra zi də ya şıl çə mən 
ör tü yü sa lı nıb,  müx tə lif  
gül lər  əki lib.

Qeyd edək ki, S.Məm
mə do va 205A, Üze yir Ha
cı bə yov 2A, 4B, 4, 8 say lı 
ya şa yış ev lə ri nin də fa sad
lan ma sı iş lə ri də ar tıq ta
mam lan maq üz rə dir.

Məscidkompleksinəgedən
yolabadlaşdırılıb

Sahibkarlıq
fəaliyyətinin
təbliğiiləbağlıtədbir
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Maİl aĞa Xa NOv

Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı nın (YAP) Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı 2014cü ilin 23 de kab
rın da ke çi ri lə cək bə lə diy yə 
seç ki lə ri ilə əla qə dar təb li ğat
təş vi qat kam pa ni ya sı çər çi və
sin də ilk gö rü şü ra yon əra zi sin
də fəa liy yət gös tə rən Bi nə qə di 
Zi ya lı lar Cə miy yə ti nin üzv lə ri, 
ha be lə müx tə lif təh sil mü əs si
sə lə rin də ça lı şan zi ya lı lar la ke
çi rib. Gö rüş də YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın səd ri Ra miz 
Gö yü şov, təş ki la tın sədr müa
vi ni Fü zu li İs ma yıl za də, Ba kı 
Pe da qo ji Kadr la rın İx ti sa sar
tır ma və Ye ni dən ha zır lan ma 
İns ti tu tu nun rek to ru, Bi nə qə di 
Ra yon Zi ya lı lar Cə miy yə ti nin 
səd ri Asəf Za ma nov, Azər bay
can Mil li Elm lər Aka de mi ya

sı nın Geo lo gi ya İns ti tu tu nun 
di rek to ru Mür səl Əli yev, ra yon 
zi ya lı la rı və bə lə diy yə seç ki lə
rin də na mi zəd li yi YAP tə rə fin

dən irə li sü rül müş na mi zəd lər 
iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan Ra miz Gö yü şov res
pub li ka mız da bə lə diy yə lə rin 

ya ran ma ta ri xi, ha be lə yer li 
özü nüi da rə et mə or qan la rı
nın funk si ya la rı ba rə də ge niş 
mə lu mat ve rib. O,  bə lə diy yə 

ins ti tu tu nun ya ran ma sın dan 
cə mi 15 il keç mə si nə bax ma
ya raq, Azər bay ca nın bu sa hə
də zən gin təc rü bə əl də et di
yi ni diq qə tə çat dı rıb. Onun 
söz lə ri nə gö rə, bə lə diy yə lər 
ötən il lər də for ma laş ma və 
in ki şaf mər hə lə lə ri ni uğur
la ke çə rək mə həl li xa rak
ter li prob lem lə rin həl lin də 
va cib rol oy na ma ğa baş la
mış lar. Bə lə diy yə üzv lü yü nə 
YAP na mi zəd lə ri nin gənc, 
pers pek tiv li, Və tə nə, döv lə
tə sə da qət li ali təh sil li gənc
lər dən iba rət ol du ğu nu qeyd 
edən sədr bil di rib ki, seç ki də 
iş ti rak edən na mi zəd lə rin 40 
fai zi 35 ya şa qə dər, 33 fai zi 
30 ya şa qə dər, 27 fai zi isə ha
zır da bə lə diy yə lər də təm sil 
olu nan şəxs lər dən iba rət dir. 

Seç ki də iş ti rak edən na miz
də lə rin 35 fai zi gənc xa nım
lar dır və bu da gen der ba lan
sı nın qo run ma sı na xid mət 
edir. R.Gö yü şov seç ki lə rin 
de mok ra tik, şəf faf, əda lət
li ke çə cə yi nə, və tən daş la rın 
döv lə tin apar dı ğı si ya sə tə səs 
ve rə cək lə ri nə əmin ol du ğu
nu ifa də edib.

YAPın bə lə diy yə seç ki
lə rin də na mi zəd lə ri – Mu
rad Hə sə nov, Ay tac Əli ye
va, Qa mət Hü sey nov, Za kir 
Məm mə dov, Sa bir Hə sə nov 
və baş qa la rı öz lə ri haq qın da 
ət raf lı mə lu mat ve rə rək bu 
seç ki lər də iş ti rak dan qü rur 
duy duq la rı nı, seç ki lə rin əda
lət li, de mok ra tik, si vil rə qa bət 
mü hi tin də ke çə cə yi nə inan
dıq la rı nı bil di rib lər. 

MƏ HƏb bƏt Oru cOv

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
(YAP) Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı de kab rın 23də ke çi ri lə
cək bə lə diy yə seç ki lə ri nə ha
zır lıq pro se si ni uğur la da vam 
et di rir. YAP Seç ki Qə rar ga hı
nın təş ki la tın in zi ba ti bi na sın
da yer lə şən ra yon şö bə sin də 
bu məq səd lə əra zi ilk par ti ya 
təş ki lat la rı nın, ha be lə ra yon 
par ti ya təş ki la tı nın şu ra və 
ida rə he yə ti nin üzv lə ri ilə 
mün tə zəm gö rüş lər ke çi ri
lir. Bu gö rüş lər də bə lə diy yə 
seç ki lə ri nə ha zır lıq pro se si, 
müx tə lif mər hə lə lər də gö
rü lə cək iş lər mü za ki rə edi lir, 
konk ret fəa liy yət is ti qa mət lə
ri mü əy yən ləş di ri lir. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın səd ri Ra miz Gö yü
şov  qə ze ti mi zə açıq la ma
sın da bil di rib ki, bə lə diy yə 
seç ki lə ri res pub li ka nın ic ti
maisi ya si hə ya tın da mü hüm 
ha di sə lər dən bi ri dir. Onun 
söz lə ri nə gö rə, yer li özü nüi
da rə et mə or qan la rı na ke çi
ri lən seç ki lər öz spe si fik xü
su siy yət lə ri ilə pre zi dent və 
par la ment seç ki lə rin dən fərq
lə nir. Sədr  seç ki lə rə ha zır lıq 
is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər 
və qar şı da du ran və zi fə lər ba
rə də mə lu mat ve rə rək, ra yon 
təş ki la tın da YAPın Seç ki Qə

rar ga hı nın yer li şö bə si nin ya
ra dıl dı ğı nı və çe vik fəa liy yət 
gös tər di yi ni diq qə tə çat dı rıb. 
O, qə rar ga hın ötən bə lə diy yə 
seç ki lə ri nin nə ti cə lə ri ni də
rin dən təh lil edə rək zə if və 
güc lü tə rəf ə rin aş kar lan ma
sı üçün konk ret iş lər gör dü
yü nü, se çi ci lə rin si ya hı sı nın 
mo ni to rin qi nin apa rıl dı ğı nı 
bil di rıb. 

Ra yon par ti ya təş ki la
tı nın səd ri YAP Mər kə zi 
Apa ra tı nın bə lə diy yə seç ki
lə ri ilə əla qə dar təs diq lə di yi 
fəa liy yət proq ra mı na uy ğun 
ola raq, YAP Bi nə qə di ra yon 
Təş ki la tı Seç ki Qə rar ga hı tə
rə fin dən 56 bənd lik fəa liy
yət proq ra mı nın iş lə nib ha
zır lan dı ğı nı, hə min pla na uy
ğun ola raq mü va fiq gö rüş lə
rin, təd bir lə rin ke çi ril di yi ni 
vur ğu la yıb. R.Gö yü şov Seç ki 
Qə rar ga hı nın ra yon şö bə
si nə ta be li alt qə rar gah la rın 
ya ra dıl dı ğı nı, seç ki pro se si
nin bü tün mər hə lə lə ri ilə 
bağ lı fəa liy yə tin çe vik şə kil
də qu rul du ğu nu qeyd edib. 
Bil di ri lib ki, ha zır da ra yon da 
M.Ə.Rə sul za də, Bi nə qə di 
qə sə bə, Bi nə qə di, Xo cə sən 
və Bi lə cə ri bə lə diy yə lə ri, 8 
say lı Bi nə qə di bi rin ci, 9 say
lı Bi nə qə di ikin ci, 10 say lı 
Bi nə qə di üçün cü müs tə qil 
seç ki dai rə lə ri, ha be lə bir 

müş tə rək – 12 say lı Qa ra dağ 
– Bi nə qə di – Ya sa mal seç ki 
dai rə si fəa liy yət gös tə rir. 

R.Gö yü şov ra yon əha li
si nin art ma sı ilə əla qə dar bu 
il Bi nə qə di və Rə sul za də bə
lə diy yə lə rin də 17 üzv ye ri nə, 
Bi nə qə di qə sə bə, Xo cə sən və 
Bi lə cə ri bə lə diy yə lə rin də isə 
15 üzv ye ri nə seç ki lə rin ke çi
ri lə cə yi ni, ötən seç ki lər dən 
fərq li ola raq 5 bə lə diy yə üz rə 
73 de yil, 79 üzv ye ri nə seç ki
lə rin ke çi ri lə cə yi ni vur ğu la
yıb. O, bə lə diy yə üzv lü yü nə 
yer lə rin ha mı sı na Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı tə rə fin dən 
na mi zəd lə rin irə li sü rül dü
yü nü diq qə tə çat dı ra raq, bu 
za man gen der bə ra bər li yi nin 
qo run du ğu nu, həm çi nin fə al 
gənc lə rə üs tün lük ve ril di yi ni 
de yib. 

Bə lə diy yə seç ki lə rin də 
iş ti rak edə cək na mi zəd lər lə 
gö rüş lə rin ke çi ril di yi ni bil di
rən sədr on la rın sə nəd lə ri
nin mü va fiq seç ki ko mis si ya
la rı na təq dim edil di yi ni, seç ki 
pro se si nin mü hüm mər hə lə si 
olan im za top la ma kam pa ni
ya sı nın uğur la ba şa çat dı rıl
dı ğı nı, YAP na mi zəd lə ri nin 
təs diq lən di yi ni qeyd edib. 
Onun söz lə ri nə gö rə, YAP 
na mi zəd lə ri nin təb li ğat kam
pa ni ya sı nın qa nu na mü va fiq 
qay da da hə ya ta ke çi ril mə si, 

pro ses də fə al lı ğın ar tı rıl ma sı 
məq sə di lə mü va fiq fəa liy yət 
for ma la rı iş lə nib ha zır la nıb. 
Bu for ma lar təş ki la tın Şu ra 
üzv lə ri nə, əra zi ilk par ti ya 
təş ki la tı nın sədr lə ri nə, Qa
dın lar Şu ra sı nın və Gənc lər 
Bir li yi nin sədr lə ri nə pay la
nı lıb. R.Gö yü şov, həm çi nin, 
ra yon da fəa liy yət gös tə rən 
114 seç ki mən tə qə si nin hər 
bi rin də Ye ni Azər bay can Par
ti ya sı nın məş və rət çi səs hü
quq lu mü şa hi də çi si nin iş ti rak 
edə cə yi ni, hə min şəxs lə rin 
si ya hı sı nın ha zır lan dı ğı nı diq
qə tə çat dı rıb. 

Öl kə də apa rı lan uğur
lu so si aliq ti sa di si ya sə tin 
müs bət nə ti cə lə ri nin Bi nə
qə di ra yo nun da da qa ba rıq 
du yul du ğu nu vur ğu la yan 
R.Gö yü şov vur ğu la yıb ki, 
bü tün bun lar qar şı da kı seç
ki lər də də YAP üzv lə ri nin 
par laq qə lə bə si nə zə min 
ya ra dır. O, əmin ol du ğu nu 
bil di rib ki, seç ki lər Bi nə
qə di ra yo nun da da yük sək 
mü tə şək kil lik lə ke çə cək, 
in san la rın de mok ra tik və 
azad şə ra it də səs ver mə lə ri 
üçün la zı mi şə ra it ya ra dı la
caq. Ra yon təş ki la tı nın səd ri, 
ötən seç ki lər də ol du ğu ki mi,  
YAPın bu seç ki lər də də la
yiq li qə lə bə qa za na ca ğı na 
əmin li yi ni ifa də edib.

