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rƏsMİ XrONİKa

İyu nun 5-də Bod rum da 
Türk dil li Döv lət lə rin Əmək-
daş lıq Şu ra sı nın (TDƏŞ) IV 
Zir və top lan tı sı ke çi ril miş-
dir. Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev Zir və top lan tı sın da 
iş ti rak et miş dir.

Top lan tı nı açıq elan edən 
Tür ki yə Pre zi den ti Ab dul lah 
Gül türk dil li döv lət lər lə əla-
qə lə rin ge niş lən mə sin də bu 
təş ki la tın bö yük ro lu ol du-
ğu nu bil dir miş dir. Qeyd edil-
miş dir ki, təş ki lat çər çi və sin-
də döv lət baş çı la rı ara sın da 
əla qə lər çox sə mə rə li dir və 
bu da öz növ bə sin də iki tə-
rəf  i mü na si bət lə rin in ki şa fı-
na xid mət edir. 2009-cu il də 
Nax çı van Zir və top lan tı sın da 
tə sis olu nan Türk dil li Döv lət-
lə rin Əmək daş lıq Şu ra sı nın 
ötən dövr də bö yük in ki şaf 
yo lu keç di yi ni de yən Ab dul-
lah Gül bu il ki Zir və top lan-
tı sı nın möv zu su nun tu riz mə 
həsr olun du ğu nu diq qə tə çat-
dır mış, bu is ti qa mə tin öl kə-
lə ri miz ara sın da iş bir li yi nin 
ge niş lən mə sin də mü hüm rol 
oy na ya ca ğı nı vur ğu la mış dır.

Son ra Azər bay can Pre zi-
den ti İl ham Əli yev və Zir və 
top lan tı sın da iş ti rak edən di-
gər döv lət  baş çı la rı çı xış et-
miş lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı çı-
xı şın da  de miş dir: “Mən bu 
gün xü su si lə TÜRK SOY-un 

fəa liy yə ti ni yük sək qiy mət-
lən dir mək is tə yi rəm. Çün ki 
TÜRK SOY bi zi mə nə vi cə-
hət dən, mə də niy yət sa hə-
sin də bir ləş di rən təş ki lat dır. 
Bi zim bir li yi mi zin tə mə lin də 
əl bət tə ki, or taq kök lər, or taq 
mə də niy yət, ta rix da ya nır və 
bu gün biz bu möh kəm tə məl 
üzə rin də gö zəl əmək daş lıq 
ya ra dı rıq. Bu na gö rə, TÜRK-
SOY-un gə lə cək də də fəa-
liy yə ti ni güc lən dir mək üçün 
əli miz dən gə lə ni edə cə yik... 
...Ba kı-Tbi li si-Qars də mir yo-
lu nun ti kin ti si ta ri xi ha di sə dir. 

Əmi nəm ki, gə lən il dən baş-
la ya raq bu yol açıq ola caq dır. 
Be lə lik lə, ye ni də mir ipək 
yo lu bər pa edi lə cək dir. Bu 
la yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə si 
Şu ra nın bü tün üzv lə ri üçün 
əla və fay da gə ti rə cək dir”. 

Pre zi dent İl ham Əli yev çı-
xı şın da ener ge ti ka sa hə sin də 
qu ru lan əla qə lə rə də to xun-
muş dur: “Ener ji sa hə sin də 
əmək daş lıq uğur lu dur. Bu gün 
Azər bay can Xə zə rin şərq sa hi-
lin dən Qərb is ti qa mə ti nə neft  
məh sul la rı nın, neft  in nəq li ni 
tə min edir, yə ni  tran zit ro lu nu 

oy na yır. Ba kı-Tbi li si-Qars də-
mir yo lu işə dü şən dən son ra 
bu rol da ha da ar ta caq dır. Biz 
ener ji sa hə sin də əmək daş lı ğı 
da ha da də rin ləş dir mək əz-
min də yik. Bu na na il ol maq 
üçün bü tün im kan lar var dır. 
Bi zi bir ləş di rən coğ ra fi  ya ge niş 
coğ ra fi ya dır. Bi zim öl kə lə ri-
mi zin bir ne çə si tə bii re surs-
lar la zən gin dir. Bu re surs lar 
ar tıq müx tə lif yol lar la dün ya 
ba zar la rı na çı xa rı lır. Yə ni həm 
Türk mə nis ta nın, həm Qa za-
xıs ta nın, həm də Azər bay ca-
nın müs tə qil və çox şa xə li ix rac 

