
X a l q  d ö v l ə t  ü ç ü n  y o x ,  d ö v l ə t  x a l q  ü ç ü n  o l m a l ı d ı r. . .

• Səyyar GÖrÜş • tədBİr • HESaBat • MÜSaHİBə3 4 5 7

 Bi lə cə ri qə sə bə si 
ye ni in ki şaf 
mər hə lə sin də... 

Müs tə qil 
azər bay ca nın 
gə lə cə yi 
gənc nəs lin 
əlin də dir

abad lıq-
qu ru cu luq iş lə ri 
da ha in ten siv 
xa rak ter ala caq

av ro pa 
oyun la rı 
azər bay can 
gənc li yi nin 
in ki şa fın da 
mü hüm rol 
oy na ya caq

Bakı-2015 
ı avropa oyunları 

İlə əlaqədar 1 İyul 
2014-cü İl tarİxİndən
“təMİZ Bİnəqədİ” 
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Müa sir inf rast ruk tu run 
yaradılmasıçoxönəmlidir

BakıİdmanSarayıtamamiləyenilənir

Fev ra lın 3-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İlham Əli yev və xa nı mı, 
“Ba kı-2015” bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı Təş ki lat Ko mi tə si-
nin səd ri Meh ri ban Əli ye va 
“Ba ku bus” Məh dud Mə su-
liy yət li Cə miy yə tin (MMC) 
ilk Av ro pa Oyun la rı üçün av-
to bus de po su və tə lim mər-
kə zin də gö rü lən iş lər lə ta nış 
olub lar. Döv lə ti mi zin baş çı sı-
na bu ra da apa rı lan iş lər ba rə-
də mə lu mat ve ri lib.

Əv vəl lər bu əra zi dən 
nef  lə çirk lən miş tor paq la rın 
və məi şət tul lan tı la rı nın atıl-
ma mən tə qə si ki mi is ti fa də 
olu nub. Ötən ilin sent yab rın-
dan 16 hek tar əra zi də abad-
lıq və ye ni dən qur ma iş lə ri 
apa rı lıb, tor paq qa tı tə miz-
lə nib. Əra zi nin 6 hek ta rın da 
sü rü cü lər üçün Tə lim Mər-
kə zi ya ra dı lır. Bu ra da prak ti-
ki tə lim lər üçün bey nəl xalq 
stan dart la ra ca vab ve rən yol-
lar sa lı nıb. Bu yol lar da xü su si 
dön gə lər və ma neə lə rin ya-
ra dıl ma sı, müx tə lif yol şə rai-
ti ni imi ta si ya edən ava dan lı-
ğın qu raş dı rıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. Mər kəz də mi nik və 
yük av to mo bil lə ri, iri tu tum lu 
av to bus lar və mo to sik let sü-
rü cü lə ri üçün pe şə kar mü tə-
xəs sis lər tə rə fi n dən tə lim lə-
rin ke çi ril mə si plan laş dı rı lır. 
Yol hə rə kə ti təh lü kə siz li yi 
üz rə tə lim-təd ris mər kə zi 
sü rü cü lər üçün fər di uy ğun-
laş dı rıl mış tə lim proq ra mı 
tək lif edir. Bu nun da nə ti cə-
sin də yol da hə rə kət za ma-
nı sü rü cü lə rin mə su liy yə ti, 
diq qə ti və təc rü bə lə ri ar tır. 
Bu məq səd lə təd ris za ma nı 
5 tə lim mo du lun dan is ti fa də 
olu nur. Bu ra da 9 hek tar əra-

zi də bir in zi ba ti və dörd xid-
mə ti bi na in şa edi lir. İn zi ba ti 
bi na da ümu mi ida rə et mə, 
mü ha si bat lıq, nəq liy ya tın 
ida rə et mə mər kə zi, tre ninq 
si nif  ə ri, ye mək xa na və di gər 
in zi ba ti otaq lar ola caq. Mər-
kəz də, həm çi nin sü rü cü lə rin 
tib bi yox la ma ota ğı nın, da xi li 
dis pet çer xid mə ti nin, iş dən 
son ra av to bus la rı qə bu let mə 
və yox la ma mən tə qə si nin ya-
ra dıl ma sı da nə zər də tu tu lur. 

Ümu mi lik də, “Ba ku bus” 
MMC-də 900-ə ya xın iş ye ri-
nin açıl ma sı nə zər də tu tu lur. 
İş çi lə rin 650 nə fə ri ni sü rü-
cü lər təş kil edə cək. Av to bus 
par kı fəa liy yə ti ni bey nəl xalq 
təc rü bə yə əsa sən qu ra caq. 
Sü rü cü lə rə xü su si ge yim for-
ma la rı ve ri lə cək, av to bus lar 

şə hə rə çıx maz dan əv vəl tex-
ni ki ba xış dan ke çi ri lə cək.

Pre zi dent İl ham Əli ye və 
Zığ gö lü nün komp leks bər-
pa sı la yi hə si çər çi və sin də gö-
rü lən iş lər ba rə də mə lu mat 
ve ri lib.

La yi hə döv lə ti mi zin baş-
çı sı nın “Zığ gö lü nün eko lo ji 
və ziy yə ti nin yax şı laş dı rıl ma-
sı, mü ha fi  zə si və on dan is ti fa-
də sa hə sin də əla və təd bir lər 
haq qın da” 2014-cü il də im-
za la dı ğı Sə rən ca ma əsa sən 
hə ya ta ke çi ri lir. Bu ra da iş lə-
rin gö rül mə si İq ti sa diy yat və 
Sə na ye Na zir li yi nə hə va lə 
edi lib. Qı sa müd dət də gö lün 
mü ha fi zə si tə min olu nub, 
bu ra ya məi şət tul lan tı la rı nın 
atıl ma sı nın qar şı sı alı nıb. La-
yi hə çər çi və sin də çirk lən mə 

mən bə lə ri nin, is tis ma ra ya-
rar sız nef  qu yu la rı nın və di-
gər qur ğu la rın ləğv edil mə si, 
gö lün sə viy yə si ni sax la maq 
üçün çir kab su la rın tə miz lə-
nə rək bu ra ya axı dıl ma sı, dib 
çö kün tü lə ri nin zə rər siz ləş-
di ril mə si iş lə ri nin apa rıl ma sı 
nə zər də tu tu lur. 

Da ha son ra Pre zi dent 
İlham Əli yev və xa nı mı Meh ri-
ban Əli ye va ilk Av ro pa Oyun-
la rın da iş ti rak edə cək yük sək 
sə viy yə li qo naq la rın da şın ma-
sı üçün alı nan “Mer ce des” mar-
ka lı mik ro av to bus la ra ba xıb lar.

Pre zi dent İl ham Əli ye və 
“Ba ku bus” MMC-nin “IVE-
CO” mar ka lı ye ni av to bus la rı 
ba rə də də mə lu mat ve ri lib. 
İl kin mər hə lə də Fran sa is-
teh sa lı olan 302 av to bus alı-

nıb. Ye ni av to bus lar da ge diş 
haq qı kart la ödə ni lə cək. Bu 
kart dan həm də met ro da is ti-
fa də olu na caq. Av to bus lar da-
kı bü tün ma te ri al lar yan ğı na, 
don ma ya və bu xar lan ma ya 
da vam lı dır. Təh lü kə siz li yin 
tə min edil mə si məq sə di ilə 
av to bus la rın sa lon la rın da ka-
me ra lar qu raş dı rı lıb, qa pı lar 
xü su si sis tem lə təc hiz edi lib. 
Bu nəq liy yat va si tə lə rin də 
uşaq və əlil lər üçün xü su si 
otu ra caq lar qo yu lub. Av to-
bus la rın da ha bir üs tün lü yü 
isə on la rın sı xıl mış tə bii qaz la 
iş lə mə si dir. Bu da eko lo ji ba-
xım dan əhə miy yət li dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
gö rü lə cək iş lər lə bağ lı mü va-
fi q tap şı rıq və gös tə riş lə ri ni 
ve rib.

Fev ra lın 3-də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İlham Əli yev və xa nı mı, “Ba kı 
2015” bi rin ci Av ro pa Oyun la-
rı Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri 
Meh ri ban Əli ye va Ba kı İd man 
Sa ra yın da hə ya ta ke çi ri lən 
əsas lı ye ni dən qur ma iş lə ri nin 
ge di şi ilə ta nış olub lar.

Gö rü lən iş lər lə bağ lı döv-
lə ti mi zin baş çı sı na ət raf  ı mə-
lu mat ve ri lib. Qeyd olu nub ki, 
bi na 1974-cü il də in şa edi lib 
və ha zır da müa sir tə ləb lə rə 
uy ğun ye ni dən qu ru lur. Ötən 
ilin yan va rın da baş la yan tə-
mir iş lə rin dən son ra bi na-
da Olim pi ya və Pa ra lim pi ya 
oyun la rı nın ke çi ril mə si üçün 
bü tün şə ra it ya ra dı la caq, ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın bad min-
ton və sto lüs tü ten nis ya rış la-
rı nın bu ra da ke çi ril mə si nə-
zər də tu tu lur.

Döv lə ti mi zin baş çı sı və 
xa nı mı əsas id man za lın da 
apa rı lan tə mir iş lə ri ilə də 
ma raq la nıb lar. Bil di ri lib ki, 
ta ma şa çı yer lə ri nin sa yı nın 
ar tı rıl ma sı üçün zal da əla və 

ola raq iki tə rəf li tri bu na in-
şa edi lib. Zal da otu ra caq la rın 
sa yı tə mir dən əv vəl 1100 idi-
sə, ye ni dən qur ma dan son ra 
bu rə qəm 1736-ya çat dı rı lıb. 
Bad min ton və sto lüs tü ten nis 
ya rış la rı nın ke çi ril di yi yer lər-
lə bağ lı bey nəl xalq fe de ra si-
ya la rın tə ləb lə ri nə zə rə alı-
na raq, bu ra da xü su si ida rə et-
mə sis te mi, ha va axı nı nı üfü qi 
is ti qa mət də bə ra bər şə kil də 

tən zim lə yən ha va lan dır ma 
sis te mi qu ru lub.

Əsas id man za lın da ar tıq 
dö şə mə iş lər hə ya ta ke çi ri lir. 
Dö şə mə yə xü su si tax ta ör tük 
sa lı nır. Məh dud fi  zi ki im kan lı 
ta ma şa çı la rın və gə lə cək də pa-
ra lim pi ya çı la rın bi na nın bü tün 
sa hə lə rin dən tam is ti fa də edə 
bil mə lə ri nə zə rə alı na raq, da-
xil də 6 lif  şax ta sı in şa edi lib və 
müa sir lif  lə rin qu raş dı rıl ma sı 

nə zər də tu tu lub. Ba kı İd man 
Sa ra yın da id man çı lar və ta ma-
şa çı lar üçün ka fe də fəa liy yət 
gös tə rə cək. Bun dan baş qa, bu-
ra da püş kat ma və mət bu at zal-
la rın da, VIP otaq lar da, Av ro pa 
Oyun la rı Təş ki lat Ko mi tə si-
nin iş ka bi net lə rin də və di gər 
yar dım çı otaq lar da da yük sək 
stan dart lar nə zə rə alı na caq.

İlk Av ro pa Oyun la rı nın 
hə yə ca nı ya xın laş dıq ca öl kə-

miz də bu id man ya rış la rı na 
ma raq da ha da ar tır. Bü tün 
bun lar bir da ha təs diq lə yir 
ki, Av ro pa Olim pi ya Ko mi-
tə si nin bi rin ci Av ro pa Oyun-
la rı nın Ba kı da ke çi ril mə si 
ilə bağ lı qə ra rı bey nəl xalq 
id man ic ti ma iy yə ti nin öl kə-
mi zin Olim pi ya hə rə ka tın da 
oy na dı ğı ro la, id ma nın in ki-
şa fı na gös tər di yi yük sək dəs-
tə yə ve ri lən önə min ifa də si-
dir. Tə sa dü fi  de yil ki, Ba kı nın 
2015-ci il Av ro pa Oyun la rı nın 
ke çi ril mə si üçün bö yük po-
ten sia la ma lik ol ma sı nı bey-
nəl xalq id man təş ki lat la rı da 
təs diq lə yib. Güc lü id man inf-
rast ruk tu ru olan Azər bay can, 
ey ni za man da, bey nəl xalq ya-
rış la rı ke çir mək təc rü bə si nə 
də ma lik dir. Öl kə miz bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı nı da yük sək 
sə viy yə də ke çi rə cək dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Ba kı 
İd man Sa ra yın da iş lə rin vax-
tın da və yük sək key fiy yət lə 
ba şa çat dı rıl ma sı na da ir mü-
va fi q tap şı rıq və töv si yə lə ri ni 
ve rib.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev fev ra lın 2-də Ame-
ri ka Yə hu di Ko mi tə si nin 
ic ra çı di rek to ru De vid Har-
ri sin baş çı lıq et di yi nü ma-
yən də he yə ti ni qə bul edib.

Gö rüş də Azər bay can da 
ge dən sü rət li in ki şaf pro-
ses lə rin dən məm nun luq 
ifa də olu nub, öl kə də müa-
sir inf rast ruk tur və ye ni 
sə na ye sa hə lə ri nin ya ra-
dıl ma sı, qey ri-nef  sek to ru-
nun in ki şaf et di ril mə si is ti-

qa mə tin də gö rü lən iş lə rin 
önə mi qeyd edi lib.

Söh bət za ma nı Azər-
bay can Res pub li ka sı ilə 
ABŞ ara sın da iki tə rəf  i əla-
qə lə rin in ki şa fın dan da nı şı-
lıb, Ame ri ka Yə hu di Ko mi-
tə si nin ic ra çı di rek to ru nun 
baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti nin öl kə mi zə sə fə ri-
nin əmək daş lı ğın ge niş lən-
di ril mə si ilə bağ lı sə mə rə li 
mü za ki rə lər apa rıl ma sı ba-
xı mın dan əhə miy yə ti qeyd 
olu nub.

Fev ra lın 4-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev və xa nı-
mı Meh ri ban Əli ye va xalq 
ar tis ti, Azər bay ca nın Ru-
si ya da kı föv qə la də və sə-
la hiy yət li sə fi  ri Po lad Bül-
bü loğ lu nun 70 il lik yu bi ley 
mə ra si min də iş ti rak et mək 
üçün Ba kı ya gə lən bir qrup 
ta nın mış mə də niy yət və 
in cə sə nət xa di mi ilə gö rü-
şüb lər.

Pre zi dent İl ham Əli-
yev gö rüş də iş ti rak edən 
qo naq la rı sa lam la yıb, ta-
nın mış mə də niy yət və in-
cə sə nət adam la rı nın bir 
ye rə top la şıb be lə təd bir də 
iş ti rak et mə si ni xoş hal ki-
mi də yər lən di rib. Döv lə ti-
mi zin baş çı sı 10 il bun dan 
əv vəl ta nın mış sə nət çi nin 
“İs tiq lal”, in di isə “Şə rəf ” 
or de ni ilə təl tif et di yi ni bil-
di rib. “Po lad Bül bü loğ lu nun 
ya ra dı cı lı ğı öz il ha mı nı çox 
qə dim kök lə rə ma lik xalq 
ya ra dı cı lı ğın dan gö tü rür”, 
– de yən Pre zi dent İl ham 
Əli yev yu bil ya rın gör kəm li 
ifa çı ki mi yad daş lar da qa lan 
Bül bü lün ailə sin də dün ya-
ya göz aç dı ğı nı vur ğu la yıb, 
onun mah nı la rı nın ha mı 
tə rə fi n dən se vil di yi ni söy-
lə yib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
ümu mi lik də Azər bay can da 
to le rant lı ğa və mul ti kul tu-

ra liz mə xü su si diq qət ye ti-
ril di yi ni və bu amil lə rin öl-
kə nin uğur lu in ki şa fın da kı 
ro lu nu vur ğu la yıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
bir da ha təb rik lə ri ni çat dı-
ra raq, Po lad Bül bü loğ lu na 
Azər bay can Res pub li ka-
sı nın ən yük sək mü ka fat-
la rın dan bi ri olan “Şə rəf ” 
or de ni ni təq dim edib.

Son ra SSRİ xalq ar tis ti 
İosif Kob zon, Ru si ya Pre zi-
den ti nin bey nəl xalq mə də-
ni əmək daş lıq üz rə xü su si 
nü ma yən də si Mi xa il Şvıd-
koy, Ru si ya nın əmək dar 
ar tis ti Ba ri Ali ba sov, Ru si ya 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın 
pre zi den ti Zu rab Se re te li, 
bəs tə kar, SSRİ xalq ar tis-
ti Yev ge ni Do qa, SSRİ xalq 
ar tis ti Lyud mi la Rü mi na, 
TÜRK SOY-un baş ka ti bi 
Dü sen Ka sei nov, Ta ci kis-
ta nın xalq ar tis ti Cu ra bek 
Mu ro dov, SSRİ Döv lət mü-
ka fa tı lau rea tı And rey De-
ment yev çı xış edib lər.

Pre zi dent İl ham Əli-
yev Azər bay can da hə mi şə 
sə nə tə və sə nət adam la rı-
na hör mət lə ya na şıl dı ğı nı 
bil di rib, bu cür gö rüş lə-
rin gə lə cək də də da vam 
et di ri lə cə yi nə və mə də-
niy yət lə ra ra sı əla qə lə rin 
da ha da in ki şa fı na xid mət 
edə cə yi nə əmin li yi ni ifa-
də edib.

İkitərəfliəlaqələr
inkişafedir

Tanınmışmədəniyyət
vəincəsənətxadimləri
iləgörüş



BİNƏQƏDİ | 4 iyul 2014 | №25 (69)

6 fevral  
20152

Təsisçi:  
Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti

Baş redaktor:  
Rüfət Mərdanov

Ünvan: 
AZ1130, Bakı, Binəqədi rayonu,  
Nizami Nərimanov küçəsi, 75

Tel.: (012) 563 57 28

E-mail: bineqedi-qazet@mail.ru
Qeydiyyat nömrəsi: 55  VÖEN: 1002874841

“Binəqədi” qəzetinin kompüter mərkəzində yığılıb səhifələnmiş, 
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap edilmişdir

 Tiraj: 2000 Qiyməti: 40 qəpik

№05 
(99)

Yan va rın 29-da Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev və xa nı-
mı Meh ri ban Əli ye va Qu sar 
ra yo nun da “Şah dağ” qış-yay 
tu rizm komp lek sin də komp-
lek sin 1 nöm rə li ka nat yo lu-
nun və xi zək eni şi nin açı lı-
şın da iş ti rak edib lər.

Mə lu mat ve ri  l ib ki, 
komp leks də in şa sı nə zər də 
tu tu lan 9 ka nat yo lun dan 7-si 
ar tıq ha zır dır. Bun dan baş-
qa, ümu mi uzun lu ğu 5860 
metr olan 4 “xal ça cı ğı rı” və 
ümu mi uzun lu ğu 12 min 430 

metr olan 11 dağ xi zək eni şi 
in şa olu nub. Həm çi nin sa hə-
si 41,5 hek tar olan eniş lə rin 
sü ni qar laş dır ma sis te mi ya-
ra dı lıb. Bu ra da qo naq lar və 
tu rist lər üçün müx tə lif is ti-
ra hət gu şə lə ri də ti ki lib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 1 
nöm rə li ka nat yo lu nu işə sa-
lıb. Pre zi dent İl ham Əli yev 
və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va 
ka nat yo lu nu sı naq dan ke çi-
rib lər.

Ka nat yol la rı nın çə ki li şi 
qış tu rizm komp lek si nin əsas 
inf rast ruk tur la rın dan sa yı-

lır və bu işi bö yük təc rü bə si 
olan Avst ri ya şir kə ti hə ya ta 
ke çi rir. Be lə lik lə, “Şah dağ” 
qış-yay tu rizm komp lek-
si qo naq la ra il bo yu son suz 
hə yə can lı id man və əy lən cə 
növ lə ri tək lif edir. Qo naq la-
rın bu ra da bən zər siz tə bi ət 
gö zəl li yi nin mər kə zin də, 
dağ ha va sı nın tə ra və tin də 
müx tə lif əy lən cə növ lə ri nin 
əha tə sin də ol maq şan sı var. 
Bu ra da xi zək lə sü rüş mək 
üçün 19-dan çox ya ma cın ya-
ra dıl ma sı plan laş dı rı lıb. Xi-
zək sür mə mək tə bi müx tə lif 

kurs lar da tək lif edir. Komp-
leks də hər yaş ka te qo ri ya sın-
dan olan in san la ra müx tə-
lif yay əy lən cə lə ri də tək lif 
edi lə cək. Böl gə ni ye ni dən 
kəşf et mək is tə yən lər, ma-
cə ra ax ta rı şın da olan lar üçün 
gə lə cək də raf inq, pa ra şüt lə 
tul lan ma, qa ya ya dır man ma, 
ve lo si ped lə gə zin ti, göl də üz-
gü çü lük və baş qa id man əy-
lən cə lə ri də təş kil olu na caq. 
Bun dan əla və, bu ra da bö yük 
qolf sa hə si nin, ma raq lı aq va-
park la rın və ho vuz la rın da 
ti kil mə si plan laş dı rı lıb.

PrezidentİlhamƏliyevQusarrayonundaolub
Yenikanatyoluvəxizəkenişiistifadəyəverilib

Dünyanınənmükəmməllayihələrindənbiri
Yan va rın 29-da döv lə ti-

mi zin baş çı sı və xa nı mı “Park 
Cha let Shah dag” ote li nin açı lı-
şın da iş ti rak edib lər.

“Şah dağ” qış-yay tu rizm 
komp lek si dün ya da kı bu tip li 
komp leks lər dən na dir li yi və 
uni ver sal lı ğı ilə fərq lə nir. Qu-
sar ra yo nu nun mər kə zin dən 
32 ki lo metr mə sa fə də Şah dağ 
Mil li Par kı nın əra zi sin də yer-
lə şən komp lek sin ti kin ti si nin 
ha zır lıq iş lə ri nə 2006-cı il dən 
baş la nı lıb. Hə min il ke çi ri lən 
ten der də dün ya nın apa rı cı şir-
kət lə ri qa lib gə lib. Bu komp-
lek sin tə mə li 2009-cu ilin 
sent yab rın da Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin iş ti ra kı ilə qo yu lub. O 
vaxt dan gö rü lən iş lər nə ti cə-
sin də “Şah dağ” qış-yay tu rizm 
komp lek si nə çə ki lən av to mo-
bil yo lu ge niş lən di ri lib, kör pü-
lər ti ki lib, tor paq sü rüş mə lə-
ri nin qar şı sı nın alın ma sı üçün 
mü ha fi zə təd bir lə ri hə ya ta 
ke çi ri lib. Də niz sə viy yə sin dən 
1300-2300 metr yük sək lik də 
yer lə şən tu rizm komp lek si nin 
əra zi si 2058 hek tar dır.