Ma İl

No yab rın 27də 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 par ti ya sı
ra la rı na qo şul maq is tə yən bir 
qrup şəxs lə gö rüş ke çi ri lib. 
Gö rüş də təş ki la tın səd ri Ra
miz Gö yü şov, Apa rat rəh bə ri 
Qa bil Qa fa rov, par ti ya sı ra la
rı na qo şul maq üçün mü ra ci ət 
et miş na mi zəd lər, ha be lə mü
va fiq əra zi ilk par ti ya təş ki lat
la rı nın sədr lə ri iş ti rak edib lər.

Ra miz Gö yü şov təd bir 
iş ti rak çı la rı nı sa lam la ya raq 
bu gün Cə nu bi Qaf qaz da 

ən güc lü si ya si qüv və he
sab olu nan YAPa gənc lə rin 
bö yük ma raq gös tər dik lə ri
ni, on la rın təş ki la tın işin də 
ya xın dan iş ti rak et dik lə ri ni 
diq qə tə çat dı rıb. Ta ri xə eks
kurs edən təş ki lat səd ri YAP
ın res pub li ka nın ən böh ran lı 
za ma nın da xal qın is tə yi ilə 
si ya si hə ya ta və si qə al dı ğı
nı və qı sa müd dət də iq ti
dar par ti ya sı na çev ril di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb. R.Gö yü şov 
par ti ya üzv lə ri nin bö yük ək
sə riy yə ti nin döv lət ida rə çi
li yin də mü hüm post lar tut
du ğu nu, Və tə nə və xal qa la
yiq li xid mət et dik lə ri ni vur

ğu la yıb. O, ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin si ya si xət ti
ni uğur la da vam et di rən YAP 
səd ri, öl kə Pre zi den ti cə nab 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi al
tın da cə miy yət hə ya tı nın ən 
müx tə lif sa hə lə rin də hə ya ta 
ke çi ri lən is la hat la ra to xu nub, 
gö rü lən iş lə rin ic ti ma iy yət 
tə rə fin dən dəs tək lən di yi ni 
bil di rib. 

Na tiq son il lər par ti ya sı
ra la rı na qo şul maq is tə yən 
şəxs lə rin bö yük ək sə riy yə ti
nin gənc lər dən iba rət  ol du
ğu nu, YAP üzv lə ri nin ümu mi 
sa yı nın 630 min nə fər dən çox 
ol du ğu nu təd bir iş ti rak çı la rı

nın diq qə ti nə çat dı rıb. 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 maisi ya si hə ya tın da 
və par ti ya işin də fə al ol ma ğı 
töv si yə edib, ya xın gün lər də 
ke çi ri lə cək bə lə diy yə seç ki
lə rin də YAP na mi zəd lə ri nin 
qa lib gə lə cə yi nə əmin ol du
ğu nu vur ğu la yıb.

Son ra YAP sı ra la rı na qo
şul maq is tə yən na mi zəd 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 maisi ya si hə
ya tı ilə bağ lı su al la rı ca vab
lan dı rıb lar.

Bələdiyyəseçkilərinəhazırlıq
işləridavametdirilir

ES Mİ ra Oru cO va

Müa sir dövr də hər bir 
öl kə də əmək pro se sin də 
iş çi lə rin ümu mi mə na fe lə
ri nin qo run ma sın da, ha be
lə təh lü kə siz iş şə rai ti nin 
ya ra dıl ma sın da həm kar lar 
it ti faq la rı nın üzə ri nə mü
hüm və zi fə lər dü şür. Azər
bay can da fəa liy yət gös tə rən 
həm kar lar it ti faq la rı da öz 
iş lə ri ni müa sir döv rün tə
ləb lə ri nə uy ğun qur ma ğa 
ça lı şır lar. 

Döv lət İda rə lə ri və İc
ti mai Xid mət İş çi lə ri Həm
kar lar İt ti fa qı nın (Dİİ Xİ
Hİ) Bi nə qə di ra yon şö bə si 

2014cü ilin ötən 11 ayın da 
sə mə rə li fəa liy yə ti ni da vam 
et di rib. Bu  dövr də bay ram 
şən lik lə ri və di gər təd bir
lər təş kil olu nub, im kan sız 
şəxs lə rə mad di yar dım lar 
gös tə ri lib, fə al iş çi lə rə mü
ka fat lar ve ri lib. Qu ru mun 
səd ri Ta hi rə Fər zə li ye va bi
zim lə söh bə tin də bil dir di ki, 
həm kar lar it ti fa qı iş lə yən lə
rin so si al prob lem lə ri nin 
həl li, is ti ra hə ti və sağ lam
lı ğı, iş yer lə rin də əmə yin 
mü ha fi zə si, sa ni targi gi ye
na qay da la rı nın qo run ma
sı is ti qa mə tin də sə mə rə li 
fəa liy yət gös tə rir. Təş ki lat 
fəa liy yə ti ni iş pla nı na mü
va fiq qu ra raq nə zər də tu tu
lan təd bir lə ri hə ya ta ke çi rir: 
«Şö bə so si al mə sə lə lə rin 
həl li is ti qa mə tin də əhə
miy yət li iş lər gö rür. Ta ri xi 
gün lər də və bay ram lar da 
təd bir lər təş kil olu nur, eh
ti ya cı olan la ra ər zaq və hə
diy yə lər pay la nı lır. Ko mi tə 
tə rə fin dən 8 Mart –  Qa dın
lar Gü nü yük sək sə viy yə də 
qeyd olu nur. Ye ni il şən li yi 
və Nov ruz bay ra mı mü na si

bə ti lə az tə mi nat lı ailə lə rin 
uşaq la rı na bi let lər pay la nı lır. 
1 İyun – Uşaq la rı Bey nəl xalq 
Mü da fiə Gü nü mü na si bə ti
lə eh ti ya cı olan la ra mək təb 
çan ta la rı və dərs lə va zi mat
la rı ve ri lir. Ahıl lar gü nün də 
də bir sı ra sil si lə təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri rik. Mü tə ma di 
ola raq eh ti ya cı olan la ra yar
dım gös tə rir, qo ca lar evi nə 
baş çə ki rik». 

Mü sa hi bi mi zin söz lə ri nə 
gö rə, ha zır da ra yon da fəa liy
yət gös tə rən bü tün mü əs si
sə lər də həm kar lar təş ki la tı 
fəa liy yət gös tə rir: «Ko mi tə 
im kan da xi lin də səh hə tin
də prob le mi olan in san la ra 

kö mək gös tə rir. On lar əv
vəl cə dən qey diy ya ta alı nır, il 
ər zin də hər mü əs si sə dən iki 
nə fər müa li cə yə gön də ri lir. 
On la rın ək sə riy yə ti da ha çox 
Mər də kan, Bil gəh və Şı xov 
sa na to ri ya la rın da müa li cə 
olu nur lar. Ko mi tə nin təş ki
lat çı lı ğı ilə in di yə qə dər 23 
nə fər müx tə lif sa na to ri ya la ra, 
69 nə fər isə is ti ra hət zo na la
rı na yol la yış lar alıb». 

Dİİ Xİ Hİnin Bi nə qə di 
ra yon şö bə si və Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə əlil lə
rin cə miy yə tə in teq ra si ya sı
nın tə mi ni, ha be lə möv cud 
prob lem lə rin həl li məq sə di
lə sil si lə təd bir lər hə ya ta ke
çi ri lir. Be lə təd bir lər dən bi ri 
de kab rın 1də YAP Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı nın in zi ba
ti bi na sın da ke çi ril miş dir. 3 
De kabr – Bey nəl xalq Əlil lər 
Gü nü ilə bağ lı təş kil olu nan 
mə ra sim də T.Fər zə li ye va 
çı xış edə rək bil dir miş dir 
ki, BMT Baş Məc li si 1992
ci il de kab rın 3də Bey nəl
xalq Əlil lər Gü nü nün qeyd 
olun ma sı ilə əla qə dar qə rar 

qə bul et miş dir. Hər il bu 
ta rix də BMTyə üzv öl kə
lər də əlil li yi olan in san la rın 
cə miy yət də ki möv qe lə ri nin 
da ha da möh kəm lən di ril
mə si nə yö nəl miş təd bir lər 
təş kil edi lir: “Bir ləş miş Mil
lət lər Təş ki la tı nın tə şəb
bü sü ilə dün ya miq ya sın da 
ke çi ri lən Bey nəl xalq Əlil lər 
gü nü ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin mü va fiq sə rən
ca mı ilə 1994cü il dən eti ba
rən Azər bay can da da qeyd 
olun ma ğa baş lan mış dır. Ha
zır da Azər bay can Pre zi den
ti İl ham Əli yev cə miy yə ti
mi zin bü tün tə bə qə lə ri nin 
üzv lə ri nə, o cüm lə dən əlil 

və tən daş la ra yük sək diq qət 
və qay ğı gös tə rir. Döv lə ti
mi zin baş çı sı nın mü va fiq 
sə rən ca mı ilə mü tə ma di 
ola raq müx tə lif ka te qo ri ya
lar dan olan əlil lə rin müa vi
nət lə ri ar tı rı lır. 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 nın səy
lə ri nə ti cə sin də bir sı ra əlil 
ev lə ri əsas lı tə mir olun muş, 
müa sir stan dart la ra ca vab 
ve rən ye ni bər pa mər kəz lə
ri ya ra dıl mış dır”. Bi nə qə di 
ra yo nun da əlil lə rin so si al 
mü da fiə si ilə bağ lı müx tə
lif təd bir lə rin və la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril di yi ni de yən 
T.Fər zə li ye va əla və et miş dir 
ki, əsas məq səd  əha li nin 
xü su si qay ğı ya eh ti ya cı olan 
tə bə qə lə ri nin prob lem lə ri
nin həl li nə dəs tək ol maq
dır. Onun söz lə ri nə gö rə, ra
yon da ya şa yan əlil lər döv lət 
baş çı sı nın on la ra gös tər di yi 
diq qət və qay ğı nı  da im öz 
üzər lə rin də hiss edir lər. 

Təd bi rin so nun da əlil 
ra yon sa kin lə ri nə mad di 
yar dım olun muş dur.

UNES COnun Qey ri
Mad di Mə də ni İrs üz rə Hö
ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 
no yab rın 26da ke çi ri lən ic
la sın da Azər bay can kə la ğa yı 
sə nə ti “Kə la ğa yı sim vo liz mi 
və ənə nə vi sə nə ti” adı ilə 
UNES COnun Qey riMad di 
Mə də ni İrs üz rə Rep re zen
ta tiv Si ya hı sı na da xil edi lib.

Kə la ğa yı fay lı Azər
bay ca nın bi rin ci xa nı mı, 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti, UNES COnun 
xoş mə ram lı sə fi ri Meh ri ban 
Əli ye va nın dəs tə yi ilə Mə
də niy yət və Tu rizm Na zir li
yi tə rə fin dən ha zır la nıb.

Hey dər Əli yev Fon du, 
Mə də niy yət və Tu rizm Na
zir li yi, öl kə mi zin UNES CO 
ya nın da dai mi nü ma yən də
li yi, UNES CO üz rə Azər
bay can Res pub li ka sı nın 
Mil li Ko mis si ya sı nın bir gə 
hə ya ta ke çir dik lə ri çox şa
xə li fəa liy yət nə ti cə sin də 
Ko mi tə kə la ğa yı sə nə ti nin 
Azər bay can xal qı nın mil li 
mə nə vi də yər lər sis te min
də və adətənə nə lə ri miz

də ən mü hüm mə də niy yət 
nü mu nə si ol du ğu nu bey
nəl xalq sə viy yə də təs diq 
et miş ol du.