yol la rı var dır. Yə ni heç bir öl kə 
ix rac la bağ lı heç bir prob lem 
ya şa mır. An caq ma raq la rı mı zı 
da ha da dol ğun şə kil də tə min 
et mək, bir li yi mi zi möh kəm-
lən dir mək üçün biz bu sa hə də 
bir gə təd bir lər gör mə li yik və 
əmi nəm ki, gö rə cə yik”. 

Zir və top lan tı sı na ye kun 
vu ran Tür ki yə Pre zi den ti Ab-
dul lah Gül təd bir də mü za ki rə 
olu nan mə sə lə lə rin türk dil li 
döv lət lər ara sın da əmək daş-
lı ğın da ha da ge niş lən di ril-
mə si nə ye ni tə kan ve rə cə yi ni 
vur ğu la mış dır.

PrezidentİlhamƏliyevinTürkiyə
Respublikasınaişgüzarsəfəri

Res pub li ka mı zın pay tax-
tın da ənə nə vi ola raq ke çi ri-
lən neft -qaz sər gi və konf ran sı 
Xə zər ya nı re gi on da ən bö yük 
be lə mö tə bər təd bir dir. Bu ra-
da neft , qaz ha si la tı və ema lı, 
həm çi nin nəq let mə, lo gis ti ka 
və ser vis sa hə sin də qa baq cıl 
tex no lo gi ya lar nü ma yiş et di ri-
lir. Sər gi bey nəl xalq stan dart-
la ra ca vab ve rən Ba kı Sər gi 
Mər kə zin də ke çi ril mə yə baş-
la yan dan ye ni in ki şaf mər-
hə lə si nə qə dəm qoy muş dur. 
XXI Bey nəl xalq Xə zər neft, 
qaz, neft  a yır ma və neft  kim ya-
sı sər gi sin də 29 öl kə dən 400-
dən çox şir kət təm sil olun-
muş dur. Bun la rın ək sə riy yə ti 
dün ya nın ən nü fuz lu şir kət-
lə ri dir və on la rın bir qis mi ni 
“Əs rin Mü qa vi lə si”nin iş ti rak-
çı la rı təş kil edir. 

Sər gi və konf ran sın açı lı-
şın da iş ti rak edən döv lə ti mi-
zin baş çı sı mə ra sim də nitq 
söy lə miş dir. Pre zi dent İl ham 
Əli yev Azər bay ca nın neft -qaz 
sek to ru im kan la rı nın il dən-
ilə ge niş lən di yi ni, qar şı mız da 
du ran və zi fə lə ri ic ra et dik cə 
ye ni və zi fə lə rin or ta ya çıx-
ma sın dan da nı şa raq de miş dir: 
“1994-cü il də ilk sər gi ke çi ril-
miş dir və on dan bir ne çə ay 
son ra bi zim bu gün kü uğur lu 
in ki şa fı mı zı bö yük də rə cə də 
mü əy yən edən “Əs rin Kont-
rak tı” im za lan mış dır. Bu, ta ri-

xi ha di sə idi. Çün ki bu gün tə-
səv vür et mək çə tin dir ki, əgər 
“Əs rin Kont rak tı” im za lan ma-
say dı, – Azər bay ca nın pu lu 
yox idi, iq ti sa diy yat da ğıl mış 
və ziy yət də idi, sə na ye in ki şa-
fın dan söh bət ge də bil məz di, 
– bi zim müs tə qil döv lət ki mi 
in ki şaf yo lu muz yal nız xa ri ci 
sər ma yə lə rin cəlb edil mə-
sin dən ası lı ola raq qa la caq dı. 
Mən bu gün o vaxt bi zə ina-
nan, bi zim lə iş lə mək ar zu la rı-
nı ifa də edən bü tün şir kət lə rə, 
in ves tor la ra min nət dar lı ğı mı 
bil dir mək is tə yi rəm ki, on lar 
bi zə inan dı lar, Azər bay ca nın 
sa bit, uğur lu gə lə cə yi nə inan-
dı lar, bi zim ya nı mız da ol du lar 
və bi zim lə bə ra bər bu gün kü 