Azər bay can da və ümu-
miy yət lə, dün ya da ən mü-
kəm məl la yi hə lər dən olan 
“Şah dağ” qış-yay tu rizm 
komp lek si ox şar is ti ra hət 
mər kəz lə rin dən bən zər siz li yi 
ilə fərq lə nir və il bo yu fəa liy-
yət gös tər mək iq ti da rın da dır. 
Bu la yi hə nin re al laş dı rıl ma sı 
Azər bay can da dağ-xi zək və 
di gər qış id man növ lə ri nin in-
ki şa fı üçün hər tə rəf i im kan-
lar açır. Azər bay can da sü rət lə 
in ki şaf edən tu rizm sek to ru na 
bö yük töh fə olan “Şah dağ” 
qış-yay tu rizm komp lek sin də 
in şa edi lən otel lər bu is ti ra hət 
mə ka nı na ma ra ğı da ha da ar-
tı rır. Qo naq la rın is ti ra hə ti nin 
yük sək sə viy yə də tə min olun-
du ğu bu otel lər də ya ra dı lan 
şə ra it bir da ha təs diq lə yir ki, 
bu gün öl kə miz də tu rizm sek-
to ru nun in ki şa fı na xü su si fi kir 
ve ri lir. Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin rəh bər li yi al tın da bü tün 
öl kə üz rə tu rizm marş rut la rı-
nın mü əy yən ləş di ril mə si və 
bu nun la bağ lı böl gə lər də ge-
niş miq yas lı təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si diq qət mər kə zin-
də sax la nı lır. Tə sa dü fi de yil ki, 
son bir ne çə il də be şul duz lu 
otel lə rin açıl ma sı ilə dün ya-
nın ən məş hur otel brend lə ri 
Azər bay ca na gə lib. Pay taxt 
Ba kı ilə ya na şı, re gi on lar da 

da müa sir tu rizm və is ti ra hət 
ob yekt lə ri nin, meh man xa na 
komp leks lə ri nin ti ki lib is ti fa-
də yə ve ril mə si Azər bay can da 
bu sa hə nin in ki şa fı na gös tə ri-
lən diq qə tin nü mu nə si nə çev-
ri lib. Bu çər çi və də “Şah dağ” 
qış-yay tu rizm komp lek sin də 
in şa edi lən otel lər də təq dim 
edi lən yük sək şə ra it Azər bay-
can da meh man xa na biz ne si-
nin in ki şa fı nı bir da ha təs diq-
lə yir və qey ri-nef sek to run da 
bu sa hə nin xü su si çə ki si nin 
get dik cə art dı ğı nı gös tə rir.

“Şah dağ” qış-yay tu rizm 
komp lek si Azər bay can da ilk 
dağ-xi zək ku ror tu dur. Komp-
lek sin in şa sı bir ne çə mər hə-
lə də apa rı lır. Bu möh tə şəm 
ob yek tin in şa sı nı da im diq qət 
mər kə zin də sax la yan Pre zi-
dent İl ham Əli yev də fə lər-
lə əra zi yə gə lə rək ti kin ti nin 
ge di şi ilə ta nış olub, bir ne çə 
ob yek tin və ote lin açı lı şın da 
iş ti rak edib. La yi hə nin hə ya-
ta ke çi ril mə si Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi nə hə va-
lə olu nub. Ti kin ti yə nə za rə-
ti isə na zir li yin ta be li yin də 
olan “Şah dağ” qış-yay tu rizm 
komp lek si nin mü di riy yə ti hə-
ya ta ke çi rir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
ote lin rəm zi açı lı şı nı bil di rən 
len ti kə sib.

“Park Cha let Shah dag” 
ote li Ba kı dan 210 ki lo metr 
şi mal qərb də ye ga nə alp üs-
lub lu dəb də bə li mə kan dır. 
Əzə mət li dağ lar la əha tə olu-
nan ote lin 164 ele qant qo naq 
ota ğı var.

“Park Cha let” ote li nin baş 
me ne ce ri Stü art De San Ni-
ko las bil di rib ki, bu otel ye-
ni ya ra dı lan “Abs he ron Ho tel 
Gro up” şir kə ti nin ikin ci ote-
li dir. İlk otel olan “Pik Pa la ce 
Şah dağ”ın açı lı şı 2013-cü ilin 
de kab rın da Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fin dən hə ya ta ke-
çi ri lib. “Park Cha let” ote li nin 
di zay nı ənə nə vi Av ro pa üs-
lu bun dan il ham la na raq, ABŞ-
da As pen xi zək stil li otel lə rin 
üs lu bu nu da özün də əks et di-
rir. “Park Cha let” ote li “MAR-
Rİ OTT” bren di nin xü su si 
port fe li sa yı lan eksk lü ziv və 
müs tə qil lüks otel və ku rort-
la rın cəm ləş di yi “Autog raph 
Col lec ti on”un rəs mi üz vü dür. 
“Park Cha let”in bu qru pa da-
xil ol ma sı tə sa dü fi de yil. Be lə 
ki, bu qru pa na mi zəd otel lər 

bey nəl xalq stan dart la ra ca vab 
ver mə si, yer ləş di yi əra zi, ori-
ji nal lı ğı və di gər spe si fik xü su-
siy yət lə ri ilə se çi lən otel lər dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı və 
xa nı mı ote lin nöm rə lə rin də 
ya ra dı lan şə ra it lə ta nış olub lar.

Mə lu mat ve ri lib ki, otel də 
müx tə lif ka te qo ri ya dan olan 
nöm rə lər ən müa sir tə ləb-
lər sə viy yə sin də dir və yük-
sək di zay nı ilə se çi lir. Bü tün 
bun lar sü but edir ki, pay taxt la 
ya na şı, re gi on lar da da müa sir 
tu rizm və is ti ra hət ob yekt lə-
ri nin, meh man xa na komp-
leks lə ri nin ti ki lib is ti fa də yə 
ve ril mə si Azər bay can da bu 
sa hə nin in ki şa fı na gös tə ri-
lən diq qə tin nə ti cə si dir. Bu 
çər çi və də “Park Cha let” ote-
lin də ya ra dı lan gö zəl şə ra it 
Azər bay can da meh man xa na 
biz ne si nin in ki şa fı nı və qey-
ri-neft sek to run da bu sa hə-
nin xü su si çə ki si nin get dik cə 
art dı ğı nı bir da ha təs diq lə yir. 
Otel də müa sir res to ran lar şə-
bə kə si də fəa liy yət gös tə rir. 
Res to ran lar da tu rist lə rə Azər-
bay can və dün ya mət bə xi nin 
nü mu nə lə ri təq dim olu na caq. 
Otel də ki res to ran lar, bar lar 
və is ti ra hət gu şə lə ri dağ lar-
da zövq lə na har et mək üçün 
na dir vəh dət ya ra dır. Bu otel-
də qo naq la ra təq dim olu nan 
xid mət lər çox çe şid li li yi ilə 
fərq lə nir. Bu ra da qu raş dı rı lan 
müx tə lif tre na jor lar, müa sir 
id man ava dan lı ğı və ho vuz lar 
qo naq la rın is ti ra hət im kan-
la rı nı da ha da ar tı rır. “Park 
Cha let” ote lin də tam təc hi zat lı 
fit ness və SPA mər kəz lə ri, 20 
metr lik qa pa lı ho vuz qo naq la-
rı nı göz lə yir. Dəb də bə li SPA 
mər kə zin də ça lı şan təc rü bə li 
te ra pevt lər müx tə lif aro ma te-
ra pi ya, ma saj lar və pro se dur-
lar, o cüm lə dən kos me tik qul-
luq və müa li cə təq dim edir lər. 
130 nə fə rə dək qo na ğı qə bul 
et mək iq ti da rın da olan çox-
funk si ya lı və ban ket üs lu bun-
da kı konf rans za lı Gü nəş işı ğı 
ilə işıq la nır və möh tə şəm dağ 
mən zə rə si ilə əha tə olu nub. 
Konf rans za lı, həm çi nin 3 ay rı 
his sə lə rə bö lü nə bi lir və bu da 
müx tə lif məz mun lu və həcm li 
təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si 
üçün əl ve riş li dir. Ote lin biz nes 
mər kə zi 7 gün 24 sa at fəa liy-
yət də dir.

Otel lə ta nış lıq dan son ra 
Pre zi dent İl ham Əli yev kol-
lek tiv lə gö rü şüb.

Kol lek ti vin üzv lə ri ni sa-
lam la yan Pre zi dent İl ham 
Əli yev de yib: “Bu gö zəl ote lin 
açı lı şı mü na si bə ti lə si zi təb rik 
edi rəm. Şa dam ki, hər il Şah-
dağ da bir-bi rin dən gö zəl ye ni 
otel lər açı lır. Bu otel – “Park 
Cha let” ote li say ca be şin ci otel-
dir. Bu ra da bü tün la zı mi şə ra it 
ya ra dı lıb, otel ən yük sək stan-
dart la ra ca vab ve rir. Həm xa ri-
ci gö rü nü şü, həm da xi li tər ti-
ba tı, bü tün xid mət sa hə lə ri ən 
yük sək sə viy yə də dir. Bu, mə-
ni çox se vin di rir. Çün ki Şah-
dağ ku rort mər kə zi bir ne çə 

il dir ki, ya ra dı lır. İlk də fə al tı il 
bun dan əv vəl bu ra da olar kən 
Azər bay can da dağ xi zə yi ku-
ror tu nun ya ra dıl ma sı haq qın-
da qə rar qə bul et dim və 2009-
cu il də tə məl da şı qo yul du. O 
za man bu əra zi lər boş idi. Bu 
gö zəl dağ lar ara sın da gö zəl tu-
rizm mər kə zi ya ra dı lıb dır. Bu 
gün dün ya sə viy yə li tu rizm 
mər kə zi dir. Bü tün inf rast ruk-
tur la yi hə lə ri ic ra edil di, yol lar, 
elekt rik, qaz, su xət lə ri çə kil di. 
İlk növ bə də, inf rast ruk tur ya-
ra dıl ma lı idi. O la yi hə lər ic ra 
edil mə sə idi, bu ra da ote lin ti-
kin ti si müm kün ol maz dı.

On dan son ra bi rin ci otel 
– “Şah dağ” ote li ti kil miş dir. 
Da ha son ra “Qa ya”, “Zir-
və”, “Pik Pa las” və in di “Park 
Cha let”. Yə ni, qı sa müd dət-

də, təx mi nən 3-4 il ər zin də 
Azər bay can da dün ya sə viy yə-
li bey nəl xalq tu rizm mər kə zi 
ya ra dı lıb dır. He sab edi rəm ki, 
bu, re kord gös tə ri ci dir. Çün ki 
adə tən, be lə tu rizm mər kəz-
lə ri nin ya ra dıl ma sı onil lik lər 
tə ləb edir. Biz isə bu nu 4-5 il 
ər zin də ya ra da bil mi şik. Bu-
ra da həm döv lət və sai tin dən 
is ti fa də edil miş dir, – çün ki 
bü tün inf rast ruk tur la yi hə lə ri, 
elə bi rin ci otel – “Şah dağ” ote li 
döv lət büd cə si he sa bı na ti kil-
miş dir, – həm də özəl sek tor 
fəa liy yət gös tə rir. Be lə də ol-
ma lı dır. Azər bay can da tu rizm 
yer lə ri nin ya ra dıl ma sı bu is ti-
qa mət də in ki şaf edir: döv lət 

inf rast ruk tur ya ra dır, yol lar 
çə kir, bü tün kom mu ni ka si ya-
lar tə min edi lir, özəl sek tor isə 
öz növ bə sin də, in ves ti si ya la rı 
təş kil edir.

Bu zo na, ümu miy yət lə, 
çox bö yük in ki şaf döv rü nü 
ya şa yır. Bu otel lər də – Şah dağ 
ku rort mər kə zin də iş lə yən-
lə rin 80 fai zi yer li in san lar dır, 
Qu sar ra yo nu nun sa kin lə-
ri dir lər. Ya dım da dır, tə məl 
da şı nı qo yan da de miş dim ki, 
bu mər kəz, ey ni za man da, iş 
yer lə ri nin ya ra dıl ma sı na xid-
mət gös tə rə cək. Çün ki tu-
rizm sek to ru çox say lı iş yer lə-
ri nin açıl ma sı na gə ti rib çı xa-
rır. Nə zə rə al saq ki, biz hə lə 
bi rin ci mər hə lə də yik, de mək 
olar, bi zim bü tün plan la rı mız 
otel lə rin ti kin ti si ilə ar tıq re-

al la şıb. An caq Şah dağ tu rizm 
mər kə zi nin əsas fəa liy yət 
döv rü bun dan son ra baş la-
ya caq. Çün ki ha zır da bu ra ya 
gə lən qo naq la rın ək sə riy yə ti 
Azər bay can və tən daş la rı dır. 
Bu da çox müs bət hal dır ki, 
be lə gö zəl şə ra it olan yer də 
Azər bay can və tən daş la rı nın 
in di din cəl mək üçün xa ri cə 
get mə lə ri nə eh ti yac yox dur. 
An caq ümid edi rəm ki, gə lə-
cək də xa ri ci qo naq la rın sa yı 
da ço xa la caq. Be lə lik lə, bu ra-
da – Qu sar ra yo nun da in ki şaf 
da ha da sü rət lə ge də cək.

Qu sar ra yo nu nun in ki şa-
fı da im diq qət mər kə zin də-
dir. Həm abad lıq-qu ru cu luq, 

inf rast ruk tur iş lə ri gö rül müş, 
gö zəl xəs tə xa na ti kil miş dir. 
Mək təb lər in şa olu nur, yol-
lar çə ki lir. Bu mər kəz Azər-
bay can da ən bö yük tu rizm 
mər kə zi dir və döv lət xət ti ilə 
tu rizm inf rast ruk tu ru na qo-
yu lan ən bö yük və sa it Qu sar 
ra yo nu na ya tı rı lıb.

Bu mər kə zin gö zəl gə lə-
cə yi var. Xa ri ci qo naq lar ar tıq 
bu ye ri ta nı yır lar. İn ter net sayt-
la rı da var. Bu il Azər bay can da 
ke çi ri lə cək Av ro pa Oyun la rı-
nın qo naq la rı da əmi nəm ki, 
gə lə cək lər. Bax ma ya raq ki, 
bu, oyun lar yay möv sü mün də 
ola caq. An caq əmi nəm ki, bu 
mər kəz yay möv sü mün də də 
uğur la fəa liy yət gös tə rə cək.

Ha zır da bu ra ya şən bə-ba-
zar gün lə rin də da ha çox qo-

naq gə lir. Am ma vaxt gə lə cək 
ki, bü tün həf ə bo yu on la rın 
sa yı ço xa la caq və əmi nəm, 
yay möv sü mün də də bu mər-
kəz ki fa yət qə dər sə mə rə li iş-
lə yə cək.

Tu rizm Azər bay can da 
in ki şaf edir. Bir ne çə tu rizm 
mər kə zi ya ra dı lıb. On lar dan 
bi ri Şah dağ dır. Ey ni za man da, 
in di Naf a lan tu rizm mər kə zi 
fəa liy yət gös tə rir. Qa la al tı tu-
rizm mər kə zi bu ya xın lar da 
açı la caq dır. Cə nub böl gə sin-
də – Lən kə ran-As ta ra zo na-
sın da, Le rik də gö zəl tu rizm 
im kan la rı var. Qə bə lə tu rizm 
mər kə zi nə çev ri lib dir, bu ra da 
be şul duz lu bir ne çə otel fəa-
liy yət gös tə rir. Qərb böl gə sin-
də Gən cə və onun ət ra fın da 
yer lə şən ra yon lar da əl bət tə 
ki, tu rizm üçün çox gö zəl yer-
lər dir. Azər bay ca nın tə biə ti 
elə dir ki, hər yer də gö zəl, sə-
fa lı mə kan lar, dağ lar, me şə lər, 
çay lar çox dur. Bu, bi zim bö yük 
sər və ti miz dir. Biz bu sər vət-
dən sə mə rə li şə kil də is ti fa də 
et mə li yik. Be lə gö zəl, müa sir 
otel lər ti ki lir və Azər bay can 
və tən daş la rı na xid mət edir.

Əl bət tə, Azər bay ca nın ən 
bö yük tu rizm mər kə zi Ba kı-
dır. Ba kı da in di dün ya nın bü-
tün apa rı cı otel lə ri fəa liy yət 
gös tə rir. Qı sa müd dət ər zin-
də Ba kı da be şul duz lu al tı otel 
ti kil miş dir. He sab edi rəm ki, 
bu da re kord gös tə ri ci dir, 5-6 
il ər zin də bir şə hər də be şul-
duz lu al tı bey nəl xalq otel in şa 
olun muş dur. Ba kı ya gə lən hər 
bir qo naq pay tax tı mı za aşiq 
olur. Çün ki Ba kı bu gün dün-
ya nın ən gö zəl şə hər lə rin dən 
bi ri dir. Mən isə is tə yi rəm ki, 
Azər bay ca nın bü tün şə hər lə ri 
gö zəl ol sun. Bü tün şə hər lər də 
gö zəl şə ra it ol sun, in san lar ra-
hat ya şa sın lar. Bu gün biz bu-
nu tə min edi rik. Azər bay can 
in ki şaf edir. Heç bir böh ran bi-
zə tə sir edə bil məz. Biz inam la 
in ki şaf edi rik və re gi on la rı mız 
da in ki şaf edir.

İki gün bun dan əv vəl re-
gi on la rın so si al-iq ti sa di in ki-
şa fı na da ir üçün cü proq ra mı-
nın bi rin ci ili nin ye kun la rı na 
həsr olun muş konf rans da bir 
da ha bü tün rə qəm lər səs lən-
di və Azər bay ca nın re gi on la-
rı nın in ki şa fı bun dan son ra da 
uğur la tə min edi lə cək.

Çox şa dam ki, mə nim tə-
şəb bü süm qı sa müd dət ər zin-
də re al la şır. Bu yer lər də gö zəl 
otel lər, bi na lar, is ti ra hət zo na-
la rı ya ra dı lıb.

Si zə uğur lar ar zu la yı ram 
və əmi nəm ki, yax şı iş lə yə-
cək si niz, qo naq la ra yax şı xid-
mət gös tə rə cək si niz”. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı nın 
diq qə ti nə çat dı rı lıb ki, otel-
də xid mət gös tə rə cək he yət 
yük sək ha zır lıq kur su ke çib 
və on la rın ək sə riy yə ti ni yer li 
kadr lar təş kil edir. Bu əmək-
daş lar qo naq la ra yük sək sə-
viy yə li qul lu ğun gös tə ril mə si 
ilə bağ lı xü su si tə lim kurs la rı 
ke çib lər. 

Ha zır lıq sə viy yə si ilə ma-
raq la nan Pre zi dent İl ham Əli-
yev lə ote lin əmək daş la rı ilə 
sə mi mi söh bət edib, xa ti rə 
şək li çək di rib.
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Maİl ağa xa nov

Əha li ni na ra hat edən so-
si al prob lem lə rin həl li nə na il 
ol maq üçün, tə bii ki, sa kin-
lər lə in ten siv əla qə sax la maq, 
na ra hat lıq do ğu ran mə sə lə-
lə ri, və tən daş la rın is tək və 
ar zu la rı nı bil mək va cib amil-
lər dən dir. Son il lər Bi nə qə di 
ra yon rəh bər li yi ilə əha li ara-
sın da is ti mü na si bət lə rin for-
ma laş ma sı məq sə di lə və tən-
daş la rın qə bu lu, on la rın əri zə 
və şi ka yət lə ri nə ba xıl ma sı 
işi nin müa sir döv rün tə ləb-
lə ri sə viy yə sin də qu rul ma sı 
bu nun əya ni tə cəs sü mü dür. 

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

Bi nə qə di ra yon rəh bər-
li yi nin ye ni il də ilk səy yar 
gö rü şü yan va rın 30-da 8-ci 
mik ro ra yon, Zi ya Bün ya dov 
kü çə si 73 ün va nın da yer lə şən 
3 say lı tam or ta mək tə bin akt 
za lın da ke çi ril miş dir. Gö rüş-
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, müx tə lif ida rə və 
mü əs si sə lə rin, hü quq-mü ha-
fi zə or qan la rı nın rəh bər lə ri, 
ha be lə 127 nə fər mik ro ra yon 
sa ki ni iş ti rak et miş lər. 

İc ra ha ki miy yə ti nin baş çı-
sı sa kin lə ri sa lam la ya raq bil-
dir miş dir ki, öl kə baş çı sı cə-
nab İl ham Əli ye vin töv si yə və 
tap şı rıq la rı na mü va fiq ola raq 
yer lər də mün tə zəm gö rüş-
lər ke çi ri lir, sa kin lə ri na ra hat 
edən prob lem lə rin həl li is ti-
qa mə tin də təd bir lər gö rü lür. 
Bil di ril miş dir ki, Na zir lər Ka-
bi ne ti nin 2014-cü ilin so si al-
iq ti sa di in ki şa fı nın ye kun la rı-
na və 2015-ci il də qar şı da du-

ran və zi fə lə rə həsr olun muş 
ic la sı res pub li ka mı zın bü tün 
sa hə lər də di na mik in ki şaf et-
di yi ni bir da ha təs diq lə miş dir. 
Ötən ilin Bi nə qə di ra yo nu 
üçün uğur lu nə ti cə lər lə yad-
da qal dı ğı nı vur ğu la yan ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
ca ri il də də əha li ni qay ğı lan-
dı ran prob lem lə rin həl li ilə 
bağ lı müx tə lif la yi hə lə rin hə-
ya ta ke çi ri lə cə yi ni de miş dir. 

X.İs gən də rov öl kə baş çı-
sı nın xü su si diq qət və qay ğı sı 
ilə ötən il Bi nə qə di ra yo nun-
da ge niş miq yas lı abad lıq-qu-
ru cu luq iş lə ri nin hə ya ta ke-
çi ril di yi ni vur ğu la mış dır: “Bu 
diq qət və qay ğı nın tə za hü rü-
dür ki, möh tə rəm Pre zi dent 
İl ham Əli yev 2014-cü il də 
7 də fə Bi nə qə di ra yo nun da 
ol muş, gö rü lən iş lər lə ma-
raq lan mış dır. Ra yo nu mu zun 
di gər əra zi lə rin də ol du ğu 
ki mi, 8-ci mik ro ra yon da da 

ge niş miq yas lı abad lıq-qu ru-
cu luq və ye ni dən qur ma iş lə ri 
hə ya ta ke çi ri lir. Əra zi də xey li 
say da abad mə həl lə sa lın mış, 
bi na la rın fa sad la rı tə mir edil-
miş, dam ör tük lə ri də yiş di ril-
miş dir. İşıq, qaz və su ilə bağ lı 
prob lem lər ara dan qal dı rıl-
mış dır. Sa kin lə rin nor mal is-
ti ra hə ti üçün mə həl lə lər də 
ki çik park lar və ya şıl lıq lar 
sa lın mış dır. Gö rü lən iş lər lə 
ki fa yət lən mək fik ri miz yox-
dur, ək si nə, iş lə ri mi zi da ha 
in ten siv şə kil də da vam et di-
rə cə yik”.