Azər bay ca nın mə də
niy yət hə ya tın da baş ve rən 
bu ta ri xi ha di sə Pre zi dent 
İlham Əli ye vin mil li mə nə
vi də yər lə ri mi zin qo run ma
sı na, öl kə mi zin mə də niy yə
ti nin in ki şa fı na gös tər di yi 
yük sək diq qət və qay ğı nın 
nə ti cə si dir.

Xa tır la daq ki, kə la ğa
yı dan baş qa Azər bay ca nın 
mu ğam ifa çı lıq sə nə ti, aşıq 
sə nə ti, Nov ruz bay ra mı, 
Azər bay can xal ça sı, tar ifa
çı lıq sə nə ti UNES COnun 
Qey riMad di Mə də ni İrs 
üz rə Rep re zen ta tiv Si ya hı sı
na, Çöv kənQa ra bağ atüs tü 
oyun ənə nə si isə qu ru mun 
tə ci li qo run ma ğa eh ti ya cı 
olan Qey riMad di Mə də ni 
İrs Si ya hı sın da da xil edi lib.
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Müa sir dün ya da qa dın 
hü quq la rı nın qo run ma sı ilə 
bağ lı hə ya ta ke çi ri lən təd bir
lər da vam lı sə ciy yə da şı yır. 
Azər bay can da da bu is ti qa
mət də in ten siv iş lər gö rü lür. 

Hə lə ötən əs rin əv vəl lə
rin də Ame ri ka və ək sər Av
ro pa öl kə lə rin də zə rif cin sin 
nü ma yən də lə ri seç ki hü qu
qun dan məh rum ol duq la rı 
bir za man da 1919cu il də 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy
yə ti ki şi lər lə bə ra bər qa dın
la ra seç ki lər də iş ti rak et mək 
hü qu qu ver miş dir. Azər bay
can 1991ci il də öz döv lət 
müs tə qil li yi ni bər pa et dik
dən son ra  mül ki cə miy yə
tin in ki şa fın da və müs tə qil 
döv lə tin qu rul ma sın da qa
dın la rın ro lu art ma ğa baş la
yıb. 1992ci il də Azər bay can 
BMT və ATƏTin, 2001ci 

il də Av ro pa Şu ra sı nın üz vü 
ol duq dan son ra isə hə min 
təş ki lat la rın gen der mə sə lə
lə ri ilə məş ğul olan qu rum
la rı ilə sıx əmək daş lıq et mə
yə baş la yıb.

Öl kə miz 1992ci il av qus
tun 4də «Qa dın la rın si ya si 
hü quq la rı haq qın da» 1952ci 
il BMT Kon ven si ya sı na, 1995
ci il iyu nun 30da «Qa dın la ra 
qar şı ay rıseç ki li yin bü tün for
ma la rı nın ləğv olun ma sı haq
qın da», 1996cı il ma yın 31də 
«Ni ka ha da xi lol ma, ni ka ha 
da xil ol maq üçün mi ni mal 
yaş həd di, ni kah la rın qey də 
alın ma sı haq qın da» 1962ci il 
ta rix li BMT Kon ven si ya sı na, 
2001ci il də BMTnin Qa dın
lar üçün İn ki şaf Fon du nun 
“Zo ra kı lıq sız Hə yat” Re gio nal 
Mə lu mat lan dır ma Kam pa ni
ya sı na, 20012002ci il lər də 
“Qaf qaz da gen der zo ra kı lı ğı na 
qar şı 16 gün lük fəa liy yət” ak

si ya sı na qo şu lub. Öl kə miz də 
qa dın la rın hü quq və azad lıq
la rı nın qo run ma sı məq sə di lə 
bir çox nor ma tiv hü qu qi akt lar 
da qə bul edi lib. Bu ba xım dan 
“Gen der (ki şi və qa dın la rın) 
bə ra bər li yi nin tə mi nat la rı 
haq qın da”, “Məi şət zo ra kı lı
ğı nın qar şı sı nın alın ma sı haq
qın da” qa nun la rı, Ailə Mə cəl
lə si nə edi lən də yi şik lə ri mi sal 

çək mək olar. Bu sa hə də xa ri ci 
öl kə lər lə sıx əmək daş lıq edən 
öl kə miz mü hüm nai liy yət lə rə 
im za atıb. 

Bu ya xın lar da Tay van da 
Asi ya və Sa kit Oke an öl kə
lə ri Qa dın la rı Konq re si nin 
növ bə ti top lan tı sı ke çi ri lib. 
Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı Bi nə qə di ra yon təş ki la tı
nın Qa dın lar Şu ra sı nın sədr 

müa vi ni Sə ki nə Ba ba ye va da 
hə min təd bir də iş ti rak edib. 
S.Ba ba ye va nın söz lə ri nə gö
rə, Azər bay ca nı təd bir də 4 
nə fər qa dın və Xa ri ci İş lər 
Na zir li yi nin nü ma yən də
si təm sil edib. Ümu mi lik də, 
Konq re sin işi ni öl kə miz üçün 
uğur lu say maq olar: «BMT
nin 67 bənd dən iba rət qa
nun lar top lu su na həm in ki şaf 
et miş öl kə lə rin, həm də zə if 
in ki şaf et miş öl kə lə rin adı sa
lı nır. Hə min si ya hı da qa dın 
zo ra kı lı ğı, qa dın la rın təh si li, 
nar ko ma ni ya ilə mü ba ri zə 
və sa ir mə sə lə lər ək si ni ta pır. 
Azər bay ca nın da bu sə nə də 
qo şul ma sı va cib idi». 

S.Ba ba ye va bil dir di ki, 
Azər bay can nü ma yən də he
yə ti təd bir də res pub li ka mız
da hə ya ta ke çi ri lən gen der 
si ya sə ti ba rə də ət raf ı mə lu
mat ve rib: «Bu gün bey nəl
xalq aləm də gen der və qa dın 

mə sə lə lə ri nə cid di diq qət ye
ti ri lir. Azər bay can döv lə ti bu 
sa hə də bey nəl xalq təc rü bə ilə 
ya xın dan ta nış olub. Res pub
li ka mız Qa dın la ra qar şı ay rı
seç ki li yin ara dan qal dı rıl ma sı 
ilə bağ lı Bey nəl xalq Kon ven
si ya nın üz vü dür. Azər bay
ca nın mü va fiq qu ru mu dörd 
il dən bir BMTnin bu sa hə 
üz rə ko mi tə si qar şı sın da he
sa bat ve rir. BMT ki mi nü fuz lu  
bey nəl xalq təş ki la tın ta nın mış 
si ma la rı Azər bay can da qa dın
lar la bağ lı hə ya ta ke çi ri lən si
ya sə ti di gər öl kə lə rə nü mu nə 
gös tə rir lər». 

Mü sa hi bi miz onu da vur
ğu la dı ki, Azər bay can döv lə ti 
öl kə də qa dın la rın hü quq la
rı nın yük sək sə viy yə də qo
run ma sı üçün bü tün zə ru ri 
təd bir lə ri hə ya ta ke çi rir: 
«Konq res də iş ti rak edən Ru
si ya, İran, Çin və di gər öl kə
lə rin nü ma yən də lə ri ilə söh

bət lə ri miz za ma nı Azər bay
can da apa rı lan qa dın si ya sə ti 
ba rə də mə lu mat lar ver dik. 
Bil dir dik ki, res pub li ka mız
da gen der bə ra bər li yi nin tə
mi na tı na xid mət edən ar dı cıl 
təd bir lər ger çək ləş di ri lir. Öl
kə miz də qa dın prob lem lə ri 
üz rə 100ə ya xın  ix ti sas laş
mış QHT fəa liy yət gös tə rir. 
Bu təş ki lat la rın hər bi ri ay rı
ay rı is ti qa mət lər üz rə çox şa
xə li la yi hə lər hə ya ta ke çi rir
lər. On la rın ara sın da qaç qın 
və köç kün düş müş, ha be lə 
ha zır da əsir və ya gi rov luq da 
olan qa dın lar la bağ lı la yi hə
lər də möv cud dur. Bu nun la 
ya na şı, gənc qız lar ara sın da 
sa vad sız lı ğın ara dan qal dı rıl
ma sı na xid mət edən müx tə
lif la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir 
və bu is ti qa mət də döv lət tə
rə fin dən yük sək sə viy yə də 
dəs tək ve ri lir, mü va fiq ma
liy yə və sai ti ay rı lır». 

ES Mİ ra Oru cO va

Şa gird lə rin asu də vax tı
nın düz gün və sə mə rə li təş
ki li on la rın dün ya gö rü şü nün 
for ma laş ma sı na, hə ya ta ba xı
şı na bir ba şa tə sir edir. Asu də 
vaxt düz gün təş kil olu nan da 
mək təb li də əmə yə ma raq 
ar tır, on lar mə də niy yət və 
in cə sə nət nü mu nə lə ri ilə ta
nış ol maq im ka nı əl də edə 
bi lir lər. Gə lə cə yi miz olan 
gənc nəs lin tər bi yə sin də 
ailə, mək təb, elə cə də bü tün 
cə miy yə tin ro lu bö yük dür. 
Şüb hə siz, ye tiş mək də olan 
gənc nəs lin tə limtər bi yə
sin də ki tab xa na lar mü hüm 
əhə miy yə tə ma lik dir. Ki tab 
mək təb li lə rin ma ra ğı nı, mə
nə vi tə lə ba tı nı ödə mək lə ya
na şı, tə fək kü rü nü in ki şaf et
di rir və ye ni bi lik qa zan dı rır.

Bi  nə qə di  ra yo nun da 
möv cud olan ki tab xa na lar
da şa gird lər üçün şö bə lər 
fəa liy yət gös tə rir. Mər kəz
ləş di ril miş Ki tab xa na Sis te
mi nin (MKS) 1 say lı ki tab
xa na fi lia lı nın  uşaq şö bə si 
oxu cu la ra Azər bay can və 
rus dil lə rin də xid mət gös tə
rir. Bu ra da uşaq la rın sər bəst 
se çim et mə lə ri üçün rəf lər 
ay rı lıb. Mə də niy yət oca ğı nın 
bö yük ki tab xa na çı sı Es mi ra 
Əli ye va nın söz lə ri nə gö rə, 
in san lar da mü ta liə mə də
niy yə ti nin for ma laş ma sın da 
ki tab xa na çı la rın ro lu bö yük
dür: “Ümu miy yət lə, hər bir 
yaş döv rün də asu də vaxt dan 
düz gün is ti fa də et mək la zım
dır. Ya şın dan ası lı ol ma ya raq 
hər kəs ça lış ma lı dır ki, boş 
vax tı nı ma raq lı və sə mə rə li 
ke çir sin. Ki tab xa na çı işi ni elə 
qur ma lı dır ki, ye ti şən hər bir 
gən ci döv rün tə ləb lə ri nə ca
vab ve rən sə viy yə yə çat dı ra, 
zə ru ri bi lik və ba ca rıq la ra yi
yə lən di rə bil sin. Mək təb li lə
rin fi zi ki cə hət dən sağ lam və 
güm rah ol ma sın da, mə nə viy
yat ca for ma laş ma sın da vaxt
dan sə mə rə li is ti fa də et mək 
bö yük əhə miy yə tə ma lik dir. 
Uşaq la rın sa vad lı, zəh mət se
vər, zən gin dün ya gö rü şü nə 
ma lik ol ma sın da asu də vax
tın düz gün təş ki li va cib şərt
lər dən bi ri dir. 