re al lıq la rı tə min et di lər”. 
Azər bay can Pre zi den ti öl-

kə də ya ra dıl mış əl ve riş li biz-
nes mü hi ti, xa ri ci sər ma yə lə-
rin qo run ma sı, gö zəl in ves ti-
si ya mü hi tin dən bəhs edə rək 
məq sə din yal nız qar şı lıq lı fay-
da gö tür mək ol du ğu nu bil dir-
miş dir: “Azər bay can dün ya da 
neft öl kə si ki mi ta nı nır. Bil-
di yi niz ki mi, ilk neft  dün ya da 
Azər bay can da ha sil edil miş dir 
və də niz ya taq la rın dan da ilk 
neft  məhz Azər bay can da, Neft  
daş la rın da çı xa rıl mış dır. Bu 
gün Azər bay ca nın neft  öl kə si 
ki mi şöh rə ti tam şə kil də bər-
pa edi lib və bu, özü nü əv vəl-
ki il lər də kin dən da ha da çox 
bü ru zə ve rir. An caq bu gün 

Azər bay can dün ya da və Av ro-
pa da da ha çox qaz ha sil edən 
öl kə ki mi ta nı nır. Bu gün tə bii 
qaz öl kə lə rin ener ji təh lü kə-
siz li yi ni tə min edən əsas amil-
dir... ...Bi zim üçün bö yük ba-
zar lar la zım dır və o ba zar lar da 
da Azər bay can qa zı na tə lə bat 
var dır. Biz son il lər ər zin də bu 
mə sə lə lər üzə rin də çox cid di 
iş lə mi şik”. 

TA NAP və TAP ki mi iri 
məb ləğ də sər ma yə lər tə ləb 
edən la yi hə lə rin əhə miy yə ti-
ni qeyd edə rək döv lə ti mi zin 
baş çı sı de miş dir: “Biz həm öl-
kə da xi lin də həl li ni göz lə yən 
la yi hə lə rə, in san la rın so si al ri-
fa hı nın yax şı laş ma sı na və qlo-
bal la yi hə lə rə – “Şah də niz-2”, 

TA NAP, TAP ki mi la yi hə lə rə 
öz və sai ti mi zi sərf edi rik. 

Bu la yi hə lər Azər bay ca-
nın gü cü nü da ha da ar tı ra caq-
dır. Çün ki bu gün Azər bay-
can əl bət tə ki, sü rət lə in ki şaf 
edən öl kə dir. An caq “Şah də-
niz-2” la yi hə si bun dan son ra 
uzun müd dət li da ya nıq lı in-
ki şa fı mı zı tə min edə cək dir. 
Mil yard lar la dol lar in ves ti si ya 
qo yu la caq dır. Yüz lər lə, bəl kə 
də min lər lə ye ni Azər bay can 
şir kə ti pod rat çı ki mi ça lı şa-
caq dır. Bu, öz növ bə sin də on 
min lər lə ye ni iş ye ri nin açıl-
ma sı na gə ti rib çı xa ra caq və 
öl kə mi zin qey ri-neft  sek to ru 
in ki şaf edə cək dir. Çün ki ti kin-
ti-qu raş dır ma, inf rast ruk tur 
la yi hə lə rin də qey ri-neft  sek-
to ru nun in ki şa fı tə min edi lə-
cək dir. Bi zim də əsas məq sə-
di miz bun dan iba rət dir ki, biz 
qey ri-neft  sek to ru mu zu in ki şaf 
et di rək.

Mən əmi nəm ki, növ bə-
ti sər gi də biz ye ni uğur lar dan 
da nı şa ca ğıq. Çün ki biz ke çən il 
sər gi də gö rü şən də hə lə “Şah-
də niz-2” son in ves ti si ya qə ra rı 
qə bul edil mə miş di. Yə ni, bu, 
son 7-8 ay ər zin də baş ver miş-
di. Əmi nəm ki, gə lən ilin iyun 
ayın da biz ye ni uğur lar haq-
qın da da nı şa ca ğıq”. 