Bi  nə qə di  ra yo nu nun 
müx tə lif əra zi lə rin də be lə 

gö rüş lə rin ke çi ril mə si nin 
ənə nə ha lı nı al dı ğı nı de yən 
RİH baş çı sı nın söz lə ri nə gö-
rə, məq səd sa kin lə ri na ra hat 
edən prob lem lə ri on la rın di-
lin dən eşit mək və həl li is ti-
qa mə tin də zə ru ri təd bir lə ri 
hə ya ta ke çir mək dir: “Səy-
yar gö rüş lə rin nə ti cə si dir 
ki, sa kin lə ri na ra hat edən 
bir çox prob lem lər öz həl li-
ni tap mış dır. Ra yo nun di gər 
mik ro ra yon və  qə sə bə lə rin-
də də ge niş miq yas lı abad lıq 
iş lə ri apa rı lır. Araş dır ma lar 
gös tə rir ki, ra yon ic ra ha ki-
miy yə ti nə mü ra ci ət lər da ha 
çox abad lıq apa rı lan ün van-
lar dan da xil olur və bu da 
in san la rın ina mın dan irə li 
gə lir. Hər bir sa kin ya şa dı ğı 
kü çə nin abad laş dı rıl ma sı nı 
is tə yir. Am ma bu mə sə lə-
də tə ləs kən li yə yol ver mək 
ol maz. Bü tün iş lər mü va fiq 
Döv lət Proq ra mı na uy ğun, 

mər hə lə li şə kil də hə ya ta 
ke çi ri lir. Sa kin lə rin mü ra ci-
ət lə ri diq qət mər kə zin də dir 
və ic ra ha ki miy yə ti bu iş lə rə 
həs sas lıq la ya na şır. Döv lət 
baş çı sı nın ic ra struk tur la rın-
dan baş lı ca tə lə bi in san lar 
ara sın da ol maq, on la rı din lə-
mək, prob lem lə ri ni həll et-
mək dir. Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti də bu məq sə də 
xid mət edir, əha li nin ri fa hı 
məq sə di lə mü hüm təd bir lər 
hə ya ta ke çi rir”.

Son ra sa kin lə rin şi ka yət 
və tək lif lə ri din lə nil miş dir. 
Nax çı va ni kü çə si, “5b” say lı 
bi na nın sa ki ni Ay gün Ca va-
do va ra yon da hə ya ta ke çi ri lən 
abad lıq və qu ru cu luq iş lə ri nə 
gö rə öl kə rəh bər li yi nə min-
nət dar lı ğı nı bil dir miş, ya şa dı-
ğı  əra zi də na ra hat lıq do ğu ran 
bə zi nöq san və ça tış maz lıq la-
rın ara dan qal dı rıl ma sı nı xa-
hiş et miş dir. O, həm çi nin, 
Bi nə qə di RİH tə rə fin dən ic-
ra edi lən “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si ni dəs tək lə di yi ni və 
ona qo şul du ğu nu vur ğu la mış-
dır: “Mə həl lə mi zin nü mü-
nə vi mə həl lə lə rə qo şul ma sı 
üçün biz də əli miz dən gə lə ni 
edi rik”. 

Ya şa dı ğı bi na nın sa kin lə-
ri adın dan da nı şan Al lah ver-
di Qur ba nov bil dir miş dir ki, 
8-ci mik ro ra yon di gər mik ro-
ra yon lar dan özü nə məx sus lu-
ğu, me mar lıq üs lu bu ilə fərq-
lə nir: “Təq di rə la yiq hal dır ki, 
apa rı lan abad lıq-qu ru cu luq 
iş lə ri za ma nı mik ro ra yon da 
bi na la rın me mar lıq üs lu bu 
qo ru nub sax la nır”.

Di gər sa kin lər – Əli Əli-
yev, Tün za lə Mür sə lo va, Sa bir 
Cə fə rov, Ta hi rə Mür şü do va 
ya şa dıq la rı bi na nın lif ti nin 
tə mi rə eh ti ya cı ol du ğu nu 
diq qə tə çat dır mış lar. Gö rüş-
də çı xış edən bir ne çə sa kin 
isə is ti li yin ol ma ma sın dan, 
hə yət lər də ge cə işıq la rı nın 
qu raş dı rıl ma ma sın dan şi ka-
yət lən miş lər. 

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

Mə HəB Bət oru cov

Ba kı da ke çi ri lə cək I Av ro-
pa Oyun la rı ya xın laş dıq ca, bu 
mö tə bər təd bi rə ha zır lıq iş lə-
ri da ha in ten siv xa rak ter alır. 
Ya rış la rın ke çi ri lə cə yi əra-
zi lər də baş lan mış ge niş miq-
yas lı abad lıq-qu ru cu luq iş lə-
ri sü rət lə da vam et di ri lir. Bu 
ba xım dan, Ba kı nın Bi nə qə di 
ra yo nun da “Tə miz Bi nə qə di” 
so si al la yi hə si çər çi və sin də 
hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər xü-
su si diq qət çə kir. 

Xa tır la daq ki, Av ro pa 
Oyun la rı na ha zır lı ğın il kin 
mər hə lə sin də is ti fa də yə ve-
ril miş “http://www.ba ku2015.
com” elekt ron say tın da yer al-
mış “Bi zə qo şu lun” ça ğı rı şı na 
ilk səs ve rən ra yon lar dan bi ri 
məhz Bi nə qə di olub. Ötən il 
iyu lun 1-də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
mü va fiq sə rən ca mı ilə “Tə-
miz Bi nə qə di” so si al la yi hə si 
təs diq lə nib. Ha be lə, I Av ro pa 
Oyun la rı ərə fə sin də ra yon 
əra zi sin də gö rü lə cək iş lər lə 
bağ lı təd bir lər pla nı təs diq lə-
nə rək “Bi nə qə di” qə ze tin də 
dərc olu nub. 

İlk Av ro pa Oyun la rı nın 
iş ti rak çı sı ola caq cox say lı id-
man çı la rın və bu ya rış la rı seyr 
et mək üçün Ba kı ya gə lə cək 

qo naq la rın pay tax tı mı zı da ha 
tə miz və sə li qə li gör mə lə ri hər 
bi ri mi zin is tə yi dir. Məhz bu na 
gö rə də ra yon ic ra ha ki miy yə ti 
sa kin lər lə bə ra bər “Tə miz Bi-
nə qə di” la yi hə si çər çi və sin də  
mö tə bər id man təd bi ri nə ha-
zır lıq pro se si nə san bal lı töh fə-
lər ver mə yə ça lı şır. 

Ha zır da Av ro pa Oyun la-
rı na ha zır lıq la əla qə dar gö-
rü lən iş lər dən bi ri də Zi ya 
Bün ya dov pros pek ti nin Bi nə-

qə di ra yo nu na aid his sə sin də 
əsas lı ye ni dən qur ma iş lə ri nin 
apa rıl ma sı dır. Xa tır la daq ki, 
in di yə dək “Tə miz Bnə qə di” 
so si al la yi hə si çər çi və sin də 
ra yon da  10-dan çox nü mu-
nə vi mə həl lə, xi ya ban və 

park sa lı nıb, ya şa yış mas si vin-
də bi na la rın fa sad la rı ye ni lə-
nib, gi riş qa pı la rı də yiş di ri lib, 
hə yət lər abad laş dı rı lıb. Çox-
mən zil li bi na la rın qar şı sın da 
sa kin lə rin din cəl mə lə ri üçün 
is ti ra hət köşk lə ri və otu ra-
caq lar qo yu lub, uşaq lar üçün 
əy lən cə qur ğu la rı qu raş dı rı-
lıb. Ra yon da apa rı lan qu ru cu-
luq iş lə ri nin nə ti cə si dir ki, bu 
gün Zi ya Bün ya dov pros pek-
ti nin ra yo na aid his sə sin də 

yer lə şən çox mən zil li ya şa yış 
bi na la rı müa sir gör kəm alıb. 
Bu nun la ya na şı, Zi ya Bün ya-
dov pros pek ti nin və onun ya-
xın lı ğın da yer lə şən kü çə lə rin, 
ha be lə Ata türk pros pek ti nin 
Bi nə qə di ra yo nun dan ke çən 

his sə sin də də ge niş miq yas lı 
abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri gö-
rü lüb,  ət raf da kı bi na lar müa-
sir tə ləb lə rə uy ğun tə mir 
edi lib. 

Öl kə baş çı sı nın mü va fiq 
tap şı rı ğı ilə “Dər nə gül yo lu” 
ki mi ta nı nan Zi ya Bün ya dov 
pros pek ti nin ye ni dən qu rul-
ma sı na 2011-ci ilin son la-
rın dan baş la nı lıb. Bu iş lə rin 
ya xın vaxt lar da ye kun laş dı rıl-
ma sı plan laş dı rı lır. Pros pekt  

bo yun ca 11 çox mən zil li ya-
şa yış bi na sı müa sir tə ləb lə rə 
uy ğun tə mir edi lib, bi na la rın 
qar şı sın da ət ra fa ya şıl lıq lar 
sa lı nıb. 

Söh bət ləş di yi miz sa kin lər 
qı sa vaxt ər zin də pros pek tin 

Bi nə qə di ra yo nun dan ke çən 
his sə sin də yer lə şən bi na la rın 
fa sad his sə si nin üz lən mə si-
ni və dam ör tük lə ri nin ye ni-
lən mə si ni bö yük ra zı lıq his si 
ilə qar şı la dıq la rı nı bil dir di lər. 
Qeyd olun du ki, bi na la rın 
fa sad his sə si nin və ət raf da 
yer lə şən ki çik park la rın işıq-
lan dı rıl ma sı ge cə sa at la rın da 
ət ra fa xü su si gö zəl lik ve rir. 
Ana lo ji qu ru cu luq təd bir lə ri 
Ata türk pros pek ti nin Bi nə qə-
di ra yo nun dan ke çən his sə-
sin də də uğur la hə ya ta ke çi ri-
lib. Ha zır da pros pekt də tə mir 
iş lə ri ye kun laş maq üz rə dir.

Zi ya Bün ya dov pros pek-
tin də ya şa yan ra yon sa ki ni 

Bö yük ki şi Məm mə dov  ra-
yon da apa rı lan abad lıq-qu ru-
cu luq iş lə ri nin sa kin lər tə rə-
fin dən yük sək  də yər lən di ril-
di yi ni vur ğu la dı: “Son il lər də 
ra yon da və onun qə sə bə lə-
rin də hə ya ta ke çi ri lən ge niş-
miq yas lı abad lıq iş lə ri in san-
la rın ürə yin cə dir. Ya şa dı ğım 
1 say lı Sa hə İn zi ba ti Əra zi 
Dai rə sin də əha li nin nor mal 
is ti ra hə ti üçün xey li abad 
mə həl lə ya ra dı lıb. Bi na la rın 
fa sad la rı rəng lə nib, gi riş lə-
ri tə mir edi lib, əha li fa si lə siz 
iç mə li su ilə tə min olu nub. 
Zi bi lin yı ğı lıb da şın ma sı üçün 
xü su si yer lər ti ki lib, qaz, işıq la 
bağ lı çə tin lik lər ara dan qal dı-

rı lıb. Mə həl lə da xi li yol la ra as-
falt ör tü yü dö şə nib, bi na la rın 
zir zə mi lə ri çir kab su lar dan 
tə miz lə nib, ka na li za si ya xət-
lə ri tə mir olu nub”. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti nin 1 say lı Sa hə İn-
zi ba ti Əra zi Dai rə si üz rə nü-
ma yən də li yin dən qə ze ti mi zə 
bil dir di lər ki, pros pek tdə yer-
lə şən  bi na lar da ka na li za si ya 
sis te mi əsas lı tə mir olu nub, 
zir zə mi lər də tə miz lik iş lə ri 
apa rı lıb. Mən zil lər fa si lə siz 
iç mə li su ilə tə min edi lir, lif-
lər iş lək və ziy yət də dir. Bi na-
la rın ət ra fın da isə sa kin lə rin 
nor mal is ti ra hə ti üçün ya şıl-
lıq lar və ki çik park lar sa lı nıb. 

Maİl ağa xa nov

Yan va rın 30-da Qa ra-
bağ mü ha ri bə sin də qəh rə-
man lıq la şə hid olan Həm zə 
Ba ba şo vun əbə diy yə tə qo-
vuş ma sı nın 21-ci ili ta mam 
olub. Bu mü na si bət lə 9-cu 
mik ro ra yon da onun adı nı 
da şı yan  kü çə də yer lə şən 
büs tü qar şı sın da anım mə-
ra si mi təş kil olu nub. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin təş ki lat çı lı-
ğı ilə ke çi ri lən mə ra sim də 
RİH baş çı sı nın müa vi ni Vü-
sar İs ma yı lov, Apa ra tın şö bə 
mü di ri Nu ri də Al lah ya ro va, 
Cəb ra yıl Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
Arif Fər zə li yev, ic ti mai bir-
lik lə rin nü ma yən də lə ri, ha-
be lə şə hi din ailə üzv lə ri, dö-
yüş yol daş la rı iş ti rak edib lər. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan “Qa ra bağ mü ha ri bə si 
əlil lə ri, ve te ran la rı və şə-
hid ailə lə ri” İc ti mai Bir li yi-
nin Bi nə qə di ra yon şö bə si-
nin səd ri İl ham Qa yıb za də 
Həm zə Ba ba şo vun şə rəf li 
ömür və dö yüş yo lun dan, 
düş mən lə mü ba ri zə də gös-
tər di yi qəh rə man lıq lar dan 
söz açıb. O bil di rib ki, kö-
nül lü ola raq Qa ra bağ dö yüş-
lə rin də iş ti rak et miş Həm zə 
Ba ba şov ilk gün dən bö yük 
hü nər və və tən pərvər lik 
ör nə yi nü ma yiş et di rib, dö-
yüş yol daş la rı na nü mu nə 
gös tə rib.  

Son ra Cəb ra yıl RİH baş-

çı sı nın müa vi ni Arif Fər zə-
li yev şə hid Həm zə Ba ba şo-
vun şə rəf li bir ömür ya şa-
dı ğı nı vur ğu la yıb. Bil di rib 
ki, öl kə miz də şə hid lə rin 
xa ti rə si da im uca tu tu lur, 
on la rın ailə üzv lə ri döv lə tin 
hər tə rəf i diq qət və qay ğı sı 
ilə əha tə olu nur lar. O, Ali 
Baş Ko man dan, Pre zi dent 

İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 
al tın da tor paq la rı mı zın tez-
lik lə iş ğal dan azad olu na ca-
ğı na əmin li yi ni bil di rib. 

Mə ra sim də çı xış edən 
Bi nə qə di RİH baş çı sı nın 
müa vi ni Vü sar İs ma yı lov 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
rəh bər li yi adın dan Ba ba şov-
lar ailə si nə baş sağ lı ğı ve rib, 
onun əziz xa ti rə si nin da im 
ürək lər də ya şa dı ğı nı vur-
ğu la yıb:“Həm zə Ba ba şov 
tək cə bu ailə nin yox, bü tün 
Azər bay can xal qı nın öv la-
dı dır. Ali Baş Ko man dan, 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
yü rüt dü yü si ya sə tin nə ti-
cə si dir ki, or du muz gü nü-
gün dən güc lə nir, öl kə mi zin 
mü da fiə qüd rə ti ar tır. Bu 
gün tor paq la rı mı zı iş ğal dan 
azad et mə yə qa dir bir or du 
ilə fəxr elə mə yə, qü rur duy-
ma ğa haq qı mız var”. 

H.Ba ba şo vun qar da şı Şa-

kir Ba ba şov şə hid ailə lə ri nə 
gös tə ri lən diq qət və qay ğı-
ya gö rə ailə üzv lə ri adın dan 
öl kə baş çı sı na, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə-
ti rəh bər li yi nə min nət dar-
lı ğı nı bil di rib. Da ha son ra 
igid həm yer li mi zin dö yüş 
yol daş la rı və mü ha ri bə ve-
te ran la rı onun la bağ lı tə əs-
sü rat la rı nı bö lü şüb lər.

Təd bi rin so nun da Aka-
de mik Mil li Dram Te at rı nın 
akt ri sa sı Şəh la Əli qı zı nın 
ifa sın da bə dii qi ra ət din lə-
ni lib.

Abadlıq-quruculuqişləridaha
intensivxarakteralacaq

Prospektdəyenidənqurmaişləri 
yekunlaşmaqüzrədir

ŞəhidHəmzəBabaşovun 
xatirəsianılıb
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Ye ni Azər bay can Par ti ya-
sı Gənc lər Bir li yi nin 2014-cü 
il ər zin də ki fəa liy yə ti nə və 2 
Fev ral – Gənc lər Gü nü nə həsr 
olun muş təd bir ke çi ril miş dir. 
Təd bir də Baş na zi rin müa vi-
ni, YAP-ın sədr müa vi ni-ic-
ra ka ti bi Əli Əh mə dov, Mil li 
Məc li sin vit se-spi ke ri Ba har 
Mu ra do va, YAP ic ra ka ti bi nin 
müa vi ni, Mil li Məc li sin de-
pu ta tı Si ya vuş Nov ru zov, Di-
ni Qu rum lar la İş üz rə Döv lət 
Ko mi tə si nin səd ri, YAP ic ra 
ka ti bi nin müa vi ni  Mü ba riz 
Qur ban lı, gənc lər və id man 
na zi ri nin müa vi ni İn ti qam Ba-
ba yev, YAP Gənc lər Bir li yi nin 
səd ri Sey mur Oru cov, mil lət 
və kil lə ri və YAP-ın gənc fə al 
üzv lə ri iş ti rak et miş lər. 

YAP Gənc lər Bir li yi nin 
2014-cü il ər zin də ki fəa liy-
yə ti ni əks et di rən slayd-şou 
nü ma yiş et di ril dik dən son ra 
təd bir də çı xış edən Baş na-
zi rin müa vi ni Əli Əh mə dov  
gənc lə ri 2 – Fev ral Gənc lər 
Gü nü mü na si bə ti lə təb rik et-
miş dir. Bu gün Azər bay ca nın 
öz ta ri xi nin qı zıl döv rü nü ya-
şa dı ğı nı de yən Ə.Əh mə do vun 
söz lə ri nə gö rə,  müa sir gənc-
lik məhz be lə bir dövr də ya şa-
dı ğı üçün xoş bəxt dir. Ümum-
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
mü əy yən ləş dir di yi si ya sət də 
gənc lə rə qay ğı nın xü su si yer 
tut du ğu nu vur ğu la yan na tiq 
Gənc lər və İd man Na zir li-
yi nin ya ra dıl ma sı nı, gənc lər 
gü nü nün tə sis edil mə si ni bu 
qay ğı nın par laq nü mu nə si ki-
mi də yər lən dir miş dir. Qeyd 
olun muş dur   ki, bu gün Pre-
zi dent İl ham Əli yev ulu ön-
də ri mi zin mü əy yən ləş dir di yi 
gənc lər si ya sə ti ni uğur la da-
vam et di rir: “Öl kə miz də həm 
yük sək təh sil al maq, həm 
ic ti mai-si ya si fə al lı ğı tə min 
et mək, həm də döv lət qu ru-
cu lu ğu işin də ya xın dan iş ti rak 
et mək ba xı mın dan, gənc lər 
üçün bü tün im kan lar ya ra-
dıl mış dır. Ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin ya rat dı ğı və 
bu gün Azər bay can Pre zi den-
ti cə nab İl ham Əli ye vin rəh-
bər lik et di yi Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın 650 min nə fə rə 
ya xın üz vü var ki, on la rın da 
40 fai zi gənc lər dən iba rət dir. 
Bu, təx mi nən 250 mi nə ya xın 
gənc de mək dir.   He sab edi-
rəm ki, Azər bay can ta ri xin də 
YAP Gənc lər Bir li yi qə dər bö-
yük bir si ya si gənc lər təş ki la tı 
ol ma yıb. Bu ra da çox fə da kar, 
Və tə ni ni, döv lə ti ni se vən, 
Hey dər Əli yev ide ya la rı na sa-
diq olan, Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin si ya sə ti ni dəs tək lə yən 
gənc lər bir ləş miş dir. Biz YAP 
Gənc lər Bir li yi nin fəa liy yə ti ni 

yük sək qiy mət lən di ri rik. Par-
ti ya mız gənc lə rə hər za man 
dəs tək ve rir və bu nu hər za-
man da vam et dir mək əz min-
də dir”.

Gənc li yin üzə ri nə bun-
dan son ra da bö yük və zi fə lə-
rin düş dü yü nü de yən Əli Əh-
mə dov on la ra döv lə ti mi zin 
gə lə cək in ki şa fın da iş ti ra kı ilə 
bağ lı töv si yə lər ver miş,  vur-
ğu la mış dır ki, gənc lər yük sək 
bi lik lə rə sa hib ol ma lı, öl kə mi-
zin in ki şa fı na öz töh fə lə ri ni 
ver mə li dir lər. Ey ni za man da, 
müa sir gənc lik Azər bay ca nı 
dün ya miq ya sın da da im la yi-
qin cə təm sil et mə li dir. Çün ki 
müs tə qil döv lə ti mi zin gə lə cə-
yi məhz gənc lə rin əlin də dir. 

Təd bir də çı xış edən Mil-
li Məc li sin sədr müa vi ni Ba-
har Mu ra do va da par ti ya nın 
Gənc lər Bir li yi nin fəa liy yə ti-
ni yük sək qiy mət lən dir miş dir. 
Gənc lə rin və tən pər vər lik ru-
hun da bö yü mə si nin va cib li yi-
ni de yən B.Mu ra do va YAP-ın 
sı ra la rın da məhz be lə gənc lə-
rin bir ləş di yi ni qeyd et miş dir. 

YAP Gənc lər Bir li yi nin 
səd ri Sey mur Oru cov bil dir-
miş dir ki, öl kə miz də gənc lər 
si ya sə ti nin əsa sı ümum mil li 
li der Hey dər Əli yev tə rə fin-
dən qo yul muş dur və  Pre zi-
dent İl ham Əli yev bu si ya sə ti 
uğur la da vam et di rir: “Ulu ön-
dər Hey dər Əli yev gənc lə rin 
im kan və ba ca rıq la rı nı da im 
yük sək qiy mət lən dir miş, on-
la rın prob lem lə ri nin həl li is-
ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lə rə xü su si əhə miy yət 
ver miş dir. Bu ba xım dan, məhz 
Hey dər Əli ye vin sə rən ca mı 
ilə 2 fev ra lın Gənc lər Gü nü 
ki mi qeyd olun ma sı gənc li yə 
gös tə ri lən diq qət və qay ğı nın 
bir nü mu nə si idi. Tə sa dü fi 
de yil ki, Gənc lər gü nü MDB 
mə ka nın da və Şər qi Av ro pa 
öl kə lə ri ara sın da ilk də fə ola-
raq Azər bay can da qeyd olun-
ma ğa baş la nıl mış dır. Bu gün 
öl kə miz də gənc lər si ya sə ti 
ma hiy yət və key fiy yət cə ye ni 
mər hə lə si ni ya şa yır. Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə 
təs diq olun muş “2007-2015-ci 
il lər də Azər bay can gənc lə ri-
nin xa ri ci öl kə lər də təh sil al-

ma sı üz rə Döv lət Proq ra mı” 
bü tün tə bə qə dən olan gənc-
lə rin xa ric də təh si li nə ge niş 
im kan lar ya rat mış dır”. S.Oru-
cov, həm çi nin, döv lət gənc lər 
si ya sə ti nin hə ya ta ke çi ril mə-
sin də rəh bər lik et di yi Bir li yin 
gör dü yü iş lə ri də diq qə tə çat-
dır mış dır. 