Ya ra dı cı lıq qa bi liy yə ti hər 
uşaq da möv cud dur. Bu na gö
rə də uşaq ki tab xa na la rı nın 
baş lı ca və zi fə lə rin dən bi ri 
oxu cu la ra bə dii ya ra dı cı lıq 
fəa liy yə ti nin müx tə lif növ lə

ri ilə məş ğul ol maq üçün əl
ve riş li şə ra it ya rat maq dır. Bu 
şə ra it elə təş kil olun ma lı dır 
ki, o, oxu cu la rın ya ra dı cı lıq 
qa bi liy yə ti nin aş ka ra çı xa rıl
ma sı ilə ya na şı, on la rın in
ki şa fı na və tək mil ləş mə si nə 
tə sir et sin. Sü but olun muş
dur ki, hə lə er kən yaş la rın
dan uşaq lar da ki tab oxu ma ğa 
ma raq oya nır. Mək tə bə qə dər 
yaş qru pu na aid olan uşaq lar 
müx tə lif na ğıl la ra, uşaq şеir
lə ri nə, he ka yə lə ri nə ma raq 
gös tə rir və bun la rı oxu ma ğı 
bö yük lər dən xa hiş edir. Be lə 
şə ra it də uşaq la rın kö mə yi nə 

va li deyn lər lə ya na şı, ki tab xa
na və ki tab xa na çı lar ça ta bi
lər lər. Кi tab xa na çı mü ra ci ət 
edən hər bir oxu cu ya ma raq
lı ki tab lar haq qın da mə lu mat 
ver mə li, on lar üçün uca dan 
oxu təş kil et mə li dir. Bu yol
la oxu cu la rı ki tab oxu ma ğa 
hə vəs lən dir mək olar. Onu 
da qeyd edim ki, ki çik yaş lı 
oxu cu lar da ha çox rən ga rəng 
şə kil lə ri olan ki tab la ra ma raq 
gös tə rir lər”. 

F.Kö çər li adı na Res pub li
ka Uşaq Ki tab xa na sı nın 3 say
lı fi lia lın da isə  Azər bay can 
və rus böl mə lə ri fəa liy yət 
gös tə rir. Bu ra ya gün ər zin də 
10a ya xın şa gird mü ra ci ət 
edir. On lar da ha çox H.An
der so nun qə lə mə al dı ğı na
ğıl la ra mü ra ci ət edir lər. Bu
ra da be lə bir su al mey da na 
çı xır: gö rə sən, uşaq lar ni yə 
xa ri ci ədə biy ya ta da ha çox 
me yil gös tə rir lə r? Bu, cid di 
na ra hat lıq do ğu ran mə sə lə
dir. Ya zı çı la rı mız elə əsər lər 
yaz ma lı dır lar ki, uşaq lar on
la rı hə vəs lə oxu sun lar. Yə ni 
uşaq ya zar la rı hər bir şa gir din 
yaş və ma raq dai rə si nə uy ğun 

əsər lər qə lə mə al ma lı dır lar. 
Mü cər rəd, şa gird lə rin sə viy
yə si ilə üstüs tə düş mə yən 
ki tab la rın, tə bii ki, oxu cu su 
ol ma ya caq və on lar ki tab xa
na la ra ar tıq yük dür.

Psi xo loq la rın fik rin cə, in
san lar da er kən yaş da ki tab 
oxu ma ğa ma raq ya ran ma sı 
va cib dir. Məhz bu na gö rə də 
F.Kö çər li adı na Res pub li ka 
Uşaq Ki tab xa na sı nın 3 say lı 
fi lia lın da şa gird lə rin ki tab xa
na ya olan ma ra ğı nın, mü ta liə 
mə də niy yə ti nin yük səl dil
mə si is ti qa mə tin də sil si lə 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. 
Мə də niy yət oca ğı nın ki tab
xa na çı la rı mü tə ma di ola
raq ya xın əra zi də yer lə şən 
ümum təh sil mək təb lə rin də 
olur, 14cü si nif şa gird lə ri nə 

ki ta bo xu ma mə də niy yə ti ba
rə sin də mə lu mat lar ve rir lər.

Fi lia lın ki çik ki tab xa na
çı sı Tər lan Məm mə do va bi
zim lə söh bə tin də bil dir di ki,  
oxu cu la rın asu də vaxt dan 
düz gün is ti fa də et mək ba ca
rıq la rı nı uşaq yaş la rın dan for
ma laş dır maq la zım dır: “ Təc
rü bə mə əsa sən de yə bi lə rəm 
ki, bə dii ədə biy yat gənc nəs
lin tə limtər bi yə sin də mü
hüm yer tu tur. Bə dii əsər lər 
uşaq la rın hiss lə ri nə, şüu ru na 
və dav ra nı şı na müs bət tə sir 
gös tə rir, on la rın şəx siy yət 
ki mi for ma laş ma sı na kö mək 
edir. Oxu cu lar bə dii ədə biy
ya tın kö mə yi ilə bir sı ra hə yat 
ha di sə lə ri ni da ha yax şı mə
nim sə yir, düz gün an la yır lar. 
B.Va hab za də, M.Araz, Anar, 
El çin, R.Röv şən, İ.Əfən di yev 
ki mi şa ir və ya zı çı la rın əsər
lə ri mək təb li oxu cu la rın tər
bi yə sin də xü su si əhə miy yə tə 
ma lik dir. 

Asu də vax tın düz gün təş
ki lin də ki tab xa na çı hər bir 
oxu cu nun ma raq və mey li ni, 
ba ca rıq və qa bi liy yə ti ni nə
zə rə al ma lı, on lar la fər di ya

naş ma prin si pi ilə iş lə mə li dir. 
Oxu cu nun asu də vaxt za ma nı 
zə rər li iş lə rə me yil gös tər
mə si nin qar şı sı alın ma lı dır. 
Mə sə lən, ki çik yaş lı oxu cu 
boş vax tı nı ki tab xa na da ke
çir mək is tə yir. Əgər mü ta liə 
za ma nı oxu cu nun fik ri ni ya
yın dı ran hər han sı hə rə kə tə 
yol ve ri lər sə, bu za man onun 
diq qə ti ki tab oxu maq dan ya
yı nar, özü də hiss et mə dən 
ki ta bın sə hi fə si ni cı rar və ya
xud qə ləm lə qa ra la ya bi lər. 
Be lə hal lar da oxu cu ya ki ta bı 
ne cə qo ru maq və rəft ar qay
da la rı nı öy rət mək ki tab xa na
çı nın əsas və zi fə bor cu dur. 
Be lə söh bət lər həm ma raq lı, 
həm də oxu cu nun ya şı na və 
sə viy yə si nə uy ğun ol ma lı
dır. Bu möv zu lar be zik di ri ci 

ol ma ma lı, oxu cu nu söh bət
dən tər bi yə vi nə ti cə çı xar
ma ğa sövq et mə li dir. Uşaq lar 
üçün təş kil olu nan təd bir lər
də ki tab xa na çı lar dan baş qa 
tər bi yə çi lər, mü əl lim lər və 
va li deyn lər də iş ti rak edə bi
lər lər”.

 T.Məm mə do va he sab 
edir ki, ki tab xa na lar da təş kil 
edi lən bü tün mək təb dən kə
nar təd bir lər, xü su sən dər
nək məş ğə lə lə ri, söh bət lər, 
mü za ki rə lər, ədə bibə dii 
ge cə lər və s. oxu cu la rın 
asu də vax tı nın sə mə rə li 
keç mə si nə da ha ge niş şə ra it 
ya ra dır. Ümu miy yət lə, asu
də vaxt şəx siy yə tin hər tə
rəf li in ki şa fı, fi zi ki, mə nə vi 
və es te tik mə də niy yə ti nin 
yük səl mə si üçün ən gö zəl 
va si tə dir. Ona gö rə də mə
də niy yət ocaq la rı nın, xü su
si lə də ki tab xa na la rın məq
sə di asu də vax tı düz gün 
təş kil et mək, bu məq səd lə 
gö rü lən iş lə ri oxu cu la rın 
mə nə vi cə hət dən ka mil ləş
mə si nə və zən gin po ten sia lı 
olan şəxs ki mi ye tiş mə si nə 
yö nəlt mək dir.

M.Oru cOv

Qış möv sü mü ilə əla
qə dar əha li nin tə bii qa za, 
elekt rik ener ji si nə və is ti li yə 
olan tə lə ba tı xey li ar tıb. Ha
zır da əha li ni ən çox na ra
hat edən prob lem lər məhz  
mü va fiq xid mət sa hə lə ri nin 
fəa liy yə ti ilə bağ lı dır. Kom
mu nal xid mət sa hə lə ri nə 
mə sul qu rum lar okt yabr 
ayı nın ikin ci ya rı sın dan eti
ba rən güc lən di ril miş iş re ji
min də fəa liy yət gös tər sə lər 
də, bu sa hə də mü əy yən 
çə tin lik lə rə hə lə də rast 
gə li nir. Bu nu son za man lar 
sa kin lə rin re dak si ya mı za 
mü ra ci ət lə rin dən də ay dın 
gör mək müm kün dür. 

Tə sər rü fat sub yekt lə
ri nin qış möv sü mü nə ha
zır lı ğı mə sə lə lə ri Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
də da im  diq qət mər kə zin
də dir. Bu sa hə də gö rü lən 
iş lər lə bağ lı Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Apa ra tı nın Ra yon 
tə sər rü fa tı şö bə sin dən al
dı ğı mız mə lu ma ta gö rə, 
qış möv sü mü nün baş lan
ma sı ilə əla qə dar ra yon da 
qaz, işıq və is ti lik təc hi za
tı nın yax şı laş dı rıl ma sı is
ti qa mə tin də mü va fiq iş lər 
gö rü lüb. Bu məq səd lə ötən 
ay lar da ra yon üz rə müx tə lif 
dia metr li 37 min 350 metr 
uzun lu ğun da qaz xət ti çə
ki lib. 551 ün van da qaz sız
ma la rı ara dan qal dı rı lıb, 8 
min 250 metr müx tə lif dia
metr li is tis ma ra ya rar sız, 
fər di ev lə rin əra zi sin dən 
ke çən qaz xət lə ri ləğv edi
lib. Qaz təc hi za tı nın yax
şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
Bi lə cə ri qə sə bə si “Ye ni ya
şa yış” mas si vin də 380 metr 
ye ni qaz xət ti çə ki lib. Bi lə
cə ri qə sə bə si Mə rə zə li lər 
mə həl lə sin də 1 ədəd ye ni 
qaz tən zim lə yi ci si qu raş
dı rı lıb. Bi nə qə di qə sə bə si 
Meh dia bad yo lu nun mər
kə zi is ti qa mə tin də ge dən 
or ta təz yiq li qaz xət ti nin 
is tis ma ra ya rar sız his sə si 
ləğv edi lib və əra zi yə ye ni 
qaz xət ti çə ki lib. Bi lə cə ri 
qə sə bə si, Y.Hü sey nov kü
çə si və hər bi şə hər cik əra
zi sin də mə həl lə da xi li qaz 
xət lə ri ye ni dən qu ru lub. 
Bi nə qə diBi lə cə ri yo lun da 
is tis ma ra ya rar sız qaz xət
lə ri ye ni po li ti len qaz xət ti 
ilə əvəz edi lib. 