Da ha son ra Pre zi dent İl-
ham Əli yev sər gi nin pa vil yon-
la rı ilə ta nış ol muş dur.

XXIBeynəlxalqXəzərneft-qaz,neftayırma
vəneftkimyasısərgivəkonfransında

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
iyu nun 3-də Çex Res pub li ka sı nın xa ri ci iş lər na zi ri 

Lu bo mir Zao ra le kin baş çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti ni 
qə bul et miş dir. 

Gö rüş də öl kə lə ri miz ara sın da əmək daş lı ğın müx tə-
lif sa hə lər də, o cüm lə dən qar şı lıq lı sər ma yə qo yu lu şu, 
təh sil, mə də niy yət, tu rizm və di gər sa hə lər də in ki şaf et-
di ril mə si üçün bö yük po ten sia lın ol du ğu bil di ril di, əla-
qə lə rin da ha in ten siv xa rak ter al ma sın dan məm nun luq 
ifa də edil miş, Çe xi ya xa ri ci iş lər na zi ri nin Ba kı ya sə fə-
ri nin bu əla qə lə rin da ha da ge niş lən di ril mə si ilə bağ lı 
mə sə lə lə ri mü za ki rə et mək üçün yax şı für sət ya rat dı ğı 
vur ğu lan mış dır.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
iyu nun 3-də bp şir kə ti nin baş ic ra çı di rek to ru Ro-

bert Dad li ni qə bul et miş dir. 
Gö rüş də Azər bay can ilə bp şir kə ti ara sın da uzun 

il lər dir uğur lu əmək daş lıq hə ya ta ke çi ril di yi məm nun-
luq la qeyd olun muş, Ba kı da ke çi ri lən XXI Bey nəl xalq 
Xə zər neft , qaz, neft  a yır ma və neft  kim ya sı sər gi si və 
konf ran sın da dün ya nın xey li say da öl kə və şir kət lə ri nin 
iş ti ra kı nın önə mi vur ğu lan mış, bu təd bi rin Azər bay ca-
nın ener ji sa hə sin də bey nəl xalq əmək daş lı ğı nı da ha da 
ge niş lən dir mə si işi nə töh fə ve rə cə yi nə əmin lik ifa də 
olun muş dur.

Söh bət za ma nı Azər bay can ilə bp şir kə ti ara sın da 
əmək daş lı ğın ha zır kı və ziy yə ti və pers pek tiv lə ri ilə bağ lı 
mə sə lə lər ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si apa rıl mış dır. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
iyu nun 3-də Bö yük Bri ta ni ya par la men ti nin üz vü, 

Baş na zi rin Azər bay can, Qa za xıs tan və Türk mə nis tan ilə 
ti ca rət mə sə lə lə ri üz rə el çi si Çarlz Hend ri nin baş çı lıq et-
di yi nü ma yən də he yə ti ni qə bul et miş dir.

Bö yük Bri ta ni ya nın Baş na zi ri De vid Ke me ro nun XXI 
Bey nəl xalq Xə zər neft , qaz, neft  a yır ma və neft  kim ya sı sər-
gi və konf ran sı na ün van la dı ğı mək tu ba gö rə tə şək kü rü nü 
bil di rən Pre zi dent İl ham Əli yev mək tub da öl kə lə ri miz ara-
sın da əmək daş lı ğın bir çox sa hə lə ri ni, xü su si lə ener ji sek-
to ru nu əha tə et mə si nin əhə miy yə ti ni qeyd et miş dir. Azər-
bay can ilə Bö yük Bri ta ni ya ara sın da iq ti sa di sa hə də güc lü 
tə rəf daş lıq əla qə lə ri nin ol du ğu nu vur ğu la yan döv lə ti mi zin 
baş çı sı ener ji sek to run da əmək daş lı ğı mı zın uzun il lər uğur-
la in ki şaf et di yi ni bil dir miş dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev qey ri-ener ge ti ka sa hə sin də 
əmək daş lı ğı mı zın in ki şa fı na to xu na raq, in for ma si ya-kom-
mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı, təh sil və di gər sa hə lər də əla qə-
lə rin möh kəm lən di ril mə si üçün yax şı im kan la rın ol du ğu-
nu qeyd et miş dir. Döv lə ti mi zin baş çı sı bu ya xın lar da Bö yük 
Bri ta ni ya dan olan par la ment nü ma yən də he yə ti ilə gö rü şü 
za ma nı öl kə lə ri miz ara sın da iq ti sa di sa hə də əmək daş lı ğa 
da ir mü za ki rə lə rin apa rıl dı ğı nı vur ğu la mış dır.