Təd bir də çı xış edən gənc-
lər və id man na zi ri nin müa vi-
ni İn ti qam Ba ba yev vur ğu la-
mış dır ki, Azər bay can da gənc-
lər lə bağ lı bö yük iş lər gö rü lür. 
Gənc lə rin in ki şa fı döv lət si-
ya sə ti nin mü hüm is ti qa mət-
lə rin dən bi ri dir: “Bu, xü su si lə 
də öl kə baş çı sı nın im za la dı ğı 
döv lət proq ra mı əsa sın da özü-
nü da ha ba riz şə kil də gös tə rir. 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev yan va rın 26-da “2015-
2025-ci il lər də Azər bay can 
gənc lə ri nin İn ki şaf Stra te gi-
ya sı” ilə bağ lı sə rən cam im za-
la mış dır. Bu mü hüm sə nə din 
ic ra sın da Azər bay can gənc lə-
ri nin iş ti ra kı va cib dir. Söz süz 
ki, bu stra te gi ya Azər bay can 
gənc li yi nin in ki şa fın da ye ni 
mər hə lə ola caq dır. Bu gün 
mil li-mə nə vi də yər lə ri mi zə 
sa hib çı xan, yük sək in tel lek-
tu al dü şün cə yə sa hib gənc lə-
ri miz nə in ki öl kə da xi lin də, 
onun hü dud la rın dan kə nar da 
da Azər bay ca nı la yi qin cə təm-
sil edir lər. Ha zır da Azər bay ca-
nın hər bir gən ci öz dəs ti-xət ti 
ilə se çil mək də dir. Elm, təh sil, 
id man və di gər sa hə lər də bö-
yük nai liy yət lə rə im za atan 
gənc lə ri miz ən xoş söz lə rə 
la yiq dir lər. Əl bət tə ki, bü tün 
bun la rın tə mə lin də gənc lə rə 
da im dəs tək olan öl kə baş çı sı 
İl ham Əli ye vin apar dı ğı məq-
səd yön lü və uğur lu si ya sət du-
rur. İna nı ram ki, gənc lə ri miz 

bun dan son ra da öl kə mi zin 
in ki şa fı  na mi nə əl lə rin dən 
gə lə ni əsir gə mə yə cək lər”.

Mil li Məc li sin de pu ta tı, 
“Bö yük İpək Yo lu” Bey nəl xalq 
gənc lər təş ki la tı nın səd ri Fu-
ad Mu ra dov bil dir miş dir ki, 
gənc lə ri mi zin qar şı sın da çox 
bö yük və önəm li və zi fə lər du-
rur: “Bu gün öl kə gənc li yi nin 
əsas və zi fə si Azər bay ca nın 
müs tə qil li yi nin qo run ma sı və 
tor paq la rı mı zın iş ğal dan azad 
olun ma sı na mi nə bü tün gü cü-
nü or ta ya qoy ma sı dır. Bu nun 
üçün qış qır maq de yil, ça lış-
maq la zım dır. Azər bay ca nın 
im kan la rı ge niş dir, öl kə gənc-
lə ri bü tün dün ya da təm sil 
olun maq da dır. On la rın həm 
ic ti mai, həm də si ya si sə viy-
yə də təm sil çi li yi çox yük sək 
sə viy yə də dir. Bu gün bir çox 
döv lət qu rum la rın da və di-
gər təş ki lat lar da Azər bay can 
gənc lə ri ki fa yət qə dər fə al 
iş ti rak edir lər. Azər bay can 
dip lo ma ti ya sın da çox sa vad lı 
və bi lik li gənc lər ça lı şır,  par-
la ment də də il dən-ilə on la rın 
sa yı art maq da dır. Öl kə nin  
ic ti mai-si ya si hə ya tın da ya-
xın dan iş ti rak edən gənc lər lə 
bağ lı müx tə lif la yi hə lər hə ya-
ta ke çi ri lir, müx tə lif  bey nəl-
xalq təd bir lər təş kil olu nur. 
Bu il Azər bay can da çox cid di 
si ya si pro ses – öl kə par la men-
ti nə seç ki lər ke çi ri lə cək.  Bu 
ba xım dan, gənc lə rin üzə ri nə 
bö yük iş dü şür. Hər bi ri miz 
bu si ya si pro ses də fə al iş ti rak 
et mə li, ayıq ol ma lı yıq, çün ki 
öl kə miz də bər qə rar olan ic-
ti mai-si ya si sa bit li yin qo run-
ma sın da seç ki lə rin ro lu da nıl-
maz dır”.

Son ra YAP Gənc lər Bir-
li yi nin fə al üzv lə ri Ar zu Xə-

li lo va və Gül lü El dar qı zı çı-
xış edə rək, on la ra gös tə ri lən 
diq qət və qay ğı ya gö rə döv lət 
baş çı sı na gənc lər adın dan tə-
şək kür lə ri ni bil dir miş lər.

Da ha son ra YAP Gənc lər 
Bir li yi nin bir qrup fə al gən ci-
nə fəx ri fər man lar, mü ka fat-
lar təq dim olun muş dur. Qeyd 
edək ki, fəx ri fər man alan lar 
sı ra sın da Bi nə qə di gənc lə ri 
də yer al mış dır. 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, 
ra yon Gənc lər və İd man İda-
rə si nin rəi si Qüd si Bay ra mov, 
Bi nə qə di bə lə diy yə si nin səd-
ri Si ta rə Cab bar lı, Bi nə qə di 
qə sə bə bə lə diy yə si nin səd ri 
Ay tac Əli ye va, Bi nə qə di RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın İc ti mai-si-
ya si və hu ma ni tar mə sə lə lər 
şö bə si nin məs lə hət çi si Ley la 
Kə ri mo va fəx ri fər man la təl-
tif olun muş lar. 

Ay gün Əli ye va: “Ulu ön-
dər Hey dər Əli yev öl kə rəh-
bə ri ol du ğu ilk dövr dən 
gənc lə rin hi ma yə da rı ola raq 
sağ lam dü şün cə li ye ni nəs-
lin ye tiş di ril mə si ni döv lət və 
cə miy yə tin mü hüm və zi fə si 
he sab et miş, öl kə mi zin so si-
al-iq ti sa di, ic ti mai-si ya si və 
mə də ni hə ya tın da gənc lə rin 
iş ti ra kı nın tə min edil mə si ni 
va cib mə sə lə lər dən bi ri ki mi 
diq qət də sax la mış dır. Ümum-
mil li li de rin hə ya ta ke çir di yi 
döv lət gənc lər si ya sə ti Azər-
bay can gənc li yi nin gə lə cək 
in ki şa fın da də rin iz lər bu rax-
mış dır. Ulu ön də rin 1997-ci 
il 2 fev ral ta rix li fər ma nı na 
əsa sən,  hə min gün  Gənc lər 
Gü nü elan edil miş dir. Məhz 
o dövr dən baş la ya raq, fev ra-
lın 2-də Gənc lər Gü nü döv lət 
sə viy yə sin də tən tə nə ilə qeyd 

olu nur. Gənc lər sa hə sin də 
döv lət si ya sə ti nin uğur la hə-
ya ta ke çi ril mə si, bu nun la bağ-
lı qə bul edi lən qa nun, fər man, 
sə rən cam, müx tə lif döv lət 
proq ram la rı gənc nəs lin mü-
tə şək kil qüv və ki mi for ma laş-
ma sı na, mə nə vi-ideo lo ji cə-
hət dən tam yet kin ləş mə si nə, 
so si al prob lem lə ri nin həl li nə, 
fay da lı məş ğul lu ğu nun tə min 
olun ma sı na bö yük  tə sir gös-
tər miş dir. Öl kə gənc lə ri nə 
gös tə ri lən döv lət qay ğı sı bu 
gün də yük sək sə viy yə də hə-
ya ta ke çi ril mək də dir.  Gənc-
lə rə ma lik ol duq la rı qa bi liy-
yət və in tel lek tu al im kan lar 
mü qa bi lin də ge niş mey dan 
ver mə yin tə rəf da rı olan Pre-
zi dent İl ham Əli yev bu tə bə-
qə ni da im diq qət də sax la yır. 
Öl kə mi zin qüd rət li döv lə tə 
çev ril mə si na mi nə gənc lə rin 
im kan la rın dan da ha dol ğun 
is ti fa də olun ma sı, həm çi nin 
bu nun üçün əl ve riş li şə rai tin 
ya ra dıl ma sı gənc lər si ya sə ti-
nin əsa sı nı təş kil edir. Gənc 
nəs lin fi zi ki, so si al və mə nə vi 
in ki şa fı nı tə min edən fəa liy-
yət sa hə lə ri nin ya ra dıl ma sı, 
on la rın  bə şə ri ide ya lar əsa-
sın da for ma laş ma sı və di gər 
mə sə lə lər döv lə ti mi zin qar-
şı sın da du ran va cib və zi fə lər-
dən dir. Qeyd olu nan bu mə-
sə lə lər res pub li ka mız da la zı mi 
sə viy yə də hə ya ta ke çi ri lir. Biz 
gənc lər bun dan son ra da Hey-
dər Əli yev ir si nə sa diq qa la-
caq, öl kə mi zin par laq gə lə cə-
yi, Və tə ni mi zin in ki şa fı üçün 
səy lə ça lı şa caq və cə nab Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin gös tər di yi 
eti ma dı doğ rul da ca ğıq”

.Qüd si Bay ra mov: Azər-
bay can döv lə ti da im gənc lə rin 
qay ğı sı na qa lır, on la rın öl kə də 

fə al qüv və yə çev ril mə si nə la-
zı mi şə ra it ya ra dır. Bu, da nıl-
maz bir fakt dır. Döv lət gənc-
lər si ya sə ti res pub li ka mı zın 
bü tün böl gə lə ri ni əha tə edir.  
Azər bay can Pre zi den ti İlham 
Əli ye vin hə ya ta ke çir di yi 
gənc lər si ya sə ti hər bi ri mi zin 
ürə yin cə dir. Bu gün döv lət 
ida rə lə rin də, rəh bər və zi fə-
lər də gənc lə rə çox bö yük üs-
tün lük ve ri lir. Bu, əl bət tə ki, 
Azər bay can gənc li yi nə gös-
tə ri lən eti ma dın nə ti cə si dir. 
Gənc lə rin el mi, in tel lek tu al və 
ya ra dı cı lıq po ten sia lı nın in ki-
şaf et di ril mə si nə dəs tək ve ril-
mə si, on la rın tə şəb büs lə ri nin 
dəs tək lən mə si is ti qa mə tin də 
apa rı lan si ya sət Bi nə qə di ra-
yon gənc lə ri tə rə fin dən də 
yük sək qiy mət lən di ri lir. Diq-
qət və qay ğı dan bəh rə lə nən 
gənc lə ri miz öl kə də, o cüm-
lə dən ra yon da hə ya ta ke çi ri-
lən bü tün iş lər də fə al lıq gös-
tə rir lər. Ra yo nu mu zun is tər 
iq ti sa di, is tər so si al, is tər sə də 
mə də ni in ki şa fın da gənc lə ri-
mi zin ro lu çox bö yük dür. Bü-
tün bun lar, şüb hə siz ki, döv-
lə ti miz tə rə fin dən gənc lə rə 
ya ra dı lan mün bit şə ra it dən 
qay naq la nır”.

Ley la Kə ri mo va: “Gənc lik 
bö yük qüv və dir və müs tə qil li-
yi mi zin qo ru nub sax la nıl ma sı-
nın, gə lə cə yi mi zin  qa ran tı dır. 
Öl kə miz də gənc li yin in ki şa fı, 
gənc lə rin dün ya bir li yi nə in-
teq ra si ya sı və bu is ti qa mət də 
əhə miy yət li təd bir lə rin ke-
çi ril mə si döv lət si ya sə ti nin 
prio ri tet lə rin dən dir. Bir gənc 
ola raq çox se vi ni rəm və özü-
mü şans lı he sab edi rəm. Ona 
gö rə ki, əsa sı ulu ön də ri miz 
tə rə fin dən qo yu lan və bu gün 
cə nab Pre zi den ti miz tə rə fin-
dən uğur la da vam et di ri lən 
gənc lər döv lət si ya sə ti nin 
mə nim də hə ya tı ma bir ba şa 
tə si ri var. Bu gün 2008-ci il dən 
üz vü ol du ğum Ye ni Azər bay-
can Par ti ya sı tə rə fin dən fəx ri 
fər man la təl tif edil dim. Ça lı-
şa ca ğam ki, gös tə ri lən eti ma dı 
bun dan son ra da doğ rul dum. 
Möh tə rəm  Pre zi den ti miz hər 
za man bi zə ar xa lan dı ğı ki mi, 
biz də məhz ona gü və nir, ona 
ar xa la nı rıq.

MüstəqilAzərbaycanıngələcəyi 
gəncnəslinəlindədir

Maİl 

Yan var 31-də Ye ni Azər-
bay can Par ti ya sı nın (YAP) 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sın da par ti ya 
sı ra la rı na qo şul maq is tə yən 
bir qrup gənc lə gö rüş ke çi-
ri lib. Təd bir də ra yon təş ki-
la tı nın 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, əra zi ilk par ti ya 
təş ki lat la rı nın sədr lə ri iş ti rak 
edib lər.

Təd bir iş ti rak çı la rı nı sa-
lam la yan R.Gö yü şov YAP-ın 
Cə nu bi Qaf qaz da ən güc lü 
si ya si qüv və ol du ğu nu bil-
di rib. O, gənc lə rin YAP-da 
təm sil çi li yə cid di ma raq gös-
tər dik lə ri ni, gənc üzv lə rin 
par ti ya işin də ya xın dan iş ti-
rak et dik lə ri ni ra zı lıq la vur-

ğu la yıb. Par ti ya nın ya ran ma-
sı və keç di yi şə rəf li yol dan 
söz açan sədr bil di rib ki, 
Azər bay ca nın si ya si, iq ti sa di 
və mə nə vi böh ran ke çir di yi 
gün lər də ya ra dı lan təş ki lat 
Hey dər Əli yev şəx siy yə ti nə 
ina mın tə cəs sü mü ki mi si ya-
si are na ya və si qə qa za nıb və 
qı sa müd dət də iq ti da ra gə lib. 
YAP-ın ha zır da öl kə nin ic ti-
mai-si ya si hə ya tın da ən apa-
rı cı təş ki lat ol du ğu, iq ti sa di, 
si ya si və so si al prob lem lə rin 
həl lin də mü hüm rol oy na dı-
ğı vur ğu la nıb.

Sədr 23 de kabr 2014-cü il 
ta rix də ke çi ril miş bə lə diy yə 
seç ki lə rin də YAP na mi zəd-
lə ri nin qə lə bə qa zan ma sı nın 
par ti ya nın növ bə ti zə fə ri ol-
du ğu nu, bu seç ki lər də YAP 
na mi zəd lə ri olan gənc lə rin 
qa lib gəl mə lə ri ni par ti ya və 
ümu mi lik də gənc lik üçün 

mü hüm ha di sə ki mi də yər-
lən di rib. 

R.Gö yü şov, həm çi nin, 
par ti ya üzv lə ri nin döv lət 
apa ra tın da la yi qin cə təm sil 
olun duq la rı nı və ha ki miy-
yə tin kadr ba za sı nı təş kil 
et dik lə ri ni diq qə tə çat dı rıb. 
O, ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin uzaq gö rən və müd-
rik si ya sə ti nin ha zır da YAP-
ın səd ri, öl kə baş çı sı İl ham 
Əli yev tə rə fin dən uğur la da-

vam et di ril di yi ni, Azər bay-
ca nın da vam lı in ki şa fı üçün 
mü hüm iş lə rin gö rül dü yü nü 
vur ğu la yıb. Sədr ha zır da par-
ti ya sı ra la rı na qo şul maq is tə-
yən şəxs lə rin ək sə riy yə ti nin 
gənc lər dən iba rət ol du ğu nu, 
YAP üzv lə ri nin sa yı nın 630 
mi ni öt dü yü nü də diq qə tə 
çat dı rıb. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş-
ki la tı nın səd ri par ti ya sı ra la-
rı na qo şul maq üçün mü ra-
ci ət et miş şəxs lə rə öl kə nin 
ic ti mai-si ya si hə ya tın da və 
par ti ya işin də fə al lıq gös-
tər mə yə ça ğı rıb. 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 mai-si ya si hə ya tı ilə bağ lı 
müx tə lif su al la rı ca vab lan-
dı rıb lar.

M.ağa xa nov

Fev ra lın 4-də Bi nə qə-
di ra yo nu 115 say lı tam or ta 
mək təb də “Azər bay can in ci si 
– Xə zə rim mə nim” ad lı ədə-
bi, mu si qi li və maa rif ən di ri ci 
təd bir ke çi ri lib. 

Mək tə bin akt za lın da baş 
tu tan təd bir də Eko lo gi ya və 
Tə bii Sər vət lər Na zir li yi nin 
əmək da şı Zöh rab Rə hi mov, 
Ba kı Təh sil İda rə si Me to di-
ki Mər kə zin me to dis ti Za-
bit Yu nu sov, mək tə bin di-
rek to ru Tan rı ver di Oru cov, 
mü əl lim və şa gird lər iş ti rak 
edib lər.

T.Oru cov mək təb də bu 
cür təd bir lə rin mün tə zəm 
ola raq ke çi ril di yi ni bil di rib: 
“Ötən il Pre zi dent İl ham Əli-
yev şəx sən özü bi zim mək tə-
bi mi zin tə mir dən son ra açı lı-
şın da iş ti rak et di. Bu nun üçün 
ona min nət dar lı ğı mı zı bil di-
ri rik. Əsas lı tə mir dən son-
ra mək təb də hər cür şə ra it 
ya ra dı lıb. Bu gün kü təd bir də 

ənə nə vi ola raq ke çir di yi miz 
təd bir lə rin da va mı dır. Öl kə 
baş çı sı nın rəh bər li yi və əmə-
yi sa yə sin də pay taxt Ba kı və 
böl gə lə ri miz gü nü-gün dən 
gö zəl lə şir, abad lıq-qu ru cu luq 
iş lə ri apa rı lır. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti tə rə fin dən son il-
lər ra yo nu muz da çox bö yük 
abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri apa-
rı lıb. Bu nun üçün Pre zi den-
ti mi zə və ra yon rəh bər li yi nə 
min nət dar lı ğı mı zı bil di ri rik”. 

Son ra təd bir də iş ti rak 
edən qo naq lar Zöh rab Rə hi-
mov və Za bit Yu nu sov çı xış 

edə rək bu cür təd bir lə rin 
mək təb lər də ke çi ril mə si nin 
təq di rə la yiq hal ol du ğu nu 
vur ğu la mış lar.

Da ha son ra mək təb li lə rin 
ay rı-ay rı fən lər üz rə Xə zər 
də ni zi ilə bağ lı ha zır la dıq la-
rı mə lu mat lar səs lən di ri lib, 
möv zu ya uy ğun şe ir lər söy-
lə ni lib, ma raq lı səh nə cik lər 
gös tə ri lib.

Son da “Ən yax şı şe ir de-
yən”, “Ən yax şı rəsm” və “Ən 
çox yad da qa lan şa gird” no mi-
na si ya la rı üz rə fərq lə nən şa-
gird lər xü su si dip lom la mü-
ka fat lan dı rı lıb lar.

YAPBinəqədirayontəşkilatının
sıralarıgenişlənir

“Azərbaycanincisi–Xəzərimmənim”
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mərhələsində...

Sİ ya vuş əMİr lİ

Yan va rın 29-da Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı-
sı nın Bi lə cə ri qə sə bə in zi ba ti 
əra zi dai rə si üz rə nü ma yən də-
li yi nin 2014-cü il də ki fəa liy yə-
ti nə da ir he sa bat ic la sı ke çi ri lib. 
Təd bir də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi-
ni Vü sar İs ma yı lov, RİH baş-
çı sı Apa ra tı nın mə sul iş çi lə ri, 
əra zi üz rə xid mət sa hə lə ri nin 
rəh bər lə ri və qə sə bə sa kin lə ri 
iş ti rak edib lər. 

Təd bi ri  gi riş sö zü ilə açan 
Vü sar İs ma yı lov Pre zi dent 
İlham Əli ye vin rəh bər li yi al-
tın da öl kə miz də abad lıq-qu-
ru cu luq, so si al-iq ti sa di sa hə-
lər də əl də edil miş nai liy yət-
lər ba rə də da nı şıb. 

Son ra Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
Bi lə cə ri qə sə bə in zi ba ti əra-
zi dai rə si üz rə nü ma yən də si 
İbad İb ra hi mov 2014-cü il də 
Bi lə cə ri qə sə bə si nin so si al-
iq ti sa di in ki şa fı is ti qa mə tin də 
gö rül müş iş lər ba rə də he sa bat 
mə ru zə si ilə çı xış edib. 

İc ra nü ma yən də si qeyd 
edib ki, Bi lə cə ri qə sə bə si əra-
zi si və əha li si nin sa yı na gö rə 
Bi nə qə di ra yo nu nun ən iri 
ya şa yış mən tə qə lə rin dən bi-
ri dir. Qə sə bə nin əra zi si 35,2  
kv.km-dir. 2015-cü ilin əv və-
li nə qey diy yat da olan əha li-
nin sa yı  48.200, mü vəq qə ti 
məs kun laş mış məc bu ri köç-
kün lə rin sa yı 14.442, qey diy-
yat sız ya şa yan əha li nin sa yı 
təq ri bən 21.000 nə fə rə ya-
xın dır. Ümu mi lik də qə sə bə-
də 83.000 nə fər dən çox sa kin 
ya şa yır. Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
7 tam or ta mək təb, 10 uşaq 
bağ ça sı, 1 mə də niy yət evi, 1 
uşaq gənc lər ya ra dı cı lıq mər-
kə zi, 1 mu si qi mək tə bi  və 2 
id man mək tə bi fəa liy yət gös-
tə rir.

2014-cü il ər zin də qə-
sə bə nü ma yən də li yi nə 172 
və tən daş mü ra ciə ti və 307 
mək tub təq dim edi lib. Mər-
kə zi və yer li ic ra ha ki miy yə ti 
or qan la rın dan isə 158 mü ra-
ci ət da xil olub. On lar dan 87-i 
mək tub, 71-i və tən daş mü-
ra ci ət lə ri dir. Ötən il ər zin də 
sa kin lər tə rə fin dən bir ba şa 
qə sə bə nü ma yən də li yi nə 
101 mü ra ci ət da xil olub. Hə-
min mü ra ci ət lər qa nu na mü-
va fiq qay da da ca vab lan dı rı lıb 
və mü va fiq iza hat lar ve ri lib. 
Və tən daş mü ra ci ət lə rin-
də möv zu lar üz rə apa rıl mış 
araş dır ma la ra əsa sən, mən-

zil mə sə lə lə ri, (tə mir-ti kin-
ti iş lə ri, qa nun suz ti ki li lər, 
abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri və 
s.), ailə-məi şət mə sə lə lə ri (o 
cüm lə dən, qon şu dan şi ka yət) 
üs tün lük təş kil edir. “Və tən-
daş la rın mü ra ci ət lə ri nə ba xıl-
ma sı haq qın da” Azər bay can 
Res pub li ka sı Qa nu nun dan 
irə li gə lən tə ləb lər nə zə rə 
alın maq la hər həf tə nin 1-ci 
və 3-cü gün lə ri qə sə bə nü-
ma yən də li yin də və tən daş la-
rın qə bu lu hə ya ta ke çi ri lib. İl 
ər zin də 542 nə fər qə sə bə sa-
ki ni nü ma yən də lik də qə bul 
edi lib (2013-cü il də bu rə qəm 
314 nə fər idi). Sa kin lə rin mü-
ra ci ət lə ri nə xü su si həs sas lıq 
gös tə ri lib. Nü ma yən də li yin 
sə la hiy yət lə ri nə aid mə sə lə-
lər ye rin də cə həl li ni ta pıb. 