Mə lu mat da həm çi nin 
bil di ri lib ki, ra yon da əha li
nin fa si lə siz və key fiy yət li  
elekt rik ener ji si ilə tə mi ni  

məq sə di lə xid mə ti əra zi
lər də 3 ədəd 400 ki lo vat 
gü cün də olan trans for ma
tor da ha bö yük gü cə ma lik 
trans for ma tor la əvəz edi
lib.  Bun dan əla və, əha li nin 
elekt rik ener ji si təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı üçün eh ti
yac olan əra zi lər də 4 ədəd 
ye ni trans for ma tor mən
tə qə si ti ki lə rək is ti fa də yə 
ve ri lib. 5 ədəd köh nə trans
for ma tor mən tə qə si müa
sir tip li ka bel trans for ma tor 
mən tə qə si ilə əvəz edi lib. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin mü va fiq 
tap şı rı ğı əsa sın da qış ay
la rın da ra yon da əha li nin 
is ti lik təc hi za tı nın yax şı
laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
də komp leks təd bir lər hə
ya ta ke çi ri lib. Bu sa hə də 
möv cud prob lem lə rin həl li 
məq sə di lə ra yon əra zi sin
də müx tə lif dia metr li 5 min 
258 metr ma gist ral və mə
həl lə da xi li is ti lik xət ti, 124 
ədəd si yirt mə də yiş di ri lib, 
280 ədə di əsas lı tə mir edi
lib. Bi lə cə ri qə sə bə sin də 4 
müa sir tip li ye ni qa zan xa
na in şa edi lib. “Azə ris ti lik
təc hi zat” ASC tə rə fin dən 
ra yon da 5 ye ni qa zan xa na 
is ti fa də yə ve ri lib, 55 ya şa yış 
bi na sı nın  mə həl lə da xi li, 
həm çi nin aşağı pay la ma is ti
lik xət lə ri ye ni dən qu ru lub. 
Hə min bi na lar is ti lik lə tam 
tə min olu nub.    

Xa tır la daq ki, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
tə şəb bü sü ilə MKTBnin 
ba lan sın da olan bi na lar is
ti lik lə əsa sən tə min edi lib
lər. So yuq ha va lar da mən
zil lər də is ti li yin zə if ol ma sı 
isə sa kin lə ri na ra hat edir. 
Ha zır da bu sa hə ilə məş ğul 
olan sə la hiy yət li qu rum lar 
möv süm ər zin də əha li nin 

is ti lik lə tə mi na tın da kı möv
cud prob lem lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
nə zər də tu tul muş təd bir lə
ri da vam et di rir lər. 

Qaz təc hi za tı nın ha zır kı 
du ru mu ilə bağ lı Bi nə qə di 
Ra yon Qaz İs teh sa lı və İs
tis ma rı Sa hə si ilə də əla qə 
sax la dıq. Adı çə ki lən qu
rum dan ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, bu il ida rə nin da xi li 
im kan la rı he sa bı na fər di 
ya şa yış ev lə ri nin hə yət ya
nı sa hə lə rin dən ke çən is
tis ma ra ya rar sız qaz xət lə ri 
ye ni si ilə əvəz olu nub. 

Ra yon əha li si nin fa si
lə siz və key fiy yət li elekt rik 
ener ji si ilə tə mi ni is ti qa mə
tin də hə ya ta ke çi ri lən iş lə
ri qə na ət bəxş he sab et mək 
olar. «Ba kıe lekt rik şə bə kə» 
ASCnin Bi nə qə di Ra yon 
Elekt rik Təc hi zat İda rə sin
dən əl də et di yi miz mə lu
ma ta gö rə, sərt ha va şə rai ti 
ilə əla qə dar ra yon əra zi
sin də qa baq la yı cı təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lib. Möv sü mə 
ha zır lıq la bağ lı köh nə ka bel 
xət lə ri və ava dan lıq lar ye
ni lə nib. Ra yon da kı möv cud 
ya rıms tan si ya lar ye ni trans
for ma tor lar la təc hiz edi lib, 
müx tə lif əra zi lər də ha va 
xət lə ri ye ni lə nib. Bun dan 
əla və, M.Ə.Rə sul za də qə sə
bə si, Xu tor ya şa yış sa hə sin
də köh nə ava dan lıq lar ye ni
si ilə əvəz olu nub. Ha zır da 
ra yo nun qə sə bə lə rin də 
əha li yə ener ji ve ri li şi xət lə
rin də, ha be lə mik ro ra yon
la rın əra zi sin də ki bə zi çox
mən zil li ya şa yış bi na la rı nın 
ümu mi is ti fa də yer lə rin də, 
pil lə kən qə fəs lə ri nin pay
la yı cı löv hə lə rin də möv cud 
olan prob lem lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
iş lər hə ya ta ke çi ri lir. 
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Əra zi plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə ri nin 
ye kun la yi hə si nin tər tib edil mə si 
qay da sı

Si fa riş çi əra zi plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə
ri nin il kin la yi hə si ni iza hat la bir lik də ta nış 
ol maq üçün ic ti ma iy yə tə təq dim et mə li dir. 
Əra zi plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə ri nin il kin la
yi hə si və onun iza ha tı ilə ta nış ol ma nın ye
ri və müd də ti ba rə də ən azı bir həft ə əv vəl 
si fa riş çi tə rə fin dən mə lu mat ve ril mə li dir. 
Mə lu mat da həm çi nin əra zi plan laş dı rıl ma sı 
sə nəd lə ri nin il kin la yi hə si nə da ir eti raz və 
tək lif ə rin bil di ril mə si nin müm kün lü yü də 
gös tə ril mə li dir. Sə nəd lə ri n il kin la yi hə si ilə 
ta nış ol maq üçün 60 gün müd dət mü əy yən 
edi lir. Mü əy yən edil miş müd dət ər zin də il
kin la yi hə yə da ir eti raz və tək lif ər nə zər də 
tu tu lan plan laş dır ma ilə ma raq la rı na to xu
nu lan şəxs lər tə rə fin dən təq dim olu na bi
lər.  Sə nəd lə ri n il kin la yi hə si ilə bağ lı eti raz 
və tək lif ər nə zə rə alın maq la si fa riş çi əra zi 
plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə ri nin ye kun la yi hə
si ni ha zır la yır.  Si fa riş çi tə rə fin dən eti raz və 
tək lif ə rə ba xıl ma sı nın nə ti cə lə ri haq qın da 
ümu mi ləş di ril miş he sa bat ha zır la nır və əra
zi plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə ri nə əla və edi lir.

İc ti mai mü za ki rə lər
Əra zi plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə ri nin ye

kun la yi hə si nin ha zır ol du ğu gün dən 10 
gün müd də tin də si fa riş çi tə rə fin dən ic ti mai 
mü za ki rə lər təş kil olu nur.  Si fa riş çi əra zi 
plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə ri nin la yi hə si, əra zi 
plan laş dı rıl ma sı ilə bağ lı eti raz və tək lif ə rə 
ba xıl ma sı nın nə ti cə lə ri və bu nun la əla qə dar 
əra zi plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə ri nin la yi hə lə
ri nə edil miş də yi şik lər, həm çi nin eti raz və 
tək lif ə rin nə zə rə alın ma ma sı nın sə bəb lə ri 
ba rə də ic ti mai mü za ki rə nin iş ti rak çı la rı na 
mə lu mat ve rir.

 Əra zi plan laş dı rıl ma sı ilə bağ lı ic ti mai 
mü za ki rə lə rin təş ki li və ke çi ril mə si qay da sı 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı tə rə fin dən 
mü əy yən edi lir.

 döv lət or qan la rı nın iş ti ra kı
Əra zi plan laş dı rıl ma sı ilə ma raq la rı

na to xu nu lan döv lət or qan la rı nın və di gər 
aidiy yə ti qu rum la rın əra zi plan laş dı rıl ma sı 
sə nəd lə ri nin ha zır lan ma sı üz rə ic ra at da iş
ti ra kı əv vəl cə dən tə min edil mə li, nə zər də 
tu tu lan əra zi plan laş dı rıl ma sı ilə bağ lı on la
rın möv qe yi öy rə nil mə li dir. Hə min or qan lar 
və aidiy yə ti qu rum lar Mə cəl lə nin mü va fiq 
mad də lə ri nin tə ləb lə ri nə zə rə alın maq la 
əra zi plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə ri nin la yi hə
si nə da ir rəy lə ri ni ya zı lı şə kil də si fa riş çi yə 
təq dim edir lər.

 Ümu mi və baş plan la rın  
ha zır lan ma sı və hə ya ta  
ke çi ril mə si

 Ümu mi və baş plan lar ic ti ma iy yə tin eti
raz və tək lif ə ri nə zə rə alın maq la, elə cə də 
aidiy yə ti döv lət or qan la rı və di gər qu rum lar
la ra zı laş dı rıl maq la ha zır lan ma lı dır. Aidiy yə
ti döv lət or qan la rı və di gər qu rum lar ümu mi 
və baş plan la rın la yi hə si nin on la ra gön də
ril di yi gün dən 30 gün müd də tin də hə min 
sə nəd lə rə da ir ya zı lı rəy bil dir mə li dir lər. 
Bu müd dət ər zin də on lar rəy bil dir mə dik
də, si fa riş çi əra zi plan laş dı rıl ma sı nın hə min 
or qan və qu rum la rın ma raq la rı na to xun
ma ma sı möv qe yin dən çı xış edir. Ümu mi və 
baş plan la rın la yi hə lə ri tam ha zır ol duq dan 
son ra təs diq olun maq üçün 10 gün ər zin də 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı na təq dim 
edi lir. Onun ha zır lan ma sı, ra zı laş dı rıl ma
sı və təs diq olun ma sı qay da la rı Mə cəl lə nin 
tə ləb lə ri nə zə rə alın maq la mü va fiq ic ra ha
ki miy yə ti or qa nı tə rə fin dən mü əy yən edi
lir. Həmçinin, ümu mi və baş plan lar təs diq 
olun duq dan son ra 3 gün müd də tin də dərc 
edi lir və mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı
nın rəs mi in ter net sə hi fə sin də yer ləş di ri lir.  
Ümu mi və baş plan lar dərc edil di yi gün dən 
qüv və yə mi nir.   Ümu mi və baş plan la rın hə
ya ta ke çi ril mə si ilə bağ lı hə min sə nəd lə rin 
təs diq edil di yi gün dən 3 ay ər zin də mü va fiq 
ic ra ha ki miy yə ti or qa nı tə rə fin dən təd bir lər 
pla nı təs diq edi lir.

Təd bir lər pla nın da aşa ğı da kı lar nə zər də 
tu tu lur:

– ümu mi və baş plan la rın hə ya ta ke çi ril

mə si üçün tə ləb olu nan ma liy yə və sa it lə ri
nin mü əy yən ləş di ril mə si;

– mü fəs səl plan la rın ha zır lan ma sı müd
dət lə ri;

– döv lət və sa it lə ri he sa bı na ma liy yə ləş
di ri lən əsas lı ti kin ti ob yekt lə ri nin la yi hə
sme ta sə nəd lə ri nin ha zır lan ma sı və ti kin ti
si nin apa rıl ma sı müd dət lə ri.

Mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı ümu
mi və baş plan la rın hə ya ta ke çi ril mə si nin 
mo ni to rin qi ni apa rır. Ümu mi plan la rın mo
ni to rin qi ən azı 10 il dən, baş plan la rın mo
ni to rin qi isə 5 il dən bir apa rı lır. Mo ni to rin
qin pred me ti və hə ya ta ke çi ril mə si qay da sı 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı tə rə fin dən 
mü əy yən edi lir.

Mü fəs səl plan la rın  
ha zır lan ma sı

Mü fəs səl plan lar ic ti ma iy yə tin eti raz 
və tək lif lə ri nə zə rə alın maq la, elə cə də 
aidiy yə ti döv lət or qan la rı və di gər qu
rum lar la ra zı laş dı rıl maq la ha zır lan ma lı
dır. Hə min or qan lar və aidiy yə ti qu rum
lar mü fəs səl plan la rın la yi hə si nin on la ra 
gön də ril di yi gün dən 30 gün müd də tin də 
hə min sə nəd lə rə da ir ya zı lı rəy bil dir
mə li dir lər. Bu müd dət ər zin də on lar rəy 
bil dir mə dik də, si fa riş çi əra zi plan laş dı
rıl ma sı nın hə min or qan və qu rum la rın 
ma raq la rı na to xun ma ma sı möv qe yin dən 
çı xış edir.  Mü fəs səl plan la rı nın la yi hə lə ri 
tam ha zır ol duq dan son ra təs diq olun maq 
üçün 10 gün ər zin də hə min la yi hə lər bə
lə diy yə nin qə ra rı əsa sın da ha zır lan dı ğı 
hal lar da mü va fiq bə lə diy yə yə, di gər hal
lar da isə mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı
na təq dim edi lir.  Mü fəs səl plan onun təs
diq olun du ğu gün dən 5 gün müd də tin də 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı tə rə fin
dən elan olun ma lı dır. Mü fəs səl plan elan 
olun du ğu gün dən qüv və yə mi nir. Mü fəs
səl plan la ra də yi şik lik edil mə si müva fiq 
qay da da hə ya ta ke çi ri lir.