Çarlz Hend ri Azər bay can Pre zi den ti nə XXI Bey nəl xalq 
Xə zər neft , qaz, neft  a yır ma və neft  kim ya sı sər gi və konf-
ran sın da Bö yük Bri ta ni ya, xü su si lə bp haq qın da fi  kir lə ri-
nə gö rə min nət dar lı ğı nı bil dir di, öl kə si nin Azər bay can ilə 
əmək daş lı ğı bir çox sa hə lər də ge niş lən dir mək də ma raq lı 
ol du ğu nu de miş dir. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
iyu nun 2-də Ru si ya Fe de ra si ya sı nın iq ti sa di in ki şaf 

na zi ri Alek sey Ul yu ka ye vi qə bul et miş dir. 
Gö rüş də Azər bay can Res pub li ka sı ilə Ru si ya Fe de-

ra si ya sı ara sın da iki tə rəf  i mü na si bət lə rin si ya si, iq ti sa di 
və di gər sa hə lər də uğur la in ki şaf et di yi vur ğu lan mış, ti-
ca rət döv riy yə si nin ar tı rıl ma sı nın önə mi qeyd edil miş, 
Ru si ya Fe de ra si ya sı nın iq ti sa di in ki şaf na zi ri Alek sey Ul-
yu ka ye vin Azər bay ca na sə fə ri nin öl kə lə ri miz ara sın da 
əmək daş lı ğın in ki şaf pers pek tiv lə ri nin mü za ki rə edil-
mə si üçün yax şı im kan ya rat dı ğı bil di ril miş dir. İki öl kə 
ara sın da iq ti sa di sa hə də əmək daş lı ğın da ha da ge niş lən-
di ril mə si ilə bağ lı mə sə lə lər ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
ma yın 31-də ATƏT-in Minsk qru pu nun həm sədr lə-

ri İqor Po po vu (Ru si ya), Ceyms Uorli ki (ABŞ), Jak Fo ru 
(Fran sa), ya xın za man lar da fəa liy yə tə baş la ya caq Fran-
sa dan olan həm sədr Pyer Andr yö nü və ATƏT-in fəa liy-
yət də olan səd ri nin xü su si nü ma yən də si An ji Kasp şi ki 
qə bul et miş dir. 

Gö rüş də Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü-
na qi şə si nin ni za ma sa lın ma sı ilə bağ lı da nı şıq la rın ha zır kı 
və ziy yə ti və pers pek tiv lə ri nə da ir mə sə lə lər ət ra fın da fi  kir 
mü ba di lə si apa rıl mış dır.
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İyu nun 2-də Azər bay can 
Res pub li ka sı na rəs mi sə fə rə 
gə lən İs veç rə Kon fe de ra si ya-
sı nın Pre zi den ti Did ye Burk-
hal te ri döv lə ti mi zin baş çı sı 
İl ham qar şı la mış dır. Rəs mi 
qar şı lan ma mə ra si min dən 
son ra hər iki pre zi den tin tək-
bə tək gö rü şü ol muş dur. Son-
ra Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
və İs veç rə Kon fe de ra si ya sı nın 
Pre zi den ti Did ye Burk hal te rin 
nü ma yən də he yət lə ri nin iş ti-
ra kı ilə ge niş tər kib də gö rü şü 
ol muş dur.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
qo naq la rı sa lam la ya raq de-
miş dir: “Bu gün biz əla qə lə-
ri mi zi ge niş lən dir mək üçün 
yax şı pers pek tiv lə ri, xü su si lə 
qar şı lıq lı in ves ti si ya və bir-
gə mü əs si sə lər sa hə sin də, o 
cüm lə dən ar tıq baş la yan və 
çox sə mə rə li ola caq ener ji sa-
hə sin də əmək daş lı ğı da mü-
za ki rə et dik. Siz həm də öl kə-
mi zə ATƏT-in səd ri ki mi sə-
fər edir si niz. Ümid edi rik ki, 
Si zin re gio na sə fə ri niz çox sə-
mə rə li ola caq, re gio nu muz da 
müs bət me yil lə rin in ki şa fı na, 
xü su si lə də mü na qi şə lə rin 
həl li ba xı mın dan Er mə nis-
tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa-