İc ra nü ma yən də si nin söz-
lə ri nə gö rə, Bi nə qə di ra yo nu 
əra zi sin də “Ev tə sər rü fat la rı 
uço tu ki ta bı” nın apa rıl ma sı 
ilə əla qə dar uçot apa rı lıb, ev 

tə sər rü fat la rı nın ümu mi sa yı 
01.01.2015-ci il ta ri xə 17.590, 
uço tu apa rıl mış tə sər rü fat 
üzv lə ri nin sa yı 49.757 nə fər 
olub. 

2014-cü il ər zin də Bi lə-
cə ri qə sə bə sa kin lə ri tə rə-
fin dən Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tin də ya ra dıl mış 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid-
mə ti”nə 1431 mü ra ci ət da xil 
olub. On lar dan 1230-u tam 
həl li ni ta pıb, 29 mə sə lə qis-
mən həll edi lib, 172 mə sə lə 
üz rə isə mü va fiq iza hat ve ri-
lib. 

Qə sə bə əra zi sin də ye ni 
ya şa yış mas siv lə ri nin  sa lın-
ma sı nə ti cə sin də əha li nin 
sa yı xey li ar tıb. Bü tün bun lar 
qə sə bə də möv cud olan so si-
al prob lem lə rin də art ma sı na 
sə bəb olub. Əha li nin, nəq liy-
yat va si tə lə ri nin dur ma dan 

art ma sı, ye ni kom mu ni ka si ya 
xət lə ri nin çə kil mə si, su, işıq, 
qaz təc hi za tı nın ar tı rıl ma sı 
ye ni inf rast ruk tur la yi hə lə ri-
nin tət bi qi ni zə ru ri edir. 

İ.İb ra hi mov “Tə miz Bi-
nə qə di” la yi hə si çər çi və sin də 
Bi lə cə ri qə sə bə sin də gö rül-
müş iş lər haq qın da mə lu mat 
ve rə rək bil di rib ki, əha li yə 
bu nun la bağ lı bil di riş lər pay-
la nıb. Köh nə məi şət tul lan tı-
la rı ye şik lə ri ye ni lə ri ilə əvəz 
olu nub, rəng lə nib və üzə ri nə 
lo qo lar ya pış dı rı lıb. Məi şət 
tul lan tı la rı da şı yan av to ma-
şın la rın da üzə ri nə “Tə miz 
Bi nə qə di” lo qo su yer ləş di ri-
lib. “Tə miz Bi nə qə di” la yi-
hə si çər çi və sin də ra yon əra-
zi sin də hər həf tə nin şən bə 
gün lə ri xü su si tə miz lik gün-
lə ri elan edi lib, əra zi də fəa-
liy yət gös tə rən bir çox özəl 
mü əs si sə lər lə bir lik də tə miz-
lik ak si ya la rı hə ya ta ke çi ri lib: 
“Mə lum ol du ğu ki mi, son bir 

ne çə il də öl kə baş çı sı cə nab 
İl ham Əli yev 7 də fə Bi nə qə-
di ra yo nun da müx tə lif so si al 
ob yekt lə rin açı lı şın da iş ti rak 
edib. Bu sə fər lə rin 2-i məhz 
Bi lə cə ri qə sə bə si nə tə sa düf 
edib. Bu da öl kə rəh bə ri mi-
zin Bi lə cə ri qə sə bə sa kin lə ri-
nə diq qət və qay ğı sı nın tə za-
hü rü dür”. 

İc ra nü ma yən də si onu da 
bil di rib ki, Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı-
sı nın bir ba şa dəs tə yi ilə 20 
Yan var şə hid lə ri nin xa ti rə si-
nə ucal dıl mış abi də-komp-
lek si ət ra fın da ca ri ilin əv və-
lin də abad lıq-qu ru cu luq iş lə-
ri apa rı lıb. 18 yan var 2015-ci 
il ta ri xin də ra yo nun rəh bər 
şəxs lə ri nin, ra yon ic ti ma iy yə-
ti nü ma yən də lə ri nin, qə sə bə 
ağ saq qal la rı nın və zi ya lı la rın 
iş ti ra kı ilə 20 Yan var şə hid-

lə ri nin 25-ci il dö nü mü ilə 
əla qə dar anım təd bi ri ke çi-
ri lib: “Qə sə bə də ya şıl lıq la rın 
sa lın ma sı na da xü su si diq qət 
ye ti ri lib. Mər kə zi yol la rın kə-
nar la rı na, Ba kı-Sum qa yıt yo-
lu nun Bi lə cə ri qə sə bə si nin 

əra zi sin dən ke çən his sə si nə 
xa ri ci öl kə lər dən gə ti ril miş 
min lər lə de ko ra tiv ağac və 
gül kol la rı əki lib, ya şıl lıq lar 
sa lı nıb, müa sir işıq lan dır ma 
sis te mi qu raş dı rı lıb. Qə sə bə-
nin mər kə zi kü çə lə rin də av-
to mo bil lə rin və pi ya da la rın 
nor mal hə rə kə ti nin tə min 
edil mə si məq sə di lə bir sı ra 
təd bir lər gö rü lüb. Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə hə-
min kü çə lə rin ge niş lən di ril-
mə si nə baş la nı lıb. Plan sız in-
şa edil miş pri mi tiv daş ha sar 
və köşk lər sö kü lüb. Yol la rın 
kə nar la rı na bar dür lər dö şə-
nib, ha sar la ra müa sir tə ləb lə-
rə ca vab ve rən ma te ri al lar dan 
üz lük çə ki lib  və işıq lan dır ma 
sis tem lə ri qu raş dı rı lıb. 

Gənc lə rin asu də vaxt la-
rı nın sə mə rə li təş ki li məq-

sə di lə qə sə bə də 2 id man 
mək tə bi, 2 açıq id man mey-
dan ça sı da fəa liy yət gös tə rir. 
5057/68-ci mə həl lə nin əra zi-
sin də ki 2,3,4,7,8,9.10,11,12,30 
nöm rə li bi na lar da, Rə şid İs-
ma yı lov kü çə si 1,2,3,10 nöm-
rə li bi na la rın hə yə tin də mi ni-
fut bol, vo ley bol mey dan ça la rı, 
çar daq lar ti ki lib. Ya şıl çə mən-
lik lər sa lı nıb, uşaq la rın oy na-
ma sı üçün müx tə lif qur ğu lar 
qu raş dı rı lıb”. 

İc ra nü ma yən də si nin söz-
lə ri nə gö rə, qə sə bə də sa kin-
lə rin da ha çox ya şa dı ğı əra zi-
lər də tu tu mu 250-300 nə fər-
lik 6 ədəd müa sir tip li mə ra-
sim yer lə ri ti ki lib, ava dan lıq-
lar la təc hiz olu na raq əha li nin 
is ti fa də si nə ve ri lib. Həm çi-
nin, ra yon rəh bər li yi nin bir-
ba şa tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə 
2014-cü ilin ay rı-ay rı bay ram 
gün lə rin də im kan sız, şə hid 
və məc bu ri köç kün ailə lə ri-
nə ər zaq və di gər yar dım lar 
gös tə ri lib. Döv lət Proq ra mı na 
uy ğun ola raq,  298, 299 nöm-
rə li  tam or ta mək təb,  Fik-
rət Əmi rov adı na 6 nöm rə li 
mu si qi və in cə sə nət mək tə bi 
əsas lı tə mir olu nub. 294 say lı 
uşaq bağ ça sı sö kü lə rək müa-
sir tip li ye ni si ilə əvəz edi lib. 
Qə sə bə nin Y.Hü sey nov kü-
çə sin də ki  yük sək mər tə bə li  
bi na la rın fa sad his sə lə ri nə 
ağ lay ma te ri al lar dan üz lük daş 
çə ki lib. Bi na la rın dam la rın da 
müa sir tə ləb lə rə uy ğun çar-
daq qu raş dı rı lıb. 2014-2015-
ci il lə rin pa yız-qış möv sü mü-
nə ha zır lıq la əla qə dar bir çox 
qa zan xa na lar, is ti lik sis tem lə ri 
ye ni dən mo dern ləş di ri lə rək 
müa sir ava dan lıq lar la təc hiz 
olu nub. Qə sə bə sa kin lə ri nin 
fa si lə siz və nor mal gər gin lik-
li  elekt rik ener ji si ilə tə min 
edil mə si məq sə di lə əra zi də-

ki  ay rı-ay rı ün van lar da ye ni 
trans for ma tor lar qu raş dı rı lıb 
və ya tə mir edi lib.  

Mü va fiq Döv lət Proq ra-
mı na uy ğun ola raq, qə sə bə 
sa kin lə ri nin iç mə li su ilə  təc-
hi za tı sa hə sin də də mü hüm 
iş lər gö rü lüb. Qə sə bə də 1083 
pa qon metr müx tə lif dia metr-
li su xət lə ri ye ni lə ri ilə əvəz 
olu nub, 337 pa qon met rə qə-
dər müx tə lif dia metr li ka na-
li za si ya xət lə ri də yiş di ri lib. 
Ye ni Ya şa yış mas si vin də Bi-
nə qə di yo lu DSK 4 is ti qa-
mə tin də 280 mm su xət ti və 
600 mm ka na li za si ya xət ti nin 
çə ki li şi ha zır da da vam et di ri-
lir. Qə sə bə nin qaz təc hi za tı 
sa hə sin də də xey li iş lər gö-
rü lüb. Əha li nin fa si lə siz tə bii 
qaz la təc hiz edil mə si məq sə-
di lə qaz xət lə ri nin tə mi ri və 
ye ni qaz xət lə ri nin çə ki li şi 
qra fi kə uy ğun apa rı lır. 2014-
cü il də qə sə bə əra zi sin də 
müx tə lif dia metr li 11078 pa-
qon met rə ya xın qaz xət ti çə-
ki lib. Bi lə cə ri qə sə bə si əra-
zi sin də il ər zin də  875 ədəd 
“smart-kart” tip li qaz say ğa cı, 
25 ədəd ŞQTM, 8 ədəd si yirt-
mə qu raş dı rı lıb.

 Mə ru zə çi bil di rib ki, qə-
sə bə də ki hün dür mər tə bə li 
bi na lar da ümu mi lik də 3650 
kv.m dam ör tü yü də yiş di ri-
lib. Əha li nin is ti fa də sin də 
olan 69 lif in ha mı sı iş lək və-
ziy yət də dir. Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
şəx si tə şəb bü sü və dəs tə yi 
nə ti cə sin də qə sə bə yə məi-
şət tul lan tı la rı nın da şın ma sı 
üçün xü su si tə yi nat lı ma şın 
və me xa nizm lər ve ri lib: “Bu 
da məi şət tul lan tı la rı nın da-
şın ma sı ilə bağ lı prob lem lə-
rin həl li nə bö yük tə kan dır. 
Qə sə bə əra zi sin də 112 kon-
tey ner mey dan ça sı var. Hə-

min mey dan ça la ra Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən 
alın mış 342 ədəd müa sir tip li 
məi şət tul lan tı la rı kon tey ne ri 
qo yu lub. Bi lə cə ri qə sə bə ic ra 
nü ma yən də li yi və qə sə bə bə-
lə diy yə si bu şə ra it dən sə mə-
rə li is ti fa də edə rək, əra zi də ki 
məi şət tul lan tı la rı nın top lan-
ma sı və vax tın da da şın ma sı nı 
yük sək sə viy yə də tə min edir”. 

Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
qey də alın mış ci na yət fakt la-
rı ba rə də də mə lu mat ve rən 
ic ra nü ma yən də si nin söz lə-
ri nə gö rə, il ər zin də əra zi də 
258 ci na yət ha di sə si qey də 
alı nıb, 233 ci na yə tin açıl ma sı 
tə min edi lib, 44 ci na yət ha di-
sə si bağ lı qa lıb.  Ümu mi lik də, 
ci na yət lə rin açıl ma fai zi 84,1 
fa iz təş kil edib.  La kin qə sə-
bə də ci na yət kar lıq hal la rı na 
hə lə də tez-tez rast gə li nir. 
Bü tün bun la rın ara dan qal-
dı rıl ma sı üçün sa kin lə rin 
hü quq-mü ha fi zə or qan la rı na 
mü va fiq kö mək gös tər mə lə ri 
çox va cib dir.

İc ra nü ma yən də si tə əs-
süf ə diq qə tə çat dır dı ki, qə-
sə bə də ra di kal di ni qu rum-
la ra me yil li in san la ra da rast 
gə li nir. Bu ki mi hal la rın qar şı-
sı nın alın ma sı üçün  gənc lər lə 
maa rif ən di ri ci təb li ğat iş lə ri 
apa rı lır, aidiy yə ti qu rum lar la 
sıx əmək daş lıq edi lir: “Bu-
nun la be lə, Bi lə cə ri qə sə bə-
sin də ic ti mai-si ya si və ziy yət 
sa bit dir, sa kin lər Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin  hə ya ta ke çir di yi da xi li 
və xa ri ci si ya sə ti dəs tək lə yir. 
Qə sə bə də gö rül müş və gö-
rül mək də olan iş lər hər kəs 
tə rə fin dən rəğ bət lə qar şı la-
nır, yük sək qiy mət lən di ri lir. 
Sa kin lər möv cud prob lem lə-
rin də tez lik lə həl li ni ta pa ca-
ğı na ümid li dir lər”.

İ.İb ra hi mov onu da vur-
ğu la yıb ki, əha li nin sa yı nın 
art ma sı nə zə rə alı na raq, qə-
sə bə də bir sı ra əla və təd bir-
lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nə, o 
cüm lə dən ka na li za si ya sis te-
mi nin ye ni dən qu rul ma sı na, 
mə həl lə da xi li yol la ra as falt 
ör tü yü nün çə kil mə si nə, kü-
çə lər də işıq lan dır ma sis-
tem lə ri nin ye ni lən mə si nə, 
hün dür mər tə bə li bi na la rın  
is ti lik lə tam təc hi za tı na, 26 
nöm rə li Uşaq ya ra dı cı lıq bir-
li yi nin əsas lı tə mi ri nə, 301, 
314 nöm rə li tam or ta mək-
təb lə rin ya nın da əla və kor-
pus la rın in şa sı na, ye ni mək-
təb lə rin, uşaq bağ ça la rı nın 
ti kin ti si nə eh ti yac var.

S.əMİr lİ

Son il lər öl kə mi zin iq ti-
sa diy ya tı sü rət lə in ki şaf edir. 
Res pub li ka mı zın dün ya miq-
ya sın da ta nın ma sın da bu 
in ki şaf mü hüm rol oy na yır. 
Öl kə iq ti sa diy ya tı nın əsa sı-
nı nef sek to ru təş kil et sə də, 
qey ri-neft sek to ru, xü su si lə 
kənd tə sər rü fa tı da im diq-
qət mər kə zin də dir. Ər zaq 
təh lü kə siz li yi prob le mi nin 
bü tün dün ya da ak tu al ol du ğu 
bir dövr də res pub li ka mız da 
kənd tə sər rü fa tı sa hə si nin 
in ki şa fı va cib mə sə lə lər dən-
dir. Bu ba xım dan Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti tə rə-
fin dən 2015-ci ilin “Kənd tə-
sər rü fa tı ili” elan edil mə si tə-
sa dü fi de yil. Bu mü na si bət lə 
Bi nə qə di ra yo nun da yer lə şən 
Azər bay can Döv lət Kənd Tə-
sər rü fa tı Mu ze yin də də xü su-
si təd bir lər pla nı ha zır la nıb.

1923-cü ildə sər gi ki mi 
təş kil edi lən və 1924-cü il də 
Azər bay can SSR Xalq Tor paq 
Ko mis sar lı ğı nın və Azər bay-
can SSR Xalq  Ti ca rət Ko-

mis sar lı ğı nın tə şəb bü sü ilə 
res pub li ka əhə miy yət li mu-
zey ki mi fəa liy yə tə baş la yan 
Azər bay can Döv lət Kənd 
Tə sər rü fa tı Mu ze yi res pub-
li ka mı zın ilk mu zey lə rin dən 
bi ri dir. Təş kil olun du ğu ilk 
dövr lər də mu ze yin nəz din-

də ilk to xum-nə za rət stan-
si ya sı, kim ya və fo toq ra fi ya 
la bo ra to ri ya la rı, ge niş ya şıl 
sa hə, res pub li ka əhə miy yət-
li ema lat xa na-la bo ra to ri ya 
fəa liy yət gös tə rib. Öl kə nin 

mə də ni və ic ti mai hə ya tın-
da bö yük rol oy na yan mu-
ze yə 1925-ci il də ke çi ri lən 
bey nəl xalq Pa ris sər gi sin də 
Azər bay can pa vil yo nu nu ha-
zır la maq hə va lə olu nub. Hə-
min il də mu ze yə el mi ida rə 
sta tu su ve ri lib. 

Ha zır da müa sir stan dart-
la ra ca vab ve rə cək şə kil də 
ye ni dən tər tib olun muş mu-
zey, 6 ge niş və ma raq lı eks-
po nat lar la zən gin eks po zi si-
ya za lın dan iba rət dir. Gə lən 

qo naq la rı xalq mu si qi si nin 
sə da la rı al tın da mil li ge yim li 
bə ləd çi lər qar şı la yır. Bi rin-
ci zal da XVI II– XIX əs rə aid 
kənd li dax ma sı ma ket ləş miş 
for ma da tər tib edil miş dir. 
Növ bə ti zal da XIX əs rin so-
nu XX əs rin əv vəl lə rin də 
baş ve rən ha di sə lər öz ək-
si ni tap mış dır. Üçün cü zal 
kənd tə sər rü fa tı nın əsas sa-
hə lə ri olan pam bıq çı lı ğa və 
ta xıl çı lı ğa həsr olun muş dur. 
Mu ze yin ən  ge niş dör dün cü 
za lın da rən ga rəng Azər bay-
can kən di ay rı-ay rı tə sər rü fat 
sa hə lə ri ilə nü ma yiş olu nur. 
So nun cu zal lar da isə xal qı-
mı za məx sus məi şət və et-
noq ra fi ya nü mu nə lə ri, mu-
ze yə ve ri lən hə diy yə lər və s. 
sər gi lə nir. Mu ze yin di rek to ru 
Na tiq Qur ba nov qə ze ti mi zə 
mü sa hi bə sin də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
tə rə fin dən 2015-ci ilin “Kənd 
tə sər rü fa tı ili” elan edil mə si 
ilə bağ lı mu zey də ke çi ri lə cək 
təd bir lər ba rə də da nı şa raq 
bil dir di ki, mu zey də tez-tez 
müx tə lif möv zu da təd bir lər, 

gö rüş lər ke çi ri lir, sər gi lər təş-
kil olu nur: “Kənd tə sər rü fa tı 
ili” mü na si bə ti lə Azər bay can 
Döv lət Kənd Tə səsr rü fa tı 
Mu ze yin də xü su si təd bir lər 
pla nı ha zır la nıb. Kənd tə sər-
rü fa tı nın əsas təb li ğat və elm 
ocaq la rın dan olan mu zey bir 
ne çə il dir Azər bay can Kənd 
Tə sər rü fa tı En sik lo pe di ya sı-
nı ha zır la maq la məş ğul dur: 
“Kənd Tə səsr rü fa tı ili” ilə 
əla qə dar ola raq en sik lo pe-

di ya nın nəs ri, keç miş kənd 
tə sər rü fa tı na zir lə ri və ta nın-
mış kənd tə sər rü fa tı iş çi lə ri-
nin ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev lə bağ lı xa ti rə lə rin dən 
bəhs edən ki ta bın ha zır lan-
ma sı nə zər də tu tu lub”. 

Mu ze yin di rek to ru qeyd 
et di ki, bun dan əla və, əmək 
qəh rə ma nı Se vil Qa zı ye va-
nın 75 il lik yu bi le yi nin ge niş 
şə kil də qeyd olun ma sı (S.Qa-
zı ye va nın Bey lə qan ra yo nun-

da yer lə şən xa ti rə mu ze yi, 
mu ze yi mi zin fi lia lı dır), əmək 
qəh rə ma nı Qüd rət Sə mə do-
vun 85 il li yi və kənd tə sər rü-
fa tı sa hə sin də ta nın mış alim 
və se lek si ya çı la rın yu bi ley lə-
ri nin təş kil edil mə si, fer mer 
tə sər rü fa tı qa baq cıl la rı ilə 
gö rüş lə rin ke çi ril mə si, təh sil 
mü əs si sə lə ri ilə “Kənd tə sər-
rü fa tı nın hə ya tı mız da ro lu” 
möv zu sun da təd bir lə rin ha-
zır lan ma sı və s. plan laş dı rı lıb. 

KəndTəsərrüfatıEnsiklopediyasıhazırlanır
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Res pub li ka mız müs tə qil-
lik əl də et dik dən son ra döv lə-
ti mi zin qar şı sın da du ran əsas 
və zi fə lər dən bi ri gənc nəs lə 
qay ğı, on la rın prob lem lə ri-
nin həl li dir. Ötən əs rin 90-cı 
il lə ri nin əv vəl lə rin də öl kə də 
baş alıb ge dən xa os, öz ba şı-
na lıq gənc lər si ya sə ti nə də 
öz mən fi tə si ri ni gös tər miş di 
– ta le yin ümi di nə bu ra xıl mış 
Azər bay can gənc lə ri ic ti mai, 
ya xud döv lət işin də fə al lıq 
gös tə rə bil mir di lər. On la rın 
asu də vaxt la rı nı ke çir mə lə-
ri üçün də nor mal şə ra it yox 
idi. Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin ha ki miy yə tə qa yı-
dı şın dan son ra isə bü tün sa-
hə lər də ol du ğu ki mi, gənc lər 
si ya sə tin də də dö nüş baş lan dı 
və bu sa hə də hə ya ta ke çi ri lən 
məq səd yön lü təd bir lər döv-
lə tin əsas prio ri tet is ti qa mə ti 
ki mi qə bul olun du. 

Ulu ön də rin tə mə li ni 
qoy du ğu bu si ya sət ha zır da 
Azər bay can Pre zi den ti cə-
nab İl ham Əli yev tə rə fin dən 
uğur la da vam et di ri lir. Bu 
gün Azər bay can da gənc lə-
rin öz im kan la rı nı re al laş-
dı ra bil mə lə ri üçün hər cür 
şə ra it ya ra dı lıb. Gənc nəs lin 
mü tə şək kil qüv və ki mi for-
ma laş ma sı, mə nə vi-ideo lo ji 
cə hət dən tam yet kin ləş mə si, 
so si al prob lem lə ri nin həl li, 
fay da lı məş ğul lu ğu nun tə min 
olun ma sı is ti qa mə tin də qə-
bul edi lən sə rən cam, fər man 
və döv lət proq ram la rı on la rın 
bü tün sa hə lər də fə al iş ti ra kı-
nı tə min edir. Azər bay can 

gənc lə ri xa ri ci öl kə lə rin ən 
yax şı ali təh sil mü əs si sə lə rin-
də təh sil alır, res pub li ka mı zın 
ic ti mai-si ya si hə ya tın da fə al 
rol oy na yır lar. Ba ca rıq lı, is te-
dad lı gənc lər bir sı ra döv lət 
və zi fə lə ri nə irə li çə ki lir lər. 

və tən pər vər lik,  
döv lət çi lik,  
azər bay can çı lıq... 