Əra zi plan laş dı rıl ma sı nın  
sa bit li yi nin tə min edil mə si

 Mü fəs səl pla nın ha zır lan ma sı və ya də
yiş di ril mə si ba rə də qə rar qə bul olun du ğu 
hal lar da, mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa
nı və ya bə lə diy yə nə zər də tu tu lan əra zi 
plan laş dı rıl ma sı nın sa bit li yi ni tə min et mək 
məq sə di lə plan laş dı rı la caq əra zi də ti kin
ti ob yek ti nin ca ri tə mi ri və bər pa sı is tis na 
ol maq la, hər han sı di gər ti kin ti niy yə ti nin 
hə ya ta ke çi ril mə si ilə bağ lı, ha be lə hə min 
əra zi də yer lə şən tor paq sa hə lə rin də on
la rın də yə ri ni əhə miy yət li şə kil də ar tı ran 
də yi şik lik lər edil mə si ilə bağ lı qa da ğa lar 
mü əy yən edə bi lər. Plan laş dı rı la caq əra zi
nin hü dud la rın da qa da ğa la r tət biq edi lə bi
lən əra zi və yer lər mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı tə rə fin dən təs diq olun muş qay da da 
mü əy yən edi lir. Hə min qa da ğa la rın mü əy
yən olun du ğu qə rar qə bul olun du ğu vaxt
dan 5 gün müd də tin də mü va fiq ic ra ha ki
miy yə ti or qa nı və ya bə lə diy yə tə rə fin dən 
elan olun ma lı dır. Qə rar elan olun du ğu gün
dən qüv və yə mi nir.

Bu Mə cəl lə nin 35.1ci mad də sin də nə
zər də tu tul muş qa da ğa lar ba rə də qə rar uza
dı la və ya tək rar qə bul edi lə bil məz. Hə min 
qə rar aşa ğı da kı hal lar da qüv və dən düş müş 
sa yı lır:

– qə ra rın qə bu lun dan ən ge ci 3 il keç
dik də;

– qə ra rın qə bu lu nu zə ru ri edən şərt lər 
ara dan qalx dıq da.

 Ye ni mü fəs səl plan qüv və yə min dik də 
qa da ğa lar haq qın da qə ra rın qüv və dən düş
mə si ba rə də mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or
qa nı və ya bə lə diy yə tə rə fin dən mə lu mat 
ve ril mə li dir. 

Əra zi plan laş dı rıl ma sı ilə bağ lı tor paq və 
ya baş qa da şın maz əm lak üzə rin də mül kiy
yət və di gər əş ya hü quq la rı na da ir mü ba
hi sə lər Azər bay can Res pub li ka sı nın Mül ki 
Mə cəl lə si nə, Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Tor paq Mə cəl lə si nə, “Əra zi qu ru lu şu və 
in zi ba ti əra zi böl gü sü haq qın da”, “İn zi ba ti 
ic ra at haq qın da”, “Tor paq la rın döv lət eh ti
yac la rı üçün alın ma sı haq qın da” Azər bay can 
Res pub li ka sı qa nun la rı na uy ğun ola raq həll 
edi lir.

 hü quq məs lə hət xa na sı

Şəhərsalmavətikinti
qanunvericiliyinin
əsasistiqamətləri

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

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

ES Mİ ra Oru cO va

Şah ma tı zə ka oyun la rı nın 
«şa hı» ad lan dı rır lar. İn tel lek
tu al in ki şa fı tə min edən bu 
id man nö vü uşaq la rın sər bəst 
dü şün mə lə ri nə, ha di sə lə rə 
düz gün ya naş ma la rı na, zə ka
la rı nın güc lən mə si nə cid di 
tə kan ve rir. İd man öl kə si ki mi 
ta nı nan Azər bay can da şah
mat ge niş ya yıl mış və məş
hur laş mış id man növ lə rin dən 
bi ri dir. Bu id man nö vü nün 
əha li ara sın da küt lə vi ləş di
ril mə si məq sə di lə is tər pay
taxt da, is tər sə də böl gə lər də 
çox lu say da şah mat mək təb
lə ri fəa liy yət gös tə rir. 

Azər bay ca nın ad lısan
lı şah mat çı la rı öl kə da xi li və 
bey nəl xalq are na lar da öl kə
mi zin id man şə rə fi ni da im 
la yi qin cə qo ru muş, yük sək 
nai liy yət lər qa zan mış lar. Se
vin di ri ci hal dır ki, şah mat
çı la rı mız dün ya nın ən güc lü 
id man çı la rı si ya hı sın da öz 
la yiq li yer lə ri ni bu gün də qo
ru yur lar. 

Təh sil Na zir li yi nin qə ra rı 
ilə pi lot la yi hə ki mi res pub
li ka nın bir sı ra ümum təh sil 
mü əs si sə lə ri nin  II, III və IV 
si nif şa gir lə ri nə şah mat id man 
nö vü nün in cə lik lə ri nin öy rə
dil mə si nə baş la nı lıb. Bu nun la 
əla qə dar mü va fiq proq ram, 
dərs və sa it lə ri və elekt ron 
təd ris re surs la rı ha zır la na raq 
mək təb lə rə pay la nı lıb. Bu, 
ümu mən Azər bay can təh sil 
sis te mi üçün mü hüm ye ni lik
lər dən bi ri he sab olu nur. Pi lot 
la yi hə nin ic ra edil di yi mək
təb lər də şah mat id man nö vü 
həft ə də 1 sa at ol maq la, dərs
dən kə nar məş ğə lə lər çər çi
və sin də təd ris edi lir. Şah mat 
dərs lə ri ni ke çən mü əl lim
lər üçün se mi nar lar və tə lim 
kurs la rı təş kil olu nub. Fənn 
mü əl lim lə ri şah mat mək təb
lə rin dən və ya or ta mək təb
lə rin özün dən se çi lib. 

Pi lot la yi hə nin hə ya ta 
ke çi ril di yi be lə ümum təh sil 
mü əs si sə lə rin dən bi ri də Bi
nə qə di ra yo nun da fəa liy yət 
gös tə rən 143 say lı tam or ta 
mək təb dir. Təh sil oca ğı nın  
di rek to ru El mar Hə sə no vun 
söz lə ri nə gö rə, dərs lər şa
gird lə rin şah ma tı mə nim sə
mə sə viy yə si nə uy ğun ola raq 
ke çi ri lir: «Mək tə bi miz də şah
ma tın təd ri si uşaq la rın in tel
lek tu al qa bi liy yə ti nin in ki şa
fı na müs bət tə sir edir. Əsas 

məq səd şa gird lə rin müs tə qil 
dü şün mək və düz gün qə rar 
qə bul et mək ba ca rıq la rı nı 
in ki şaf et dir mək dir. Şah mat 
dərs lə ri nin ke çi ril mə si üçün 
mək tə bi miz də xü su si otaq 
ay rı lıb, bu ra da la zı mi və sa it
lər yer ləş di ri lib. Şa gird lər bu 
id man nö vü nə bö yük ma raq 
gös tə rir lər. Gə lə cək də xü su si 
is te da dı olan şa gird lər şah mat 
mək təb lə ri nə yön lən di ri lə
cək lər».

Mək tə bin şah mat mü əl li
mi İra də Xə ya lo va uşaq la rın 
şah ma tı da ha ra hat qav ra ma
la rı üçün müx tə lif tə lim me
tod la rın dan is ti fa də nin va
cib li yi ni diq qə tə çək di. Onun 
söz lə ri nə gö rə, şah ma tı 3 ya şı 
ta mam olan uşaq lar ara sın da 

təd ris et mək müm kün dür: 
«Şah ma tın təd ris me tod la rı 
yaş qrup la rın dan ası lı dır. Yə
ni bö yük yaş qrup la rın da olan 
şa gird lə rə şah mat haq qın da 
ümu mi mə lu mat lar ve ri lir, fi
qur la rın yer ləş mə si, on la rın 
ge diş lə ri öy rə di lir. Ki çik yaş 
qrup la rın da isə təd ris me to
du əy lən cə li xa rak ter da şı yır. 
Ki çik yaş lı la ra fi qur la rın şə
kil lə ri nin çə kil mə si, müx tə
lif rəng lə mə pro ses lə ri və s. 
öy rə di lir. İkin ci si nif də təh

sil alan uşaq la rın iş ti ra kı ilə 
müx tə lif rəng li ka ğız lar dan 
şah mat tax ta sı ha zır la yı rıq. 
Mü əy yən müd dət dən son
ra isə uşaq lar şah ma ta cid di 
id man nö vü ki mi ya naş ma ğa 
baş la yır lar». 

İ.Xə ya lo va bil dir di ki, şah
mat məş ğə lə lə ri uşa ğın in ki
şa fın da mü hüm ro la ma lik dir: 
«Bu id man nö vü nə in ki uşaq
da, hət ta bö yük lər də də hər 
iki ya rım kü rə nin ey ni vaxt da 
iş lə mə si nə tə sir gös tə rir, diq
qə ti for ma laş dı rır,   yad da şı 
güc lən di rir, ey ni vaxt da sol və 
sağ ya rım kü rə vəh dət təş kil 
edir. Şah mat mən ti qi tə fək
kü rü for ma laş dır maq la ya na şı, 
uşaq la rın ya ra dı cı qa bi liy yə ti ni 
in ki şaf et di rir. 2 ay dan bir sı naq 

yox la ma sı təş kil edir, şa gird lə
rin ca vab la rı nı, test ya zı la rı nı 
qiy mət lən di ri rik. Əgər dərs 
müd də tin də uşaq lar fi qur la rın 
ge di şi ni ba şa düş mə yib lər sə, 
biz on la ra uy ğun mə sə lə lər 
ha zır la yı rıq. Ye kun da uşaq lar 
öz ara la rın da ya rı şır lar. Şa gird
lə rin ək sə riy yə ti ar tıq müs tə
qil şə kil də şah mat oy na ma ğı 
ba ca rır lar. Gə lən ilin yan var 
ayın dan baş la ya raq, şa gird lər 
ara sın da bi rin ci li yin ke çi ril mə
si ni plan laş dı rı rıq. Ya rış lar da 

fərq lə nən lər mü ka fat lan dı rı la
caq, on la ra mü va fiq də rə cə lər 
ve ri lə cək».

Təh sil mü əs si sə lə rin
də şah mat id man nö vü nün 
təd ri si bir da ha gös tə rir ki, 
res pub li ka mız da gənc nəs
lin sağ lam lı ğı və in tel lek tu al 
sə viy yə si diq qət mər kə zin
də dir. Se vin di ri ci hal dır ki, 
Bi nə qə di ra yo nun da uşaq, 
ye ni yet mə və gənc lər ara sın
da şah ma ta bö yük ma raq var 
və bu id man nö vü ilə məş
ğul olan lar ya rış lar da eti ma
dı doğ rul dur lar. Bu, həm də 
mək təb li lə rin asu də vaxt la rı
nın sə mə rə li təş ki li və on la
rın in tel le ku al sə viy yə lə ri nin 
güc lən di ril mə si ba xı mın dan 
bö yük önəm kəsb edir. 