ra bağ mü na qi şə si nin həl li nin 
in ki şa fı na öz töh fə si ni ve rə-
cək dir”. 

İs veç rə Pre zi den ti Did ye 
Burk hal ter tə şək kü rü nü bil-
di rə rək de miş dir: “İlk növ-
bə də, bi zim çox yax şı dost luq 
əla qə lə ri miz var dır və biz 
on la rı in ten siv ləş di rə bi lə rik. 
Əmi nəm ki, özəl in ves ti si ya 
sa hə sin də ge niş po ten sia lı mız 
var dır. İs veç rə şir kət lə ri Si zin 
öl kə ni zə in ves ti si ya ya tır maq-
da ma raq lı dır”.

Ge niş tər kib də gö rüş ba şa 
çat dıq dan son ra Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev və İs veç rə Kon-
fe de ra si ya sı nın Pre zi den ti 
Did ye Burk hal ter mət bua ta 
bə ya nat lar la çı xış et miş lər.

Öl kə lə ri miz ara sın da si ya-
si mü na si bət lə rin uğur lu in ki-
şaf et di yi ni bil di rən Pre zi dent 
İl ham Əli yev qar şı lıq lı əla qə-
lə rin ge niş lən di yi ni və iki öl-
kə nin bir-bir lə ri nə in ves ti si ya 
ya tı rım la rı et mə lə rin dən da-
nış mış dır. Döv lə ti mi zin baş-
çı sı de miş dir: “Ener ji təh lü kə-
siz li yi bi zim mü na si bət lə ri mi-
zin bir his sə dir. De yə bi lə rəm 
ki, bu sa hə də biz çox yük sək 
sə viy yə də əmək daş lıq apa-
rı rıq. Azər bay can İs veç rə nin 

ener ji ba za rın da təm sil olu nur, 
ora da pay sa hi bi dir. Qaz nəq-
li sa hə sin də son za man lar da 
baş ve rən pro ses lər iki tə rəf i 
mü na si bət lə ri mi zi güc lən di-
rə cək dir. Bil di yi niz ki mi, ötən 
ilin so nun da “Şah də niz-2”, o 
cüm lə dən Trans-Ana do lu və 
Trans-Ad ria tik bo ru kə mə ri 
ki mi nə həng la yi hə lə rə im za 

at dıq. Bun lar bir lik də Av ro pa-
da ən bö yük inf rast ruk tur la-
yi hə si dir. Bu da Azər bay ca na 
öz ener ji eh ti yat la rı nı müx tə lif 
ba zar lar da tam rea li zə et mək 
im ka nı ve rə cək dir. 

Mən şa dam ki, İs veç rə bi-
zim tə rəf da şı mız dır. Əl bət tə 
ki, gə lə cək də uzun müd dət li 
ener ji tə rəf daş lı ğı bi zim mü-

na si bət lə ri da ha da güc lən di-
rə cək dir”. 