Bi nə qə di ra yo nun da da 
əha li nin mü hüm his sə si-
ni gənc lər təş kil edir. On lar 
müx tə lif təş ki lat lar da fəa liy-
yət gös tə rir, ra yo nun mə də-
ni, so si al-iq ti sa di hə ya tın da 
ya xın dan iş ti rak edir lər. Ra-
yon gənc lə ri nin prob lem-
lə ri nin həl li is ti qa mə tin də 
iş lər mün tə zəm xa rak ter da-
şı yır. Gənc lər lə bağ lı müx tə lif 
möv zu lar da təş kil edi lən təd-
bir lər çər çi və sin də on la ra və-
tən pər vər lik, azər bay can çı lıq, 
döv lət çi lik prin sip lə ri aşı la nır. 
Qa ra bağ mü ha ri bə si ve te ran-

la rı ilə ra yon gənc lə ri nin gö-
rüş lə ri nin təş ki li, mü ha ri bə-
də fə də kar lıq gös tər miş igid-
lə ri miz lə ün siy yət və tən pər-
vər lik tər bi yə sin də müs təs na 
əhə miy yət kəsb edir. 

Ra yon da gənc lə rin və-
tən pər vər lik his si nin güc-
lən di ril mə si nə xid mət edən 
hər bi id man oyun la rı nın ke-
çi ril mə si də təq di rə la yiq dir. 
Mək təb li uşaq la rın əs gər 
for ma sı ge yi nə rək ya rış lar da 
iş ti ra kı, on la rın bir an lıq öz-
lə ri ni əs gər ki mi hiss et mə lə-
ri gənc lə ri miz də və tən qar-
şı sın da mə su liy yət his si nin 
for ma laş ma sı na müs bət tə sir 
gös tə rir. Bi nə qə di ra yo nun da 
gənc lə rin hər bi-və tən pər-
vər lik tər bi yə si ilə bağ lı gö-
rü lən iş lə rin for ma və üsul-
la rı müx tə lif dir. Ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə Si lah lı Qüv və lər Gü nü nə 
mü tə şək kil ha zır lıq, mək təb-
li gənc lə rin əra zi də yer lə şən 

hər bi his sə lə rə, Mil li qəh rə-
man la rın abi də lə ri nə eks kur-
si ya la rı nın təş ki li, Qa ra bağ 
mü ha ri bə si ve te ran la rı, Mil li 
Or du mu zun əs gər və za bit-
lə ri ilə gö rüş lə rin ke çi ril mə si 
on la rın yad da şın da də rin iz 

bu ra xır. Ra yon da mü tə ma di 
ola raq hər bi-və tən pər vər lik 
möv zu la rın da gö rüş lər, söh-
bət lər, ədə bi-bə dii ge cə lər, 
mü za ki rə lər ke çi ri lir, fo to sər-
gi lər təş kil olu nur, fo to al bom-
lar bu ra xı lır. Be lə təd bir lər də 
iş ti rak edən hər bir gənc Və-
tən qar şı sın da öz mə su liy yə-
ti ni da ha də rin dən ba şa dü-
şür, tor paq la rı mı zı qo ru ma ğa, 
onu sev mə yə bü tün var lı ğı ilə 
ha zır olur. 

“tə miz Bi nə qə di”  
la yi hə si nin  
fə al gənc lə ri

Bu il doğ ma pay tax tı mız 
ta rix də ilk də fə ola raq ke çi-
ri lən I Av ro pa Oyun la rı na ev 
sa hib li yi edə cək. Bu mü hüm 
bey nəl xalq id man təd bi ri nə 
ha zır lıq iş lə ri Bi nə qə di ra yo-
nun da da da vam edir. Ra yon 
gənc lə ri isə pro se sin ən fə al 
iş ti rak çı la rı dır. 

Gənc lə ri miz, ey ni za-
man da, ar tıq ra yon da xoş bir 
ic ti mai hə rə ka ta çev ril miş 
“Tə miz Bi nə qə di” so si al la-
yi hə sin də də fə al lıq gös tə rir-
lər. On la rın iş ti ra kı ilə ra yon 
əra zi sin də sə li qə-sah man ya-
ra dı lır, abad lıq iş lə ri apa rı lır, 
sa kin lər ara sın da maa rif ən-
dir mə iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir. 
La yi hə çər çi və sin də gənc lər 
şə hid və Mil li qəh rə man la-
rın ra yon əra zi sin də yer lə şən 
büst və ba rel yef lə ri ni zi ya-
rə t edir, ət ra fın da tə miz lik, 
abad lıq iş lə ri apa rır lar. Be lə 
təd bir lə rin təş ki li tor paq la rı-
mı zın azad lı ğı uğ run da can-
la rın dan ke çən qəh rə man 
oğul la rı mı zın xa ti rə si nə bö-
yük eh ti ram dır. 

Gənc lər sağ lam ruh da 
bö yü yür lər

Bi nə qə di ra yo nun da döv-
lət si ya sə ti nin gənc lə rə çat-

dı rıl ma sı, gənc nəs lin nü ma-
yən də lə ri ara sın da əla qə lə rin 
ya ra dıl ma sı, on la rın sağ lam-
lıq la rı nın qo run ma sı is ti qa-
mə tin də mü hüm iş lər gö rü-
lür. Ra yon əra zi sin də müa sir 
id man qur ğu la rı nın in şa sı 
gənc nəs lin id ma na ma ra ğı nı 
ar tı rır, on la rı hər han sı zə rər li 
vər diş lər dən çə kin di rir, asu-
də vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki-
lin də əhə miy yət li rol oy na yır. 

Fut bo lun in ki şa fı ilə bağ lı 
2005-2015-ci il lə ri əha tə edən 
Döv lət Proq ra mı çər çi və sin-
də də Bi nə qə di ra yo nun da 
mü hüm təd bir lər hə ya ta ke çi-
ri lir. Bu ra da mə həl lə fut bo lu-
nun in ki şa fı na xü su si diq qət 
ye ti ri lir. İn di yə qə dər ra yon 
əra zi sin də 4 fut bol mey dan-
ça sı ti ki lə rək sa kin lə rin ix ti-
ya rı na ve ril miş dir. Ye ni yet mə 
və gənc lə rin sağ lam lı ğı nın 
qo run ma sı, küt lə vi bə dən 
tər bi yə si və id ma nın in ki şaf 
et di ril mə si məq sə di lə müx-
tə lif təd bir lər təş kil olu nur. 
Spar ta kia da ya rış la rın da iş ti-
rak çı la rın sa yı il dən-ilə ar tır. 
Ra yon da döv lət bay ram la rı, 
di gər ta ri xi gün lər mü na si bə-
ti lə id ma nın ay rı-ay rı növ lə ri 
üz rə ke çi ri lən ya rış lar da uşaq-
lar nə yə qa dir ol duq la rı nı nü-
ma yiş et dir mə yə ça lı şır lar. 
Ay rı-ay rı id man növ lə ri üz rə 
məş ğul olan gənc lər öl kə da-
xi li və müx tə lif bey nəl xalq 
ya rış lar da yük sək nə ti cə lər 
əl də edir lər. Ra yo nun bir sı-
ra mə həl lə lə rin də də id man 
mey dan ça la rı ya ra dı lır. Əsas 
məq səd isə uşaq, ye ni yet mə 
və gənc lə rin küt lə vi şə kil də 
id ma na cəlb olun ma sı dır.

ES Mİ ra oru co va

Müa sir dövr də elm və 
tex no lo gi ya nın in ki şa fı əha li-
nin ki ta ba olan ma ra ğı nı xey-
li azalt mış dır. İn di ya şın dan, 
cin sin dən, so si al sta tu sun dan 
ası lı ol ma ya raq, ək sə riy yət 
vax tı nın mü əy yən his sə si ni 
kom pü ter qar şı sın da ke çi rir 
və sis tem li mü ta liə ilə az məş-
ğul  olur lar. Bu ami li nə zə rə 
ala raq, Bi nə qə di ra yo nun da 
əha li nin ki ta ba ma ra ğı nın ar-
tı rıl ma sı, in tel lek tu al sə viy yə-
si nin yük səl dil mə si yö nün də 
müx tə lif təd bir lər hə ya ta ke-
çi ri lir. İn san la rın, gənc nəs lin 
ədə biy ya ta, ki ta ba ma ra ğı nın 
ar tı rıl ma sın da ki tab xa na la rın 
ro lu nu xü su si vur ğu la ma ğa, 
zən ni miz cə, gə rək yox dur. 
Bi nə qə di ra yo nun da fəa liy yət 
gös tə rən Mər kəz ləş di ril miş 
Ki tab xa na Sis te mi nin (MKS) 
hə ya ta ke çir di yi la yi hə lər bu 
ba xım dan mü hüm əhə miy-
yət da şı yır. 

Ötən ilin ye ku nu na aid 
mə lu mat la ra əsa sən, Bi nə qə-
di ra yon Mər kəz ləş di ril miş 
Ki tab xa na Sis te mi nin (MKS) 
ki tab fon du 483322 nüs xə yə 
çat dı rı lıb. Mər kəz də ki tab ve-
ril mə sa yı 767089 olub. Ümu-
mi oxu cu sa yı 38987, da xil 
olan ki tab la rın sa yı 383544 
təş kil edib. MKS-in di rek to-
ru Rə na Bi lən dər li nin söz lə-
ri nə gö rə, MKS Ba kı Şə hər 
Mə də niy yət və Tu rizm İda-
rə si nin nəz din də fəa liy yət 
gös tə rir: “Mər kəz ləş di ril miş 
Ki tab xa na Sis te mi ra yon da 
fəa liy yət gös tə rən 8 ki tab-
xa na nın ba za sın da ya ra dı lıb. 
Mər kə zin tər ki bin də xid mət, 
uşaq, in for ma si ya re surs la rı, 
komp lekt ləş dir mə, me to di ka 
və bib li oq ra fi ya şö bə lə ri fəa-
liy yət gös tə rir. 2014-cü il dən 
bu ra da ki tab xa na-bib li oq ra fi-
ya pro ses lə ri nin av to mat laş dı-
rıl ma sı şö bə si də öz işi nə baş-
la yıb. He sa bat ilin də MKS-in 
2 nə fər iş çi si Res pub li ka İx ti-
sa sar tır ma Mər kə zin də xü su-
si kurs ke çib”.

R.Bi lən dər li nin söz lə ri-
nə gö rə, MKS-in struk tu ru na 
da xil olan bü tün ki tab xa na-
la rın fon du mü tə ma di zən-
gin ləş di ri lir. Bu za man mil li 
və tən pər vər lik, və tən daş lıq, 
mə də ni və mə nə vi də yər lə ri 
təb liğ edən ki tab lar la komp-
lekt ləş di ril mə yə xü su si diq-
qət ye ti ri lir. Fi li al la ra ki tab 
fond la rı nın konk ret elm sa hə-
lə ri üz rə düz gün və sis tem li 
qay da da dü zül mə si, mü ha-
fi zə və döv riy yə si  ilə əla qə-
dar töv si yə lər  ve ri lir: “Ötən 
il ər zin də MKS-ə M.F.Axun-
dov adı na Mil li Ki tab xa na, 
Ba kı şə hə ri üz rə Mə də niy yət 
və Tu rizm İda rə si tə rə fin dən 
ye ni nəşr lər təq dim olu nub. 
Oxu cu lar tə rə fin dən hə diy yə 
olu nan ki tab lar da mər kə zi 
ki tab xa na və fi li al la ra ve ri lib. 
Məz mun ca köh nəl miş, ya rar-
sız ha la düş müş, oxu cu lar tə-
rə fin dən is ti fa də olun ma yan 
ədə biy yat lar qey diy yat dan 
si li nib. Ötən il ər zin də şö bə-
yə 367 ad da 1924 nüs xə ədə-
biy yat da xil olub. Bun lar dan 
7-si elekt ron nəşr, 29-u tə bi ət 
elm lə ri, 31-i tex ni ka və kənd 
tə sər rü fa tı, 99-u ta rix və si-
ya sət, 18-i iq ti sa diy yat, 4-ü 
hü quq, 647-si mə də niy yət və 
in cə sə nət, 874-ü fi lo lo gi ya və 
bə dii ədə biy yat, 7-si din və 
fəl sə fə, 208-i uni ver sal ədə-
biy yat dır. On lar dan 1637 nüs-
xə Azər bay can di lin də, 204 
nüs xə rus di lin də, 83 nüs xə 
əc nə bi dil lər də dir. Ədə biy-
ya tın ka ta loq laş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı kar toç ka la rın sa yı 2482 
ədəd dir. Bun lar dan 2167-si 
Azər bay can, 244-ü rus, 71-i 
in gi lis di lin də ya zı lıb. İl ər-
zin də ki tab xa na da yar dım çı 
ədə biy yat fon dun da ka ta loq-
la rın və mər kə zi ka ta lo qun 
ya ra dıl ma sı is ti qa mə tin də iş-
lər da vam et di ri lib”.

Oxu cu la ra ve ri lən ədə-
biy yat la rın te ma tik ti po lo ji 
təş ki li və qey ri-fə al is ti fa-
də edi lən nəşr lə rin mü əy-
yən ləş di ril mə si, oxu cu la rın 
in for ma si ya tə ləb lə ri nin 

ödə nil mə si nə yö nəl miş sor-
ğu la rın ke çi ril mə si və əl də 
edil miş nə ti cə lər əsa sın da 
fond la rın komp lekt ləş di ril-
mə si üz rə də mü va fiq iş lər 
gö rü lüb: “Ha zır la dı ğı mız “İn-
kar jur na lı”nda oxu cu la rın tə-
ləb lə ri və on la ra ve ri lən “hə” 
və “yox” ca vab la rı, “Fond da 
yox dur”, “Oxu cu da dır” ki mi  
qeyd lər apa rı lır. Komp lekt-
ləş dir mə işi nin mü kəm məl 
və oxu cu tə lə bi nə uy ğun apa-
rıl ma sı üçün bu jur nal lar dan 
ge niş is ti fa də edi rik və nə ti-
cə də oxu cu la ra ve ri lən rədd 
ca vab la rı nın sa yı nın azal ma-
sı na na il olu ruq”. 

R.Bi lən dər li nin söz lə ri nə 
gö rə, ötən il MKS-in Me to di-
ka və bib li oq ra fi ya şö bə si nin 
tər tib et di yi il lik iş pla nı na 
əsa sən, yu bi ley lə ri nin qeyd 
olun ma sı nə zər də tu tu lan 
döv lət, elm, mə də niy yət xa-
dim lə ri nin hə yat və fəa liy-
yə ti ni əks et di rən təd bir lə-
rin təş ki li nə ge niş yer ve ri lib: 
“Ki tab xa na sis te mi tə rə fin-
dən 20 Yan var fa ciə si, Xo ca lı 
soy qı rı mı, Nov ruz bay ra mı, 
Dün ya azər bay can lı la rı nın 
soy qı rı mı, 28  May – Res pub-
li ka Gü nü, 18 Okt yabr – Müs-
tə qil lik Gü nü mü na si bə ti lə 
təd bir lər ke çi ri lib. Bun dan 
baş qa, “Nar ko ma ni ya ilə mü-
ba ri zə hər bi ri mi zin və zi fə si-
dir” de vi zi al tın da təd bir təş-
kil edi lib. Ta ri xi və əla mət dar 
gün lə rin təb li ği məq sə di lə 
hər bi-və tən pər vər lik möv-

zu sun da se mi nar və gö rüş lər 
də mü tə ma di xa rak ter da şı-
yıb. MKS-də və ki tab xa na nın 
fi li al la rın da ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev ir si nin öy rə-
nil mə si və təb li ği məq sə di lə 
“Hey dər Əli yev fe no me ni” 
möv zu sun da ge niş təd bir və 
sər gi lər ke çi ri lib.  MKS və fi-
li al lar da “Uşaq lar da bə dii po-
ten sia lın üzə çı xa rıl ma sı və 
in ki şa fı” de vi zi al tın da sil si lə 
ya ra dı cı lıq sər gi si də təş kil 
edi lir. Bu ra da ye ni bib li oq ra-
fik kar to te ka lar və bül le ten lər  
ha zır la nır. Sis te min İn for ma-
si ya re surs la rı  şö bə si  “MKS-
də mul ti me dia fon du nun 
təş ki li” möv zu sun da se mi nar 
ke çi rib. Məq səd mul ti me dia 
fon du nun təş ki li pro se si ni 
mü tə xəs sis lə rə izah et mək, 
fi li al lar da möv cud olan mul-
ti me dia məh sul la rı nın si ya-
hı sı nı mü əy yən ləş dir mək-
dir. MKS-in ke çir di yi bü tün 
təd bir lər, sər gi lər “bi ne qe di.
libmks.az” say tın da ət raf lı 
işıq lan dı rı lır”. 

Di rek tor onu da əla və et-
di ki, ötən müd dət ər zin də 
ki tab xa na tə rə fin dən şa ir və 
ya zı çı la rın yu bi ley lə ri qeyd 
olu nub. Mər kə zin say tın da 
Azər bay ca nın ta ri xi, ədə biy-
ya tı, mə də niy yə ti və in cə sə-
nə ti haq qın da, res pub li ka mı-
zın tu rizm böl gə lə ri ba rə də 
ma te ri al lar yer ləş di ri lib.  

MKS-də oxu cu la rın in-
for ma si ya tə lə ba tı nı ödə mək 
üçün müa sir in for ma si ya re-

surs la rın dan is ti fa də yə  diq-
qət da ha da ar tı rı lıb.  Fa ce-
bo ok.com so si al şə bə kə sin də 
mər kə zin öz sə hi fə si ya ra dı-
lıb. Sə hi fə nin ya ra dıl ma sın da 
məq səd ic ti ma iy yət lə da ha 
sıx əla qə lər qur maq, ki tab-
xa na ya ye ni oxu cu la rı cəlb 
et mək dir. Onun va si tə si lə 
ki tab se vər lər və oxu cu lar  ki-
tab xa na da və kə nar da təş kil 
olu nan təd bir lə rə, o cüm lə-
dən ya zı çı lar la gö rü şə də vət 
olu nur lar. Sə hi fə də, həm çi-
nin, mü əy yən sor ğu lar ke çi-
ri lir. Ki tab xa na nın say tın da 
yer ləş di ri lən mə lu mat lar is-
ti fa də çi lər lə pay la şı lır: “Mər-
kə zin oxu cu la rı da fə al lıq la rı 
ilə se çi lir lər. On lar müx tə lif 
möv zu la ra həsr olun muş in-
şa-ya zı və rəsm mü sa bi qə-
lə ri nə qa tı lır lar. Be lə oxu cu-
lar dan bi ri – Lu mu İs ra fil li 
3 say lı mək tə bin 9-cu si nif 
şa gir di dir. O, mər kə zin fə al 
oxu cu la rın dan dır. Bu ya xın-
lar da Ba kı Şə hər Mə də niy yət 
və Tu rizm İda rə si nin ta be-
li yin də olan ki tab xa na la rın 
oxu cu la rı ara sın da in şa mü-
sa bi qə si üz rə ke çi ri lən olim-
pia da da 40-a ya xın gör kəm li 
Azər bay can ya zı çı və şa ir lə-
ri nin əsər lə rin dən is ti fa də 
olu nub. Şa gird lər bu əsər lər 
əsa sın da tər tib edil miş möv-
zu lar üz rə in şa yaz maq ba ca-
rıq la rı nı nü ma yiş et di rib lər. 
Lu mu İs ra fil li 220 iş ti rak çı nın 
iş ti rak et di yi olim pia da da bi-
rin ci ye ri tu tub. 

Kitabsevərlərindaimiünvanı

Fev ra lın 1-2-də Ba kı da 
Gənc lə rin I Bey nəl xalq mə-
də ni irs və tu rizm fo ru mu 
ke çi ri lib.

“Mi ras” Mə də ni İr sin 
Öy rə nil mə si nə Kö mək İc-
ti mai Bir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Araş dır, qo ru və təb liğ 
et!” de vi zi al tın da ke çi ri lən 
təd bir də Azər bay can, Tür ki-
yə, Ru si ya, İran, Gür cüs tan, 
Nor veç, Ta ci kis tan, İta li ya, 
Mi sir, İs pa ni ya və di gər öl-
kə lər dən nü ma yən də lər iş-
ti rak edib lər.

Fo ru mun məq sə di gənc-
lə ri bir ara ya gə tir mək lə öl-
kə lər və xalq lar ara sın da 
mə də ni ir sin qo run ma sı və 
öy rə nil mə si, tu rizm və onun 
ye ni sa hə lə ri is ti qa mə tin də 
əmək daş lıq pers pek tiv lə ri ni 
ge niş lən dir mək, ye ni ide ya-
la rın mü ba di lə si nə və uğur-
lu təc rü bə lə rin ge niş tət bi qi-
nə na il ol maq dır.

Təd bi rin açı lı şın da “Mi-
ras” İc ti mai Bir li yi nin səd ri, 
ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru 
Fa riz Xə lil li dün ya gənc lə ri-
ni bir ara ya gə ti rən təd bi rin 
məq səd və əhə miy yə tin dən 
da nı şıb. Bil di ri lib ki, fo ru mun 
hə də fi bu top lan tı nı da vam lı 
ke çir mək, bu nun la da əsa-
sı ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev tə rə fin dən qo yu lan 
və hər il fev ra lın 2-də öl-
kə miz də ge niş qeyd olu nan 
Azər bay can Gənc lə ri Gü nü-
nün ma hiy yə ti ni bü tün dün-
ya ya çat dır maq dır. Özün də 
ül vi hiss lə ri və sev gi ni eh ti-
va edən bu an la yış in san la rı, 
top lum la rı bir-bi ri ni ta nı ma-
ğa və ya xın laş ma ğa sövq edir.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
2015-ci il 26 yan var ta rix li 
Sə rən ca mı ilə təs diq edil miş 
“2015-2025-ci il lər də Azər-
bay can gənc lə ri nin İn ki şaf 
Stra te gi ya sı”nın əhə miy yə-

tin dən da nı şan F.Xə lil li diq-
qə tə çat dı rıb ki, bu mü hüm 
sə nəd də gənc lər fo rum la rı-
nın təş ki li və ke çi ril mə si nə 
xü su si diq qət ye ti ri lir.