ES Mİ ra

Hər bir öl kə də döv lət çi
li yin, müs tə qil li yin da ha da 
möh kəm lən di ril mə si, gə
lə cə yin eti bar lı tə mi na tı in
tel lek tu al sə viy yə li po ten si al 
kadr la rın ye tiş di ril mə sin dən, 
ye ni yet mə və gənc lə rin fi zi ki 
ha zır lı ğı na diq qə tin ar tı rıl ma
sın dan,  on la rın cə miy yət də 
apa rı cı qüv və yə çev ril mə sin
dən bi la va si tə ası lı dır. Bu ba
xım dan, öl kə miz də gənc lər lə 
iş sa hə sin də gö rü lən təd bir
lər Azər bay can gənc li yi nin 
in ki şa fı na, on la rın cə miy yət
də öz lə ri ni təs diq et mə si nə 
ge niş im kan lar ya ra dır. 

Uşaq və ye ni yet mə lə rin 
id ma na cəlb olun ma sın da, bu 
sa hə nin küt lə vi ləş mə sin də 
təh sil mü əs si sə lə ri nin də xü
su si ro lu var. Bi nə qə di ra yo nu 
əra zi sin də fəa liy yət gös tə rən 
32 ümum təh sil mü əs si sə sin
də fi zi ki tər bi yə dərs lə ri da
im diq qət mər kə zin də sax la
nı lır. Bu nu 135 say lı tam or ta 
mək tə bin tim sa lın da ay dın 
gör mək olar. Təh sil mü əs si
sə sin də id man dərs lə ri yük
sək sə viy yə də təş kil olu nur. 
Şa gird lər mək tə bin id man 
za lın da tək cə bə dən tər bi yə
si dərs lə rin də de yil, dərs dən 
son ra da ko man da id man 
növ lə ri üz rə məş ğul olur lar. 
Bu ra da il də bir ne çə də fə si
nif ə ra ra sı ya rış lar ke çi ri lir və 
bu, şa gird lə rin bö yük ma ra ğı
na sə bəb olur.

Mək tə bin id man və bə
dən tər bi yə si mü əl li mi Va
qif Məm mə dov şa gird lə rin 
in di yə dək id man sa hə sin də 
qa zan dıq la rı nai liy yət lər dən 

söz aç dı: “Uşaq lar mək təb
də tək cə elm öy rən mək lə 
ki fa yət lən mir, həm də id
man və bə dən tər bi yə si ilə 
məş ğul olur, fi zi ki cə hət dən 
möh kəm lə nir lər. Gə lə cə yin 
güc lü id man çı la rı nın ye tiş
di ril mə si nə də məhz or ta 
mək təb lər dən baş la nıl ma
lı dır. Uşaq lar, adə tən, bə
dən tər bi yə si dərs lə ri ni bö
yük səbr siz lik lə göz lə yir lər. 
Mək tə bi miz də di gər fən lər 
ki mi, bə dən tər bi yə si nin də 
la zı mi sə viy yə də təd ri si nə 
xü su si diq qət gös tə ri lir. İs
tər oğ lan lar, is tər sə də qız
lar id ma na çox me yil li dir lər. 
Mək tə bi miz də ay rıay rı id
man növ lə ri üz rə cid di uğur 
əl də et miş çox lu say da id
man çı lar təh sil alır. Bu da tə
sa dü fi de yil ki, bə zi şa gird lə
ri miz bir yox, bir ne çə id man 
nö vü ilə məş ğul olur lar. On
la rın fi zi ki cə hət dən da ha da 
möh kəm lən mə lə ri üçün hər 
gün id man za lın da müx tə lif 
ko man da id man növ lə ri üz rə 
oyun lar təş kil edi rik. Məq sə
di miz hə min uşaq la rın fi zi ki 
ha zır lı ğı nı yük sək sə viy yə yə 
çat dır maq dır». 

Təh sil oca ğı nın təm sil
çi lə ri ra yon və Ba kı şə hər 
mək təb li lə ri nin spar ta kia
da sı proq ra mı çər çi və sin də 
ke çi ri lən tur nir lər də müx tə
lif id man növ lə ri üz rə ba ca
rıq la rı nı nü ma yiş et di rə rək 
mü ka fa ta la yiq yer lər tu tub lar. 
Mək tə bin şa gird lə ri  Zəh ra 
və Se vinc Ta ğı ye va ba cı la rı 
şah mat la məş ğul olur lar. On
lar ra yon da xi li və res pub li ka 
miq yas lı bi rin ci lik və ya rış
lar da ilk  pil lə lər də qə rar la
şır lar».  

Va qif Məm mə do vun söz
lə ri nə gö rə, bu gün lər də Bi
nə qə di ra yon mək təb li lə ri
nin XXVII spar ta kia da sı nın 
proq ra mı na da xil olan şah
mat nö vü üz rə ra yon bi rin ci
li yi ke çi ri lib: «Hər bi rin də 6 
nə fər (4 oğ lan, 2 qız) ol maq
la 30 mək təb ko man da sı nın 
qa lib adı uğ run da mü ba ri zə 
apar dı ğı ya rış da 135 nöm rə
li mək tə bin ko man da sı fəx ri 
kür sü nün yük sək pil lə sin də 
qə rar la şıb. Təh sil mü əs si sə si
nin ye ni yet mə gü ləş çi lə ri də 
ya rış lar da cid di rə qi bə çev ri
lib lər. On lar da im mü ka fat çı
lar sı ra sın da yer alır lar». 

Va qif mü əl lim bi zim lə 
söh bə tin də onu da vur ğu la dı 
ki, ki çik yaş lı mək təb li lə rin 
hər tə rəf i fi zi ki in ki şa fı üçün 
sa də bə dən tər bi yə si hə rə
kət lə rin dən is ti fa də olu nur: 
«Əl bət tə, bu za man uşaq lar
dan heç bir nor ma tiv tə ləb 
olun mur. Mək tə bi miz də si
nif dən və mək təb dən kə nar 
küt lə vi bə dən tər bi yə si və id
man təd bir lə ri təş kil olu nur. 
Şa gird lər id man böl mə lə ri nə, 
müx tə lif növ ya rış la ra, küt lə vi 
id man təd bir lə ri nə cəlb edi
lir lər. Fi zi ki tər bi yə təd bir lə ri 
uşaq la rın bə dən cə və ira də cə 
möh kəm ol ma la rı na zə min 
ya ra dır. Fi zi ki cə hət dən sağ
lam lıq şa gird lə rə «Və tə nin 
mü da fiə si nə ha zı ram» bə
dən tər bi yə si komp lek si nin 
nor ma tiv lə ri nin ye ri nə ye
ti ril mə sin də kö mək lik gös
tə rir. Bə dən tər bi yə si fi zi ki 
tər bi yə nin tər kib his sə si dir. 
O, uşaq or qa niz mi nə mü tə
şək kil tə sir gös tə rən pe da qo ji 
pro ses ki mi bü tün or qan la rın 
düz gün in ki şa fı na, on la rın 
funk si ya la rı nın tək mil ləş mə
si nə, sağ lam lı ğın möh kəm
lən di ril mə si nə xid mət edir”.

Şahmatintellektual
inkişafazəminyaradır

Böyükidmanıntəməliorta
məktəblərdəqoyulur



Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin  

Sakinlərin  
Müraciət Xidməti

Sizin zənginiz bizim  
üçün çox əhəmiyyətlidir!
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 iqtisadiyyat

 mədəniyyət

 xarici xəbərlər  sensasiya 

“Mic ro soft Azer bai jan” şir kə ti “Ba
ku tel2014” Bey nəl xalq te le kom mu ni
ka si ya və in for ma si ya tex no lo gi ya la rı 
sər gi sin də ye ni məh su lu olan “Of  ce 
365”i təq dim edib.

Şir kət dən bil di ri lib ki, “Of  ce 365” 
is tə ni lən yer də fər di kom pü ter, plan şet 
və ya smart fon va si tə si lə sə nəd lər lə iş
lə mək im ka nı ya ra dır. Bu xid mət “Mic
ro soft”un poçt, əla qə və di gər ta nın mış 
məh sul la rın bu lud ver si ya la rı nı (“Exc
han ge On li ne”, “Sha re Po int On li ne” və 
“Lync On li ne”) “Of  ce Pro fes sio nal Plus” 
ofis əla və lə ri pa ke ti va si tə si lə özün də 
bir ləş di rir. Ser vi sə il lik abu nə olan is ti

fa də çi lər bü tün proq ram və xid mət lə rin 
ən son ver si ya la rın dan ya rar la na bi lər lər. 
“Of  ce 365”dən beş qur ğu da is ti fa də olu
nur.

Qeyd edək ki, “Mic ro soft Azer
bai jan” şir kə ti “Ba ku Tel2014” sər gi
si çər çi və sin də ke çi ri lə cək «eGov 3.0: 
İn ki şaf tə ma yül lə ri və ye ni im kan lar» 
ad lı bey nəl xalq konf ran sın tə rəf da şı 
qis min də çı xış edir. Bu təd bir İKT 
sek to ru nun dün ya da son ten den si ya
la rı nı, həm çi nin sö zü ge dən sa hə nin 
Azər bay can da in ki şaf pers pek tiv lə
ri ni mü za ki rə et mə yə im kan ya ra
da caq.

De kab rın 2də “Azər kos mos” ASC 
və Fran sa nın Airbus De fen ce and Spa
ce şir kə ti ara sın da üç ay bun dan əv vəl 
or bi tə çı xa rıl mış yer sət hi nin mə sa fə
dən mü şa hi də si pey ki nin Azər bay can 
tə rə fi nə təh vil ve ril mə si haq qın da sa
ziş im za la nıb.

Bu peyk əsa sən Azər bay can da yer 
sət hi nin mo ni to rin qi ni apa ra caq. Onun 
əsas təh qi qat sa hə lə ri – coğ ra fi əra zi
lə rin fo to şə kil lə ri ni çək mək, ora da kı 
ob yekt lə rin mo ni to rin qi ni apar maq dır. 
Peyk dən alı nan mə lu mat lar dan föv qə
la də hal lar za ma nı, ha be lə kənd tə sər
rü fa tın da, eko lo ji prob lem lə rin həl lin

də, xə ri tə çək mə də is ti fa də olu na caq.
Azər bay can bu cür pey ki or bi tə çı

xa ran 20ci öl kə dir. Ha zır da təx mi nən 
50 be lə peyk var və on la rın so nun cu su 
Azər bay ca na məx sus dur. Bu, Azər bay
can la Fran sa ara sın da kos mik fə za nın 
təd qi qi nə da ir bir gə əmək daş lıq haq
qın da bağ la nı lan stra te ji sa zi şin nə ti
cə si dir. Hə min proq ra ma əsa sən Fran
sa və Azər bay ca na məx sus iki pey kin 
bir gə is ti fa də si hə ya ta ke çi ri lir. Hər iki 
tə rəf dən bir gə in ves ti si ya lar qo yu lub. 
La yi hə yə əsa sən peyk 12 il müd də ti nə 
or bit də ola caq, ona qo yu lan xərc lə ri 
78 il müd də tin də ödə yə cək.

“MicrosoftAzərbaycan”nın
yeniməhsulu

AzərbaycanikincipeykiFransadan
təhvilaldı

“Qarabağınsəsi”layihəsinin
təqdimatı

Suriyalıqaçqınlaraərzaqyardımı
dayandırılıb

Dünyanınənəliaçıqmilyonçusu

DaşqınlarAvropanıcaynağınaalıb

Neonasistlərinnümayişləri
səngiməkbilmir

Almaniyalıdiplomat
TərcüməMərkəzindəolub

De kab rın 2də Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də “Qa ra ba
ğın sə si” la yi hə si nin təq di ma tı 
olub. Hey dər Əli yev Fon du
nun, Gənc lər və İd man Na
zir li yi nin dəs tə yi ilə “Vir tu al 
Qa ra bağ” İn for ma si yaKom
mu ni ka si ya Tex no lo gi ya la rı 
Mər kə zi nin hə ya ta ke çir di
yi bu la yi hə Azər bay can mil li 
mə də niy yə ti nin ya şa dıl ma sı, 
in ki şaf et di ril mə si və ta nı dıl
ma sı, ey ni za man da, Er mə nis
tanAzər bay can, Dağ lıq Qa ra
bağ mü na qi şə si ilə bağ lı hə qi
qət lə rin dün ya ic ti ma iy yə ti nə 
çat dı rıl ma sı məq sə di ni da şı yır.