Pre zi dent İl ham Əli yev re-
gio nal təh lü kə siz lik üçün ən 
va cib olan mə sə lə – Er mə-
nis tan-Azər bay can, Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si nə də to-
xun muş dur: “ATƏT-in Minsk 
qru pu na sədr lik edən öl kə lə-
rin pre zi dent lə ri nin də fə lər lə 

sta tus-kvo nun qə bu le dil məz 
ol du ğu nu bə yan et mə si nə 
bax ma ya raq, on lar sta tus-kvo-
nun sax la nıl ma sı nı is tə yir lər. 
Sta tus-kvo nu də yiş mək üçün 
Er mə nis tan öz or du su nun 
ge ri çə kil mə si pro se si nə baş-
la ma lı dır. Ümid edi rəm, bey-
nəl xalq ic ti ma iy yət, ATƏT bu 
mə sə lə də da ha fə al ola caq ki, 

bey nəl xalq hü quq nor ma la rı 
və ta ri xi əda lət bər pa olun-
sun və Azər bay can iş ğal al tın-
da kı əra zi lər azad edil dik dən 
son ra ye ni dən qur ma iş lə ri nə 
baş la ya bil sin”. 

İs veç rə Kon fe de ra si ya sı-
nın Pre zi den ti Did ye Burk-
hal ter öl kə lə ri miz ara sın da 
iki tə rəf i əla qə lə rin  dost luq 
xa rak te ri da şı dı ğı nı və in-
ten siv li yi ni qeyd edə rək de-
miş dir: “Biz əmi nik ki, sül hə 
doğ ru ad dım-ad dım irə li lə-
mə li yik. Bu isə o de mək dir 
ki, biz iki əsas mə sə lə ni təb liğ 
edi rik. Bi rin ci si, biz dia lo qun 
in ten siv ləş di ril mə si ni təb-
liğ edi rik, dia loq ar tıq olub. 
La kin Azər bay can və Er mə-
nis tan pre zi dent lə ri ara sın da 
ye ni gö rü şün ke çi ril mə si nə 
zə ru rət ya ra nıb. Bu gö rü şün 
Pa ris də ke çi ril mə si tək lif olu-
nub və biz də bu fik ri dəs tək-
lə yi rik. Ya xın gə lə cək də bu 
gö rü şün ke çi ril mə si ni təb liğ 
edi rik. Bu gö rüş da nı şıq la rın 
ye ni fa za sı nın baş lan ğıc nöq-
tə si ol ma lı dır. Di gər tə rəf dən, 
bu, sülh sa zi şi nə apa ra caq 
struk tur laş dı rıl mış da nı şıq lar 
pro se si ola bi lər. Bu da nı şıq lar 
pro se si isə Mad rid prin sip lə ri 
əsa sın da apa rıl ma lı dır”.  

Yüksəksəviyyədəəməkdaşlıq
İsveçrəPrezidentiDidyeBurkhalterinAzərbaycanarəsmisəfəri

MehribanxanımƏliyevaİtaliyayasəfəretmişdir
PaytaxtRomanın 
meriiləgörüş

HeydərƏliyevFonduiləVatikanmuzeyinin 
əməkdaşlığı

İta li ya da sə fər də olan 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı-
mı, Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va 
iyu nun 3-də Ro ma şə hə ri nin 
me ri İq nat sio Ma ri no ilə gö-
rüş müş dür.

Azər bay can ilə İta li ya ara-
sın da əla qə lə rin yük sək sə-
viy yə də ol du ğu nu de yən Ro-
ma me ri bu əmək daş lıq dan 
məm nun lu ğu nu bil dir miş, 
hu ma ni tar, iq ti sa di, si ya si, 
ener ge ti ka və di gər sa hə lər də 
ge niş əla qə lə rin bun dan son-
ra da da vam edə cə yi nə əmin-
li yi ni ifa də et miş dir.

Azər bay ca nın qə dim və 
zən gin mə də niy yə tə ma lik 
öl kə ol du ğu nu qeyd edən İq-
nat sio Ma ri no mə də niy yə ti-
mi zin təb li ği is ti qa mə tin də 
Hey dər Əli yev Fon du tə rə-
fin dən gö rü lən iş lə ri yük sək 
qiy mət lən dir miş dir. O, Ro-
ma nın Ka pi to li ni Mu ze yi nin 
“Fi lo sof lar za lı”nda Hey dər 
Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə 
tə mir iş lə ri nin apa rıl ma sı-

na gö rə Meh ri ban Əli ye va ya 
min nət dar lı ğı nı bil dir miş dir.