Ta rix elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor Qa far Cə bi yev, İta-
li ya nın Ka lab ri ya Uni ver si te-
ti nin rek to ru, pro fes sor Gi no 
Kris ci, YO CO CU As so sia si-
ya sı nın pre zi den ti And rea 
Macc hia, Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi nin əmək-
da şı Mə ley kə Hü sey no va, 
“Mi ras” İc ti mai Bir li yi səd-
ri nin müa vi ni Ar zu Sol tan, 
“Dost lar üçün Gür cüs tan” 
Bey nəl xalq Tu rizm As so-
sia si ya sı nın tə sis çi si İrak li 
Eph re mid ze, pro fes sor lar Şi-
kar Qa sı mov, Küb ra Əli ye va, 
“Ca ba qar” MMC-nin rəh-
bə ri Zey nəb Qa sı mo va, Sağ-
lam lıq İm kan la rı Məh dud 
Gənc lə rin Pe şə Rea bi li ta si ya 
Mər kə zi nin di rek to ru Ra hi-
lə Həs rə to va təd bi rin əhə-
miy yə ti ni qeyd edib, iş ti rak-
çı la ra uğur lar ar zu la yıb lar.

Fo rum çər çi və sin də 
əlil və qay ğı ya eh ti ya cı olan 
gənc lə rin əl iş lə rin dən iba-
rət “Biz hə mi şə si zin lə” 
möv zu sun da xey riy yə sər gi-
si ke çi ri lib.

Da ha son ra “Araş dır”, 
“Qo ru” və “Təb liğ et” böl-
mə lə rin də Si bi rin mə də ni 
ir si nin qo run ma sı və təb li-
ğin də ca ri me yil lər, Azər-
bay can folk lor şü nas lı ğı nın 
1900-1930-cu il lər də keç-
di yi yol, Ta ci kis ta nın ta ri-
xi-mə də ni ir si, Gür cüs ta nın 
mə də ni irs re surs la rı, Nor-
veç tə biə tin də mə də niy yət 
iz lə ri, Top qa pı Sa ra yı Mu ze-
yin də mə də ni irs sər vət lə ri-
nin qo run ma sın da ön lə yi ci 
üsul lar və di gər möv zu lar da 
mə ru zə lər din lə ni lib, mü za-
ki rə lər apa rı lıb.

Bakıdagənclərin 
beynəlxalqmədəni 
irsvəturizmforumu
keçirilib
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or taq di var lar
Or taq di var lar şə hər-

sal ma və ti kin ti yə da ir nor-
ma tiv sə nəd lər də nə zər də 
tu tul muş tə ləb lə rə və hər 
iki qon şu nun tə lə bat la rı na 
uy ğun ti kil mə li dir. Ti kin-
ti ob yek tin də bər pa iş lə ri 
apa rı lar kən qon şu lar ara-
sın da kı ra zı lı ğa, be lə ra zı lıq 
ol ma dı ğı təq dir də isə tə-
rəf ər dən bi ri nin əri zə si ilə 
məh kə mə nin qə ra rı na əsa-
sən möv cud or taq di var la-
yi hə yə uy ğun ola raq sö kü lə 
və ye ni dən bər pa edi lə bi lər. 

ya na şı di var lar
Qon şu lar dan bi ri tə rə-

fin dən sər həd də in şa olun-
muş ya na şı di var da və ya 
onun mü əy yən his sə sin-
də di gər qon şu tə rə fin dən 
hər han sı əla və ti ki li yal nız 
hə min qon şu nun no ta ri at 
qay da sın da təs diq olun muş 
ra zı lı ğın dan son ra in şa edi-
lə bi lər. Be lə hal lar da di va-
rın hə min his sə si or taq di-
var sa yı lır.  Di va rın möv cud 
qon şu di va ra pa ra lel ti kil di-
yi və ya na şı di var lar ara sın-
da boş luq qal dı ğı (di var lar 
ara sın da kı mə sa fə on la rın 
is tis ma rı na ma ne ol du ğu) 
hal lar da, hə min boş lu ğun 
at mos fer ya ğın tı la rın dan 
mü ha fi zə olun ma sı məq-
sə di ilə mü əy yən təd bir lər 
gö rül mə li dir.

Ha sar la rın ti kin ti si nə 
da ir tə ləb lər

 Mü va fiq ic ra ha ki miy-
yə ti or qa nı tə rə fin dən mü-
əy yən edil miş hal lar is tis na 
ol maq la, ha sar la rın hün dür-
lü yü 2 metr 20 san ti metr dən 
çox ol ma ma lı dır.

İki ya na şı tor paq sa hə-
lə ri nin sə viy yə lə ri müx tə lif 
ol duq da, ha sa rın hün dür lü-
yü nün is ti nad nöq tə si qis-
min də tor paq sa hə si nin ən 
yu xa rı sə viy yə si qə bul edi lir.

Mü hən dis-kom mu ni-
ka si ya tə mi na tı xət lə ri nin 
çə kil mə si üçün baş qa əl-
ve riş li həll yol la rı nın ol-
ma dı ğı təq dir də, qon şu 
mü hən dis-kom mu ni ka si ya 
tə mi na tı xət lə ri nin öz sa-
hə sin dən keç mə si nə ica zə 
ver mə li dir.

Qon şu tor paq sa hə lə ri-
nin şa qu li plan laş dı rıl ma sı 
za ma nı at mos fer ya ğın tı la-
rı nın və su var ma su la rı nın 
bir qon şu nun tor pa ğın dan 
di gə ri nə ax ma ma sı üçün 
mü va fiq təd bir lər gö rül mə-
li dir. At mos fer ya ğın tı la rın-
dan ya ra nan su la rın sa hə-
nin rel yef mü rək kəb li yi ilə 
əla qə dar qon şu əra zi lər dən 
keç mək lə kə nar laş dı rıl ma sı 
şə hər sal ma və ti kin ti yə da ir 
nor ma tiv sə nəd lər də nə zər-
də tu tul muş qay da da hə ya ta 
ke çi ri lir.

ti kin ti yə ica zə  
ve ril mə si nin ümu mi 
qay da la rı

Ba rə sin də ica zə tə ləb 
olu nan ti kin ti şə hər sal ma 
və ti kin ti yə da ir nor ma tiv 
sə nəd lə rin tə ləb lə ri nə zidd 
ol ma dı ğı təq dir də, mü va-
fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı 
tə rə fin dən ti kin ti yə ica zə 
ve ril mə li dir. Ti kin ti yə ica zə 
mü va fiq ti kin ti əra zi si üçün 
qüv və də olan mü fəs səl plan 
əsa sın da ve ri lir. Be lə plan 
ol ma dıq da və ya onun müd-
də ti bit dik də, ti kin ti yə ica zə 
ve ril mə si nin müm kün lü yü 

bu Mə cəl lə nin 11-ci mad-
də si nə əsa sən yox la nı lır.

Si fa riş çi ti kin ti yə ica zə 
al maq üçün mü va fiq ic ra ha-
ki miy yə ti or qa nı na əri zə ilə 
mü ra ci ət edir. Əri zə yə aşa-
ğı da kı sə nəd lər əla və olu nur:

• tor paq sa hə si üzə rin də 
mül kiy yət, ica rə və ya is ti fa-
də hü qu qu nu təs diq edən 
sə nə din su rə ti;

• ti kin ti la yi hə si;
• si fa riş çi hü qu qi şəxs 

ol duq da, hü qu qi şəxs lə rin 
döv lət re yest rin dən çı xa rı-
şın su rə ti.

Mü va fiq ic ra ha ki miy yə-
ti or qa nı ti kin ti yə da ir əri-
zə nin və ti kin ti la yi hə si nin 
təq dim edil di yi vaxt dan 5 iş 
gü nü ər zin də bu Mə cəl lə-
nin 75.2-ci mad də sin də nə-
zər də tu tul muş sə nəd lə rin 
tam lı ğı nı yox la yır. Sə nəd lər 
tam təq dim olun ma dıq da, 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı on la rın ta mam lan-
ma sı üçün zə ru ri hə rə kət-
lər ba rə də əri zə çi yə dər hal 
mə lu mat ve rir və bu məq-
səd lə 10 gün müd dət tə yin 
edir. Sə nəd lə rin tam lı ğı nın 
tə min edil mə mə si nin hü-
qu qi nə ti cə lə ri əri zə çi yə 
izah olu nur. Ti kin ti yə da ir 
sə nəd lə rin tam lı ğı tə min 
edil dik dən son ra, mü va fiq 
ic ra ha ki miy yə ti or qa nı ti-
kin ti yə ica zə ilə fəa liy yət 
sfe ra sı na (ma raq la rı na) to-
xu nu lan və mü va fiq ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı tə rə-
fin dən ti kin ti nin tə yi na tı-
na uy ğun ola raq mü əy yən 
edi lən aidiy yə ti qu rum la ra 
rəy bil di ril mə si üçün sor ğu 
gön də rir. Hə min sor ğu ya 1 
ay müd də tin də rəy bil di ril-
mə li dir. 

 hü quq məs lə hət xa na sı

Şəhərsalmavətikinti 
qanunvericiliyinin 
əsasistiqamətləri

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

Göz ox şa yan hər bir ti ki li bö yük zəh mət he sa bı na ba şa gəl di yin dən, gö rü lən iş lər 
mü va fiq qa nun ve ri ci li yin tə ləb lə ri nə uy ğun apa rıl ma lı dır. Xa tır la daq ki, öl kə miz də bey-
nəl xalq stan dart la ra ca vab ve rən mü va fiq qa nun ve ri ci lik ba za sı möv cud dur. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın şə hər sal ma və ti kin ti qa nun ve ri ci li yi şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti nin 
hü qu qi əsas la rı nı, prin sip lə ri ni, elə cə də döv lə tin, bə lə diy yə lə rin, fi zi ki və ya hü qu qi 
şəxs lə rin şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti sa hə sin də hü quq və və zi fə lə ri ni mü əy yən edir. 
Tə əs süf 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. 
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Əhalininərzaqlaetibarlıtəminatıdiqqət 
mərkəzindədir

Mə HəB Bət oru cov

Əha li nin ər zaq təh lü kə-
siz li yi nin tə min olun ma sı 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin hə-
ya ta ke çir di yi iqtisadi si ya sə-
tin əsas prio ri tet lə rin dən dir. 
Hö ku mət tə rə fin dən bu is-
ti qa mət də hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər mü tə ma di xa rak ter 
da şı yır. Son il lər bu sa hə də 
bir sı ra mü hüm nai liy yət lər 
əl də edil miş dir. 2008-ci ilin 
ma yın da əha li nin ər zaq məh-
sul la rı ilə eti bar lı tə mi na tı ilə 
bağ lı 2008-2015-ci il lə ri əha tə 
edən xü su si Döv lət Proq ra mı 
qə bul edil miş dir.

Bu proq ram Azər bay can-
da aq rar sek to run in ki şa fı və 
ər zaq təh lü kə siz li yi nin tə mi-
na tı ba xı mın dan mü hüm sə-
nəd dir. Bu ra da öl kə nin ta xı la 
olan tə lə ba tı nın yer li is teh sal 
he sa bı na ödə nil mə si hö ku-
mət qar şı sın da əsas tə ləb lər-
dən bi ri ki mi qo yul muş dur. 
Bu məq səd lə son il lər öl kə də 
iri ta xıl çı lıq tə sər rü fat la rı nın 
ya ra dıl ma sı is ti qa mə tin də iş-
lə rə baş la nıl mış dır.

 Ba kı şə hə rin də və re gi-
on lar da əha li nin di gər ər zaq 
növ lə ri ilə tə min edil mə si 
mə sə lə si də Döv lət Proq ra-

mın da ge niş şə kil də öz ək si ni 
tap mış dır. Bu sa hə Bi nə qə-
di ra yo nun da da xü su si diq-
qət mər kə zin də dir. Proq ram 
çər çi və sin də ra yon da bir sı ra 
ye ni is teh sal sa hə lə ri ya ra-
dıl mış dır. Mü va fiq Təd bir lər 
Pla nı na uy ğun ola raq, 2014-
cü il də ra yon da tə rə vəz çi lik, 
üzüm çü lük və s. ki mi sa hə-
lər də mü hüm nai liy yət lər əl-
də edil miş dir. 

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 qə ze ti mi zə ve ri-
lən mə lu ma ta gö rə, ötən ilin 
I ya rı mil li yi ər zin də Döv lət 
Tor paq və Xə ri tə çək mə Ko-
mi tə si, Azər bay can Mil li Elm-
lər Aka de mi ya sı, Eko lo gi ya və 
Tə bii Sər vət lər Na zir li yi, yer li 
ic ra ha ki miy yə ti və bə lə diy yə 
or qan la rı nın bir gə iş ti ra kı ilə 
çirk lən miş və deq ra da si ya ya 
uğ ra mış tor paq la rın re kul ti-
va si ya sı hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Bi nə qə di əra zi sin də ki nef çı-
xar ma sa hə lə rin də ət raf mü-
hi ti çirk lən di rən mən bə lər 
ləğv edil miş, çirk lən miş sa hə-
lər tə miz lə nə rək abad laş dı-
rıl mış dır. 23.300 kub.m. nef lə 
çirk lən miş tor paq sa hə lər-

dən yı ğı la raq xü su si ay rıl mış 
əra zi yə da şın mış dır. Bun dan 
əla və, 16.553 kv.m. mə dən 
əra zi sin də neft lə çirk lən miş 
sa hə lər tə miz lən miş və abad-
laş dı rıl mış dır. Ey ni za man da, 
885 kv.m. əra zi yə qa nun suz 
atıl mış məi şət və is teh sa lat 
tul lan tı la rı sa hə lər dən yı ğış dı-
rıl mış dır. Nef mə dən lə ri əra-
zi sin də yer lə şən 1-ci mə də nin 
3-cü sa hə sin də 7,76 hek tar 
əra zi çirk li tor paq dan tə miz-
lən miş və bu ra da abad lıq təd-
bir lə ri hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Neft çı xar ma əra zi sin də 6 ay 
ər zin də baş ver miş 69 qə za 
nə ti cə sin də nef lə çirk lən miş 
931 kv.m. sa hə nin 828 kv.m.-i 
gö rül müş təd bir lər nə ti cə sin-
də tə miz lən miş dir. Qa lan 103 
kv.m. sa hə də də ha zır da tə-
miz lən mə iş lə ri apa rı lır.

Ötən müd dət ər zin də ra-
yon da tə rə vəz ye tiş di ri lən is ti-
xa na sis te mi nin ge niş lən di ril-
mə si is ti qa mə tin də də mü əy-
yən iş lər gö rül müş dür. Kənd 
Tə sər rü fa tı Na zir li yi, yer li ic-
ra ha ki miy yə ti, bə lə diy yə or-
qan la rı nın təş ki lat çı lı ğı, ey ni 
za man da Sa hib kar lı ğa Kö mək 
Mil li Fon du nun (SKMF) ma-
liy yə və sai ti he sa bı na is ti xa na 
şə rai tin də tə rə vəz ye tiş di ril-

mə si ilə bağ lı in ves ti si ya la yi-
hə si nin ma liy yə ləş di ril mə si 
və de ko ra tiv bit ki lə rin ye tiş-
di ril mə si ilə əla qə dar mü va-
fiq təş vi qat təd bir lə ri hə ya ta 
ke çi ril miş dir. 

Bu müd dət ər zin də ra-
yon da üzüm çü lü yün in ki şaf 
et di ril mə si, süf rə sort la rı nın 
is teh sa lı nın ar tı rıl ma sı ilə 
əla qə dar SKMF tə rə fin dən 
üzüm çü lük tə sər rü fat la rı nın 
ya ra dıl ma sı məq sə di ilə in-
ves tis ti ya tək lif ə ri nin qə bu lu 
üçün küt lə vi in for ma si ya va-

si tə lə rin də elan ve ril miş və 
mü va fiq təş vi qat iş lə ri gö rül-
müş dür. 

Ab şe ron ya rı ma da sın da 
və di gər re gi on lar da zey tun 
bağ la rı nın bər pa sı və ge niş-
lən di ril mə si nin dəs tək lən-
mə si ilə əla qə dar  Bi nə qə di 
ra yo nu əra zi sin də möv cud 
zey tun bağ la rı nın sər həd lə ri 
mü əy yən ləş di ril miş dir. Hə-
min əra zi lər də ti kin ti və ağac 
kə si mi ta ma mi lə da yan dı rıl-
mış dır. 

Ötən ilin 6 ayı ər zin də 

Bi nə qə di ra yo nun da süd-
çü lük və in ten siv özəl ət lik 
tə sər rü fat la rı nın ya ra dıl ma-
sı is ti qa mə tin də də mü hüm 
nə ti cə lər əl də olun muş dur. 
SKMF tə rə fin dən süd çü lük 
və ət lik tə sər rü fat la rı nın ya-
ra dıl ma sı ilə əla qə dar 21 in-
ves tis ti ya la hi yə si nə 103 min 
ma nat gü zəşt li şərt lər lə kre-
dit ve ril miş dir.

He sa bat döv rün də ra-
yon da müa sir tə ləb lə rə ca-
vab ve rən rə qa bət qa bi liy yət li 
quş çu luq tə sər rü fat la rı nın 

ya ra dıl ma sı da diq qət mər-
kə zin də ol muş dur. Bu məq-
səd lə SKMF tə rə fin dən quş-
çu luq tə sər rü fat la rı nın ya ra-
dıl ma sı ilə bağ lı in ves tis ti ya 
tək lif lə ri ba rə də küt lə vi in-
for ma si ya va si tə lə rin də elan 
ve ril miş və mü va fiq təş vi qat 
təd bir lə ri hə ya ta ke çi ril miş-
dir. Özəl bay tar lıq xid mə ti nin 
in ki şa fı na dəs tək məq sə di lə 
Bi nə qə di qə sə bə si, 3-cü mə-
dən əra zi sin də ye ni bay tar lıq 
mən tə qə si ti ki lə rək is ti fa də-
yə ve ril miş dir. 

Təd bir lər Pla nı çər çi-
və sin də Bi nə qə di, Xo cə sən 
qə sə bə lə rin də və di gər iri 
ya şa yış mən tə qə lə rin də özəl 
əsas lar la sa ni ta ri ya nor ma-
la rı na uy ğun hey van kə si mi 
mey dan ça la rı nın (sal laq xa na-
la rın) ti kin ti si üçün də yer lər 
nə zər də tu tul muş dur. Ra yon 
əra zi sin də ye ni tex no lo gi-
ya la rın tət bi qi ilə müa sir ət 
kə si mi və ema lı mü əs si sə si-
nin ya ra dıl ma sı məq bul he-
sab edil miş dir. Bu mə sə lə nin 
2014-2016-ci il lər də Ba kı şə-
hə ri nin və onun qə sə bə lə ri-
nin so si al-iq ti sa di in ki şa fı na 
da ir ye ni Döv lət Proq ra mı na 
da xil edil mə si tək li fi irə li sü-
rül müş dür. 

– Lüd mi la xa nım, ilk Av
ro pa Oyun la rı nın res pub li ka
mız da ke çi ril mə si öl kə mi zə və 
in san la rı mı za nə ve rə cə k?

– Azər bay can da bü tün sa-
hə lər də apa rı lan si ya si, so si-
al-iq ti sa di is la hat lar, ye ni dən-
qur ma iş lə ri bu gün də uğur la 
da vam et di ri lir. Döv lət baş çı sı, 
Mil li Olim pi ya Ko mi tə si nin 
pre zi den ti cə nab İl ham Əli-
ye vin rəh bər li yi al tın da qı sa 
müd dət ər zin də öl kə də güc-
lü id man ba za sı ya ra dıl mış dır. 
Res pub li ka rəh bər li yi nin id ma-
na gös tər di yi diq qət və qay ğı 
nə ti cə sin də Azər bay can id-
man çı la rı bey nəl xalq ya rış lar da 
bö yük nai liy yət lər əl də edir lər. 

Se vin di ri ci hal dır ki, Azər-
bay can bey nəl xalq ya rış la rın 
mər kə zi nə çev ril miş dir. İn-
di yə qə dər doğ ma şə hə ri miz 
olan Ba kı da müx tə lif mö tə bər 
ya rış lar yük sək sə viy yə də təş-
kil olun muş dur. Pay tax tı mız-
da ke çi ri lə cək bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı Azər bay ca nı əya ni 
ola raq ta nı maq is tə yən min-
lər lə in san üçün bir für sət 
ola caq. Bu oyun lar həm də 
Azər bay ca nın id man mo de li 
nü mu nə si nin öy rə nil mə si nə, 
döv lə tin id man si ya sə ti nə, 
sağ lam hə yat tər zi nə ver di-
yi də yə rin ya xın dan təh li li nə 
şə ra it ya ra da ca qa dır. Ən əsa sı, 
Azər bay ca nın dün ya ya da ha 
ya xın dan ta nı tı mı üçün qi tə 
oyun la rı ilə ya na şı, Olim pi ya 
oyun la rı nın da bu ra da ke çi-

ril mə si üçün əla für sət ola caq. 
Ən nə ha yət, Av ro pa Oyun-
la rı nın pay tax tı mız da təş ki li 
Azər bay ca nın ta ri xi ni, iq ti sa di 
gü cü nü, xal qın ya şam tər zi ni 
nü ma yiş et di rə cək. 

– Ne cə fi kir lə şir si niz, Av
ro pa Oyun la rı gənc lə ri mi zin 
hə yat tər zi nə ne cə tə sir gös tə
rə cə k?

– Pe şə kar id man la məş-
ğul olan gənc lər bu ya rış lar da 
doğ ma di var lar ara sın da öz 
ba ca rıq la rı nı or ta ya qoy maq 
üçün da ha bir für sət qa za-
na caq lar. Hə vəs kar id man la 
məş ğul olan lar pe şə kar id ma-
na bir ad dım da ya xın la şa caq-
lar. Ümu miy yət lə, möh tə şəm 
id man təd bi ri bu sa hə dən 
uzaq olan lar üçün bir ça ğı rış 
ola caq. Min lər lə gənc kö nül lü 
ola raq ay rı-ay rı sa hə lə rə cəlb 
olu nub lar. Mü vəq qə ti və dai-
mi iş yer lə ri açı la caq. İn san-
lar ye ni dün ya gö rü şü, dün ya 
öl kə lə ri nin nü ma yən də lə ri 
ilə can lı ün siy yət im ka nı əl-
də edə cək lər. Bu Oyun lar 
azər bay can çı lıq ide ya sı nın 
dün ya ya çat dı rıl ma sı üçün də 
mü hüm rol oy na ya caq. Bəl kə 
də elə in san var ki, öm rü bo-
yu ya şa yıb, fəa liy yət gös tə rib, 
təc rü bə top la yıb, am ma əl də 
et dik lə ri ni bey nəl xalq sə viy-
yə də or ta ya qo ya bil mə yib. 
Av ro pa Oyun la rı on la ra ge niş 
im kan lar aça caq. Bü töv lük də, 
ilk Av ro pa Oyun la rı Azər bay-
can gənc li yi nin da ha yük sək 

in ki şa fı na tə kan ve rə cək.
– Lüd mi la xa nım, ilk Av

ro pa Oyun la rı na ha zır lıq iş
lə ri ba rə də nə de yə bi lər si ni z?

– Sirr de yil ki, Azər bay can 
di gər sa hə lər lə ya na şı, id man 
sa hə sin də də dün ya da ki fa-
yət qə dər ta nın mış dır. Azər-
bay can bö yük öl kə dir, onun 
müa sir gənc lə ri, qə dim ta ri-
xə ma lik mə də niy yə ti, dün-
ya şöh rət li id man çı la rı var. 
Bu gün gənc lə ri miz id ma nı-
mı zı in ki şaf et di rir, dün ya ya 
ta nıt dı rır lar. Möv cud id man 
komp leks lə ri nin əsas lı şə kil də 
ye ni dən qu rul ma sı bey nəl xalq 
ya rış la rın ke çi ril mə si üçün öl-
kə mi zin im kan la rı nı da ha da 
ar tı rır. 