“Qa ra ba ğın sə si” la yi hə si nə 
da xil olan mu si qi al bo mun da kı 
kom po zi si ya lar Azər bay ca nın 
Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri
nin iş ğa lı al tın da olan Xo cə
vənd, Xo ca lı, Zən gi lan, Şu şa, 
Xan kən di, Kəl bə cər, Fü zu li, 
Ağ dam, La çın, Cəb ra yıl və 

Qu bad lı böl gə lə ri nə həsr olu
nur. Kom po zi si ya la rın mü əl li fi 
Əmək dar Ar tist Ra in Sul ta nov
dur.

La yi hə nin re al laş ma sın
da xalq ar tis ti Alim Qa sı mov, 
əmək dar ar tist lər Ya səf Ey va
zov və Şa hin Növ rəs li, İs veç 
Döv lət ka me ra or kest ri nin üz
vü Lin nea Ol son, İs veç, Ya po
ni ya və Gür cüs tan mu si qi çi lə
rin dən Pe ter Nil son, Ya su hi to 
Mo ri və İrak li Ko ia va iş ti rak 
edib lər.

La yi hə çər çi və sin də “Qa
ra ba ğın sə si” mu si qi al bo mu na 
da xil olan ka ta loq da nəşr olu
nub. Ka ta loq da Bö yük Bri ta ni
ya dan olan jur na list İan Pe ar tın 
Qa ra ba ğın Azər bay ca nın ta ri xi 
və mə də niy yə tin də özü nə
məx sus ye ri nə da ir fi kir lə ri 
ək si ni ta pıb. Nəşr Azər bay can, 
in gi lis, rus və is pan dil lə rin də 
çap edi lib.

BMTnin Ümum dün ya 
Ər zaq Proq ra mı Su ri ya ya qon
şu öl kə lər də məs kun laş mış 1.7 
mil yon dan ar tıq su ri ya lı qaç qı
na ər zaq yar dı mı nı da yan dır
ma ğa məc bur ol du ğu nu bil di
rib. Bu nun sə bə bi ni ma liy yə 
ça tış maz lı ğı ilə əla qə lən di rən 

təş ki lat bə yan edib ki, yar dım
la rın kə sil mə si hə min şəxs lər 
üçün xü su si lə də qış fəs lin də 
cid di fə la kət ya ra da caq. Qeyd 
edək ki, ötən ay qu rum yar
dım la rın azal dıl ma ma sı üçün 
əla və 56 mil yon dol la ra eh ti ya
cın ol du ğu nu bil dir miş di.

Me tal lur gi ya sa hə sin də 
mil yon lar qa zan mış çin li biz
nes men Syun Şui xua do ğul du
ğu kənd də ki hər bir ailə üçün 
dəb də bə li vil la tik di rib. Mil
yon çu bu yol la ka sıb lıq için də 
ya şa dı ğı ki çik yaş la rın da onun
la meh ri ban dav ran mış sa kin
lə rə min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Bul do zer lər kənd də ki 
bü tün tax ta ev lə ri və köh nə 
yol la rı uçu rub, on la rın ye rin
də isə sə li qə li ev lər ucal dı
lıb, as falt yol lar çə ki lib. İn di 

kənd də ki 72 ailə ye ni ev lər də 
ya şa yır.

Bun dan baş qa, biz nes men 
qo ca la rın və az tə mi nat lı ailə
lə rin gün də üç də fə pul suz 
ye mək lə tə min olun ma sı na 
da gös tə riş ve rib.

Ye ni kənd Syun Şui xua ya 
6 mil yon dol lar dan ba ha ba şa 
gə lib. Am ma o, bu xərc lə ri bir 
o qə dər əhə miy yət li say mır 
və sa kin lə rə gə lə cək də də 
əlin dən gə lən kö mə yi gös tə
rə cə yi ni bil di rir.Fran sa nın cə nu bun da 

daş qın la rın miq ya sı ar tıb. Tə
bii fə la kət dən ölən lə rin sa yı 
5 nə fə rə  ça tıb. İt kin dü şən1 
nə fə rin ax ta rı şı na yan ğın sön
dü rən və xi la set mə bri qa da
la rı cəlb olu nub. Təh lü kə li 
əra zi lər dən 3 min 500 sa kin 
təx li yə edi lib. Daş qın nə ti cə
sin də yüz lər lə yol su al tın da 
qa lıb, kü çə və ev lər ya rar sız 
və ziy yə tə dü şüb, mək təb lər
də dərs lər da yan dı rı lıb. Çay
lar da su yun sə viy yə si ən yük

sək həd də ça tıb. Tə bii fə la kət 
ilə əla qə dar öl kə nin bir çox 
de par ta men tin də “qır mı zı” 
hə yə can elan edi lib.

İs pa ni ya da da güc lü qa
sır ğa və daş qın cid di fə sad lar 
tö rə dib. Tə bii fə la kət 1 nə fə
rin hə ya tı na son qo yub. Güc lü 
kü lək ağac la rı kö kün dən qo
pa rıb, ev lə rin dam la rı nı uçu
rub. Ən cid di zi yan Ka ta lo ni ya 
və Va len si ya ya də yib. Aram sız 
ya ğan ley san çay la rın məc ra
sın dan çıx ma sı na sə bəb olub.

Al ma ni ya nın Drez den şə
hə rin də ra di kal sağ çı lar mü
səl man lar əley hi nə ye ni dən 
nü ma yiş ke çi rib. Eti raz yü
rü şün də 7500  ra di kal iş ti rak 
edib. On lar irq çi və kse no fob 
şü ar lar səs lən di rib lər.  Nü ma
yi şə sağ yö nüm lü si ya si qüv
və lər də qo şu lub. Bu, son 1 
ay ər zin də Drez den də neo na
sist lə rin ke çir di yi  7ci nü ma

yiş dir. Pa ra lel ola raq, şə hər də  
1000 nə fə rin iş ti ra kı ilə irq çil
yə qar şı otu raq  ak si ya da olub. 

Tə rəf ər ara sın da toq quş
ma la rın qar şı sı nı al maq üçün 
əra zi yə 500 po lis əmək da şı 
cəlb edi lib. Qeyd edək ki, ötən 
ay Köln də neo na sit lə rin tö rət
di yi iğ ti şaş lar nə ti cə sin də 49 
nə fər ya ra lan mış, on lar la eti
raz çı həbs edil miş di.

Al ma ni ya nın öl kə miz də
ki sə fi ri nin müa vi ni Volf qanq 
Mös sin ger Azər bay can Res
pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da Tər cü mə Mər kə zin də 
(ATM) olub.

Gö rüş də mər kə zin di rek
to ru Afaq Mə sud ye ni ya ra dıl
mış qu ru mun fəa liy yə ti ba rə də 
mə lu mat ve rə rək, ədə biy yat
la ra ra sı mü ba di lə lə rin xalq
la ra ra sı qar şı lıq lı an laş ma ya 
müs bət tə si rin dən, tər cü mə 
sə nə ti nin uni kal lı ğın dan, bə
dii tər cü mə nin cid di sə nət ha
di sə si ol ma sın dan da nı şıb.

Mər kə zin bu gü nə qə dər 
tər cü mə et di yi al man ədə biy
ya tı nü mu nə lə rin dən söz açan 
na tiq qo na ğı tər cü mə si gə lən 
il də nə zər də tu tu lan növ bə ti 
la yi hə lər lə ta nış edib.

Bil di ri lib ki, tər cü mə sa hə
sin də da ha fun da men tal iş lər 
gör mək üçün öl kə də fəa liy yət 
gös tə rən tər cü mə çi lə rin və 
əla qə dar tər cü mə qu rum la rı
nın pe şə kar lı ğı mü əy yən olun
ma lı dır.

Volf qanq Mös sin ger öz növ
bə sin də Azər bay can da be lə bir 
döv lət qu ru mu nun ya ra dıl ma
sı nın əla mət dar ha di sə ol du ğu
nu qeyd edə rək, tər cü mə pro
se si nə da ir bir sı ra fi kir lə ri ni 

bö lü şüb: “Biz bu ra da tər cü mə
də yol ve ri lən xə ta lar la teztez 
rast la şı rıq. Be lə hal la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı üçün, əl bət tə ki, 
müt ləq şə kil də öl kə nin pe şə kar 
tər cü mə çi lə ri mü əy yən olun
ma lı dır. Al ma ni ya da tər cü mə
çi lə rə tər cü mə çi lik fəa liy yə ti 
gös tər mək üçün li sen zi ya ve
ri lir, on la rın şəx si mö hü rü olur 
və be lə bir mö hü rü ol ma yan 
tər cü mə çi lə rin tər cü mə lə ri 
qə bul edil mir. Bu qay da Azər
bay can Tər cü mə Mər kə zi tə rə
fin dən tət biq edi lər sə, tər cü mə 
sa hə sin də yol ve ri lən nöq san la
rın qar şı sı alı nar”.

ATM ilə Hö te İns ti tu tu nun 
bir gə hə ya ta ke çi rə bi lə cə yi 
tər cü mə la yi hə lə rin dən söz 
açan qo naq ins ti tu tun hər il ke
çir di yi tər cü mə se mi nar la rı na 
gənc azər bay can lı tər cü mə çi
lə rin qa tıl ma sı nı da va cib he sab 
edib. Onun söz lə ri nə gö rə, bu 
gün Al ma ni ya da Azər bay can 
di li ni yük sək sə viy yə də bi lən 
pe şə kar mü tə xəs sis lər az dır. 
An caq Ber lin Uni ver si te tin də 
“Azər bay can di li və ədə biy ya
tı” ka fed ra sı möv cud dur. On
lar la da əla qə sax la yıb təc rü bə 
mü ba di lə si apar maq, hə min 
mü tə xəs sis lə rin kö mə yin dən 
ya rar lan maq müm kün dür.
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AzərbaycanRespublikasıNazirlərKabinetinin30may2014-cüiltarixli
171nömrəliqərarıilətəsdiqedilmiş“İctimaiŞuranınvətəndaşcəmiyyəti
institutlarıtərəfindənseçilməsinədairƏsasnamə”yəuyğunolaraq,Binəqə-
diRayonİcraHakimiyyətibaşçısının12noyabr2014-cüiltarixli226saylı
sərəncamıiləRİHyanındaİctimaiŞurayaseçkinintəşkiliməqsədiiləyerli
icrahakimiyyətivəyerliözünüidarəetməorqanlarınınəməkdaşlarından4
üzv,vətəndaşcəmiyyəti institutunümayəndələrindən5üzvolmaqla,9
nəfərdənibarətseçkikomissiyasıyaradılmışdır.

İctimaiŞurayaüzvlərvətəndaşcəmiyyətiinstitutlarınınbərabərsayda
təmsilçilərindənibarətbirgəyığıncaqdavətəndaşcəmiyyətiinstitutlarının
nümayəndələritərəfindənseçilir.

Bununlaəlaqədarolaraq,13noyabr2014-cüiltarixdənetibarən20iş
günümüddətindəBinəqədiRayonİcraHakimiyyətiyanındaİctimaiŞuraya
namizədlərinirəlisürülməsi,qeydiyyatıelanolunurvə11dekabr2014-cü
iltarixindəbaşaçatacaqdır.

Seç ki ilə əla qə dar bi nə qə di rİH baş çı sı apa ra tı nın Sə nəd lər lə və 
və tən daş la rın mü ra ci ət lə ri ilə iş şö bə si nə mü ra ci ət olu na bi lər. 
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