Şüb hə siz ki, bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı bü tün dün ya da nü-
fu zu mu zu bir da ha ar tır maq la 
ya na şı, id ma nı mı zın mad di-
tex ni ki ba za sı nın güc lən mə-
si nə şə ra it ya ra da caq. Av ro pa 
Oyun la rı nın ke çi ril mə si üçün 
pay tax tı mız da çox gö zəl şə ra-
it var. Ya rış lar Ba kı da kı müa-
sir tip li id man qur ğu la rın da 
təş kil olu na caq. Pay taxt da 65 
min ta ma şa çı tu tu mu na ma lik 
Olim pi ya Sta dio nu nun ti kin-
ti si ar tıq ba şa çat maq üz rə dir. 
Av ro pa Oyun la rı nın açı lış və 
bağ la nış mə ra sim lə ri, elə cə 
də bə zi id man növ lə ri üz rə 
ya rış lar məhz bu ra da təş kil 
olu na caq. 

2012-ci il də Lon don da 
təş kil olu nan Yay Olim pi ya 
Oyun la rı, təc rü bə ba xı mın-
dan, həm də onu gös tər di ki, 
ya rış la rın ke çi ril mə si üçün xü-
su si me tal konst ruk si ya lar dan 
ha zır lan mış sta sio nar id man 
qur ğu la rın dan ya rar lan maq 
olaq. Bu cür id man qur ğu la rı-

nı ya rış lar ba şa çat dıq dan son-
ra sök mək də müm kün dür. 
Bu, bi la va si tə ma liy yə yü kü-
nün azal dıl ma sı na he sab la nıb. 
Ona gö rə də Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si da ha çox oyun la rın 
gə lir li ol ma sın da ma raq lı dır. 
Azər bay can da ha zır da fəa liy-
yət gös tə rən və ya ti kil mək də 
olan id man qur ğu la rı müa sir 
tə ləb lə rə ca vab ver mək lə ya-
na şı, gə lə cək də baş qa təd bir-
lə rin ke çi ril mə si məq sə di lə 
də is ti fa də olu na caq. Eko lo ji 
ba xım dan stan dart la ra uy ğun-
luq, küt lə vi lik, yük sək tex no-
lo gi ya lar dan is ti fa də bu gün 
bi zim is tək lə ri mi zi re al laş dır-
ma ğa im kan ve rir.

– Təc rü bə li mü tə xəs sis ki
mi, ha zır da gənc lə ri mi zin id
ma na ma ra ğı nı ne cə qiy mət
lən di rir si ni z?

– Əgər ya xın 10 il ər zin-
də ki sta tis tik rə qəm lə rə nə zər 
sal saq, gö rə rik ki, gənc lə rin 
id man la pe şə kar şə kil də məş-
ğul ol ma la rın da cid di ar tım 
var. Özü də bu ar tım tək cə 
oğ lan la ra de yil, xa nım la ra da 
aiddir. Di gər tə rəf dən, sağ-
lam hə yat tər zi nin fay da lı lı ğı-
nı dərk edən, ca van, güm rah 
qal maq is tə yin də olan, bu nun 
üçün id ma na ma raq gös tə rən 
in san lar ara sın da or ta nəs lin 
nü ma yən də lə ri üs tün lük təş-
kil edir. Sa də cə, azar keş ki mi 
id man ya rış la rı na gə lən gənc-
lə ri mi zin də sa yı art maq da dır. 
İna nı ram ki, pay tax tı mı zın ev 
sa hib li yi edə cə yi ilk Av ro pa 
Oyun la rın da təm sil çi lə ri miz 
on la ra bəs lə ni lən eti ma dı yük-
sək sə viy yə də doğ rul da caq lar, 
ya rış lar da ən çox me dal qa za-
nan da məhz bi zim id man çı lar 
ola caq.

AvropaOyunlarıAzərbaycan
gəncliyinininkişafında 
mühümroloynayacaq

ES Mİra oru co va

Bu il pay tax tı mız da ke çi ri lə cək ilk Av ro pa Oyun la rın da 
49 Av ro pa öl kə sin dən 6000-dən çox id man çı 17 gün ər zin-
də 20 id man nö vü üz rə ba ca rı ğı nı nü ma yiş et di rə cək. Bu 
növ lər dən 16-sı Olim pi ya, 4-ü isə qey ri-olim pi ya id man 
nö vü dür. Ka man dan oxat ma, at le ti ka, ve lo si ped id ma nı, atı-
cı lıq, üz gü çü lük, sto lüs tü ten nis, ta ek von do, tri at lon, gü ləş 
və vo ley bol id man nö vü üz rə ya rış lar 2016-cı il Rio-de-Ja-
ney ro Olim pi ya Oyun la rı üçün li sen zi ya xa rak te ri da şı ya caq. 
Oyun lar za ma nı müx tə lif növ lər üz rə 253 ya rış təş kil olu-
na caq. Ək sər id man növ lə rin də mil li olim pi ya ko mi tə lə ri 
(MOK) üçün kvo ta yer lər ay rı lıb və id man çı la rın se çil mə si 
on la rın öz öh də si nə bu ra xı lıb. MOK-la ra ya rış iş ti rak çı la rı-
nın na mi zəd li yi ni irə li sür mək üçün ve ri lən müd dət may 
ayı nın 1-də ba şa ça ta caq. Bu, Azər bay can id man çı la rı na da 
aiddir. Təm sil çi lə ri miz Av ro pa Oyun la rın da bü tün id man 
növ lə rin də qüv və lə ri ni sı na ya caq lar.

Rub ri ka mı zın bu də fə ki qo na ğı XXI Yay Olim pi ya Oyun-
la rı nın (1976) qa li bi Lüd mi la Şu bi na dır. 

“Bakı-2015” av ro pa oyun la rı na doğ ru...
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Ya po ni ya nın “Worl dIn ves tors TV” 
in ter net te le vi zi ya sı nın fev ra lın 2-də 
ek ran la ra çıx mış ye ni ve ri li şi Azər bay-
can da biz nes fəa liy yə ti nin qu rul ma sı na 
həsr olu nub.

Ve ri li şin apa rı cı la rı “Worl dIn ves-
tors TV” in ter net te le vi zi ya sı nın pro-
dü se ri Ka zu ya su İşi da və xa nım Hi ro ko 
Ueyma son il lər sü rət li in ki şa fı ilə diq-
qə ti cəlb edən Azər bay ca na ya pon iş 
adam la rı ara sın da ma ra ğın xey li art dı-
ğı nı bil di rib lər. Öl kə mi zin iq ti sa diy ya tı, 
apa rı cı sa hə lər, mak ro iq ti sa di gös tə ri ci-
lər və son il lər mü şa hi də olu nan di na-
mik in ki şaf ba rə də ta ma şa çı la ra ət raf ı 
mə lu mat ve ri lib. Azər bay ca na sər ma yə 
qo yu lu şu üçün əl ve riş li in ves ti si ya mü-
hi ti nin möv cud ol du ğu, bu məq səd lə 
bü tün zə ru ri qa nun ve ri ci sə nəd lə rin 
qə bul edil di yi bil di ri lib.

Qeyd olu nub ki, Ya po ni ya nın həm 
döv lət qu rum la rı, həm də özəl şir-

kət lə ri di na mik in ki şa fı ilə se çi lən bu 
Qaf qaz öl kə si ilə əmək daş lı ğı ge niş-
lən dir mə yə ça lı şır lar. Mar tın 4-dən 
7-dək ya pon iş adam la rın dan iba rət 
bö yük bir qru pun Azər bay ca na iş gü-
zar sə fə rə ha zır laş dı ğı ta ma şa çı la rın 
diq qə ti nə çat dı rı lıb. Bil di ri lib ki, bu-
də fə ki ve ri li şin məq sə di Azər bay-
can da biz nes fəa liy yə ti nin qu rul ma sı 
ba rə də ta ma şa çı la rı ət raf ı mə lu mat-
lan dır maq dır.

Ve ri liş də iş ti rak edən iq ti sad çı-
eks pert Ma sa yu ki Ta na be bil di rib ki, 
əl ve riş li biz nes mü hi ti nin ya ra dıl ma sı 
is ti qa mə tin də Azər bay can son il lər-
də mü hüm irə li lə yi şə na il olub və bir 
çox in ki şaf et mək də olan öl kə lə ri be-
lə qa baq la yıb. Vur ğu la nıb ki, ha zır da 
Azər bay can in ves ti si ya la rın qo yu lu şu, 
biz nes fəa liy yə ti nin təş ki li nöq te yi-nə-
zə rin dən dün ya nın ən əl ve riş li öl kə lə-
rin dən bi ri dir.

“Azər bay can Po lad İs teh sa lı Komp-
lek si” Qa pa lı Səhm dar Cə miy yə ti nin 
səd ri Sa mir Cə fə rov la öl kə miz də sə-
fər də olan “Be lAZ” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin baş di rek to ru Pyotr Par-
xom çi kin baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti nin gö rü şü olub.

Komp leks dən bil di rib lər ki, öl kə lə-
ri miz ara sın da möv cud iq ti sa di əla qə-
lə rin və əmək daş lıq pers pek tiv lə ri nin 

mü za ki rə edil di yi gö rüş də əmək daş-
lı ğın ge niş lən di ril mə si nin əhə miy yə ti 
bir da ha vur ğu la nıb.

Azər bay can iq ti sa diy ya tı elə cə də 
“Azər bay can Po lad İs teh sa lı Komp lek-
si” QSC ba rə də ge niş mə lu mat ve rən 
Sa mir Cə fə rov komp lek sin la yi hə lən-
di ril mə si və ti kin ti si is ti qa mə tin də 
gö rü lən iş lə ri qo naq la rın diq qə ti nə 
çat dı rıb.

Mil li De po zit Mər kə zi (MDM) re al 
vaxt re ji min də bey nəl xalq ödə niş lə ri 
hə ya ta ke çi rən SWIFT (Ümum dün ya 
Bank la ra ra sı Te le kom mu ni ka si ya Bir-
li yi) şə bə kə si nə qo şul maq üz rə bi rin-
ci mər hə lə ni bi ti rib. La hi yə nin tex ni ki 
his sə si ta mam la nıb. Ha zır da tə li mat-
la rın və pro se dur la rın ha zır lan ma sı və 
MDM-nin uçot sis te mi nə in teq ra si ya sı 
üz rə ak tiv iş lər gö rü lür.

MDM-dən Azər TAc-a bil di rib lər 
ki, Mil li De po zit Mər kə zi SWIFT şə-
bə kə si nə qo şul duq da he sab laş ma lar 
üz rə xid mət sə viy yə si ni ar tı ra raq ödə-
niş lə ri nin da ha eti bar lı, təh lü kə siz və 
sü rət li hə ya ta ke çi ril mə si im ka nı əl də 

edə cək. SWIFT şə bə kə si nə qo şul ma 
MDM üçün di gər xa ri ci de po zi tar lar, 
əmə liy yat əla qə lə ri nin qu rul ma sı üçün 
müs bət pers pek tiv lər ya ra dır.

Qeyd edək ki, SWIFT – ödə niş lə-
rin hə ya ta ke çirl mə si ni və mə lu mat 
mü ba di lə si ni tə min edən bey nəl xalq 
ban ka ra sı sis tem ola raq ma liy yə ra bi tə 
sis te min də apa rı cı şir kət lər dən bi ri dir. 
SWIFT va si tə si lə apa rı lan pul kö cür-
mə lə ri nin, bank la ra ra sı ödə mə lə rin 
və qiy mət li ka ğız lar üz rə əmə liy ya tın 
sa yı gün də lik ola raq mil yon dan ar tıq 
rə qə mi təş kil edir. Ha zır da dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin də 10 min dən ar tıq 
təş ki lat SWIFT-in üz vü dür.

Yaponiyanıninternetteleviziyasında 
ölkəmizinbiznesfəaliyyətindəndanışılıb
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“BelAZ”əməkdaşlıqyolunda
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Azər bay can Res pub li ka sı 
Sə fər bər lik və Hər bi Xid mə-
tə Ça ğı rış üz rə Döv lət Xid-
mə ti və Azər bay can Döv lət 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə fev ra lın 10-da 
“Və tə nin mü da fiə si nə ha zı-
ram!” möv zu sun da sər gi açı-
la caq.

Xid mə tin ic ti ma iy yət lə 
əla qə lər şö bə sin dən bil di rib-
lər ki, Azər bay can Döv lət Rəs-
sam lıq Aka de mi ya sı nın Mu-
zey Sər gi Komp lek sin də təş kil 
olu na caq sər gi də 400-ə ya xın 
rəsm əsə ri nü ma yiş olu na caq. 
Sə fər bər lik və Hər bi Xid mə tə 
Ça ğı rış üz rə Döv lət Xid mə-
ti nin “Və tə nin mü da fiə si nə 
ha zı ram!” ad lı rəsm mü sa bi qə-
si nin ye ku nu ilə əla qə dar ke çi-
ri lən sər gi də ya şı 18-ə qə dər 
olan şəxs lə rin əsər lə ri təq dim 
edi lir. Sər gi də yer alan bü tün 
əsər lər də və tən pər vər lik ru hu 
tə rən nüm olu nur.

Mü sa bi qə və sər gi nin ke-
çi ril mə sin də məq səd müs-
tə qil döv lət çi li yi mi zin əsas 
at ri but la rın dan olan Azər bay-
can Si lah lı Qüv və lə ri nin əl də 
et di yi nai liy yət lə rin, güc lü 
or du qu ru cu lu ğu pro se si nin 
əhə miy yə ti nin ic ti ma iy yə-
tə çat dı rıl ma sı, qəh rə man-
lıq nü mu nə lə ri nin təb li ği, 
Və tə nə, xal qa və döv lət çi lik 
ide ya la rı na hör mət hiss lə ri-
ni güc lən dir mək, gənc nəs li 
mil li-döv lət çi lik ru hun da tər-
bi yə et mək, doğ ma tor pa ğa 
sə da qət his si ni möh kəm lən-
dir mək, hər an Və tə nin mü-
da fiə si nə qalx ma ğa ha zır lı ğı 
yük səlt mək dir.

Sər gi nin açı lı şı gü nü mü sa-
bi qə nin qa lib lə ri nin mü ka fat-
lan dı rıl ma sı mə ra si mi və rəsm 
əsər lə rin dən iba rət ka ta lo qun 
təq di ma tı ke çi ri lə cək.

Sər gi fev ra lın 14-dək da-
vam edə cək.

Er mə nis tan or du sun da 
ci na yət hal la rı nın sa yı ar tıb. 
Eti raz la ra bax ma ya raq si lah lı 
qüv və lər də hökm sü rən öz-
ba şı na lıq la ra son qo yul mur.   

Er mə nis ta nın “Qra pa-
rak” qə ze ti ya zır ki, son dövr-
lər  Er mə nis tan or du sun da 
ci na yət hal la rı nın sa yı xey li 
ar tıb. Si lah lı qüv və lər də xid-
mət edən mi nə ya xın hər-
bi çi müx tə lif səp ki li ci na yət 
əməl lə ri nə gö rə həbs edi lib. 
Hər bi his sə lər də ki öz ba şı na-
lıq lar si lah lı qüv və lə rin təd ris 
mər kəz lə ri nə də si ra yət edib. 
İrə van da kı hər bi təd ris mü əs-
si sə si nin kur san tı Ay kaz Bar-
seq yan qət lə ye ti ri lib. 

Cə miy yə tin eti raz la rın-
dan son ra Hər bi Li se yin rəi-
si  is te fa ve rib. Onun bir ne çə 
müa vi ni də is te fa ya gön də ri-
lə cək. Kur san tın qət lin də 

şüb hə li bi li nən lə rin ara sın-
da rə is müa vi ni nin bi ri nin 
oğ lu nun ol du ğu ay dın la şıb. 
Bun dan son ra hə min və zi-
fə li şəxs tək cə və zi fə sin dən 
uzaq laş dı rıl ma ya caq, həm də 
ci na yət mə su liy yə ti nə cəlb 
edi lə cək.  Bu ra dan be lə nə-
ti cə çı xır ki, kur san tın ölüm 
qə ra rı nı məhz na zir müa vin-
lə rin dən bi ri ve rib. On lar bu 
ha di sə ni tö rət mək lə hər bi 
təh sil mü əs si sə si nin rəi si-
nin iş dən çı xa rıl ma sı na na il 
ol maq və ye ri nə keç mək is-
tə yib lər.  

Xa tır la daq ki, İrə van da-
kı hər bi his sə lər dən bi ri nin 
id man za lın da kur sant Ay kaz 
Bar seq ya nın asıl mış me yi di 
aş kar la nıb. Qətl də şüb hə li bi-
li nən Va çe Sa ak yan, Mov se sa 
Azar yan, Qnel Te vors yan və 
No ri ka Sa ak yan tu tu lub lar.

Fran sa nın Kor rez de par-
ta men tin də sa hə si 3,5 hek tar 
olan və XI II əs rə aid Şart ye-
Fer yer kən di bir mən zi lin qiy-
mə ti nə sa tı lır.

Vax ti lə yay tə til lə ri ni 
kənd də ke çir mə yə üs tün lük 
ve rən lə rin sa yı nın get dik cə 
azal ma sı, sa kin lə rin isə baş qa 
yer lə rə kö çüb get mə lə ri nə ti-

cə sin də ta ma mi lə bo şa lan və 
sa hib siz qa lan kənd ver gi lə ri 
ödə yə bil mə di yin dən sa tı şa 
çı xa rı lıb.

Ev lə ri əsa sən çay daş la-
rın dan ti ki lən kən din 360 
min av ro ya sa tı şa qo yul du ğu 
bil di ri lir. Bu isə Fran sa da yax-
şı bir mən zi lin qiy mə ti nə bə-
ra bər dir.

Hə qi qə tən də pul mö cü-
zə lər gös tə rir. Bə zən on lar 
in san hə ya tı nı xi las edir, özü 
də qey ri-adi üsul la. Çi nin 
Çjetsz yan əya lə ti nin 30 yaş-
lı sa ki ni Syao Li 100 yu an lıq 
(16 dol lar dan bir qə dər ar tıq) 
pu lu gö rən ki mi ko ma dan ayı-
lıb. Ha di sə ke çən pa yız da baş 
ver sə də, tə fər rü at la rı in di 
mə lum olub.

2013-cü ilin av qust ayın da 
Syao Li komp yu ter sa lo nun-
da hu şu nu iti rib. Be lə mə lum 
olub ki, pul hə ri si olan Li bü-
tün həf ə yat ma dan po ker oy-
na dı ğın dan bey ni nə qan sız ma 

olub.
2014-cü ilin son la rın da 

ko ma da olan çin li də hə yat 
əla mət lə ri gö rün mə yə baş-
la yıb. Hə kim lər onun ara da 
bar ma ğı nı tər pət di yi ni və bə-
zən göz lə ri ni aç dı ğı nı gö rüb-
lər. Gün lə rin bir gü nü tibb 
ba cı sı ci bin dən 100 yu an də-
yə rin də ka ğız pu lu çı xa ra raq 
Syao Li nin gö zü nün qar şı sı na 
ya xın laş dı rır. Bu za man mö-
cü zə baş ve rir və xəs tə əli ni 
pu la uza dır.

Bu ha di sə dən son ra po ker 
hə vəs ka rı nın səh hə ti sü rət lə 
yax şı laş ma ğa baş la yır. 

Mö cü zə lər lə do lu tə bi ət 
in san la rı hey rət lən dir mə yə 
da vam edir. Be lə ki, İs rai lin 
Ra hat böl gə sin də sı ğır çın la-
rın sə ma da kı rəq si nə hey rət-
lən mə mək müm kün de yil. 
Sı ğır çın la rın sə ma da ya rat dı ğı 
qey ri-adi şou bö yük ma raq la 
qar şı la nıb. 

Qeyd edək ki, ana lo ji şou 
3 gün əv vəl İn gil tə rə nin şər-
qin də yer lə şən Nor viç şə hə-
ri nin sə ma sın da da baş ver-
miş di. Bir çox nə zə riy yə çi lər 
isə sı ğır çın la rın küt lə vi şə kil-

də bu cür uç ma sı nı yır tı cı la rı 
qor xut maq, bə dən temp ra tu-
ru nu is ti sax la maq və din cəl-
mək üçün təh lü kə siz mə kan 
ax tar maq la bağ lı ol du ğu nu 
de yir lər.

Bö yük Bri ta ni ya nın şi-
mal-qər bi nə ya ğan güc lü qar 
və şax ta lı ha va cid di fə sad lar 
tö rə dib. Öl kə nin bir çox re-
gio nun da tə bii fə la kət lə əla-
qə dar “na rın cı” hə ya can elan 
edi lib. Ən gər gin və ziy yət 
Şot lan di ya da mü şa hi də edi-

lir. Güc lü qa ra gö rə ic ti mai 
və də mir yo lu nəq liy ya tı nın 
hə rə kə ti if lic olub. Yol la rın 
buz bağ la ma sı ma gist ral lar da 
av to mo bil qə za la rı nın sa yı nı 
ar tı rıb. Çov ğun proq no zu ilə 
əla qə dar 300 mək təb bağ la-
nıb.

Öz bə kis ta nın kul tu ra.uz 
por ta lın da Rim ma Sa bir ca no-
va nın “Azər bay can sa ya ğı ku li-
na ri ya löv hə lə ri” ad lı mə qa lə si 
rus di lin də çap olu nub.

Azər bay ca nın Öz bə kis tan-
da kı sə fir li yi və bu qu ru mun 
nəz din də ki Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zi nin (AMM) tə şəb bü-
sü ilə çap olu nan mə qa lə də 
Azər bay can mət bə xi haq qın da 
ət raf ı söh bət açı lır.

Mü əl li fi qeyd edir ki, hər 
öl kə nin ta ri xi yer lə ri nə eks kur-
si ya de dik də xal qın mə də niy-
yə ti, mil li mət bə xi ilə ta nış lıq 
da nə zər də tu tu lur, əha li nin 
psi xo lo gi ya sı nın dərk olun ma sı 
isə bu xal qın lə ziz ye mək lə ri ni 
dad maq dan ke çir.

R.Sa bir ca no va Azər bay can 
mil li mət bə xi ni bu öl kə sa kin-
lə ri nin mad di mə də niy yə ti-
nin əsas his sə si he sab edə rək, 
bu di ya rın fü sun kar tə biə ti ilə 

har mo ni ya təş kil et di yi ni qeyd 
edir.

Azər bay can da dol ma nın 
bir sı ra növ lə ri nin – xü su si lə 
üzüm yar pa ğı na bü kü lən və 
yar paq dol ma sı adı ilə ta nı nan 
xö rə yin, həm çi nin bir sı ra tə-
rə vəz lər dən ha zır la nan dol ma-
la rı nın məş hur ol du ğu nu ya zır.

Mə qa lə də Azər bay can 
mət bə xi nin şah əsə ri olan dol-
ma nın ha zır lan ma sı qay da la rı 
da öz ək si ni ta pıb.
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