Meh ri ban Əli ye va ke çi-
ri lən gö rü şün əhə miy yə ti ni 
vur ğu la mış, Fond tə rə fin dən 
Va ti kan da gö rü lən iş lər dən 
da nış mış dır. Ro ma da Ni za mi 
Gən cə vi nin abi də si nin ucal-
dıl ma sı na gö rə bir da ha şə-
hər me ri nə min nət dar lı ğı nı 
bil di rən bi rin ci xa nım İq nat-
sio Ma ri no nu Azər bay ca na 
sə fə rə də vət et miş dir.

Son ra Meh ri ban Əli ye va-
ya Ro ma nın mər kə zi kü çə lə-
rin dən olan Ale zand ri na kü-
çə sin də baş la nı lan ar xeo lo ji 
qa zın tı lar haq da mə lu mat 
ve ril miş dir. Ro ma me ri bu 
la yi hə ni Azər bay can la bir gə 
hə ya ta ke çir mək ar zu sun da 
ol du ğu nu söy lə miş dir. Meh-
ri ban Əli ye va isə Hey dər 
Əli yev Fon du nun İta li ya ilə 
elm, mə də niy yət və di gər 
sa hə lər də bir gə la yi hə lər 
hə ya ta ke çir mək də hər za-
man ma raq lı ol du ğu nu bil-
dir miş dir.

Azər bay ca nın bi rin ci xa-
nı mı, Hey dər Əli yev Fon-
du nun pre zi den ti Meh ri ban 
Əli ye va Va ti ka na sə fə ri çər-
çi və sin də iyu nun 3-də Pi yo-
Kle men ti no mu ze yi ilə ta nış 
ol muş dur.

Bu ra da an tik və in ti bah 
döv rü nə aid də yər li hey kəl-
tə raş lıq nü mu nə lə ri qo ru nur. 
Bel ve der sa ra yın da yer lə şən 
bu mu zey Va ti kan mu zey-
lər komp lek si nə da xil dir və 
eks po nat la rı nın sa yı na, ta ri xi 
əhə miy yə ti nə gö rə ümum-
bə şə ri zən gin li yi ilə se çi lir. 
Əsas məq sə di qə dim yu nan 
və Ro ma in cə sə nət əsər lə ri-
nin qo run ma sı olan mu ze yin 
ya ra dıl ma sın da Ro ma pa pa-
la rı XIV Kli ment və VI Pi ya 
mü hüm rol oy na yıb lar.

Mu zey da xi li hə yət, hey-
van lar za lı, hey kəl lər qa le re-
ya sı, Ro ton da za lı, yu nan xa çı 
za lı, büst lər qa le re ya sı və di-
gər böl mə lər dən iba rət dir. 
Onun da xi li hə yə tin də Pa pa 
II Yu li nin döv rü nə aid an tik 
hey kəl lər sər gi lə nir. 1775-ci 

il də Ro ma pa pa sı VI Pi ya nın 
gös tə ri şi ilə hə yət də bər-
pa iş lə ri apa rı lıb. Mu zey də ki 
qiy mət li eks po nat lar ara sın da 
bi zim era dan əv vəl I əs rə aid 
edi lən “La kun və oğul la rı”, 
“Bel ve der Apol lo nu”, “Her-
mes” və di gər abi də lər dün ya 
əhə miy yət li ta ri xi əsər lər he-
sab edi lir. Bər pa sın da məş hur 

hey kəl tə raş və rəs sam la rın 
iş ti rak et dik lə ri bir çox əsər-
lə rin qo run du ğu mu zey də ki 
hey van lar za lın da 150-yə ya-
xın müx tə lif hey va nın an tik 
abi də si var. Zən gin li yi nə gö-
rə dün ya da ana lo qu ol ma yan 
za lın eks po nat la rı nın bir his-
sə si Yu na nıs tan və Ro ma da-
kı qə dim əsər lə rin su rə ti dir. 

Hey kəl lər qa le re ya sın da isə 
əv vəl lər Ro ma Pa pa sı VI II 
İn no ken ti nin yay pa vil yo nu 
yer lə şib. Mu ze yin büst lər qa-
le re ya sın da or ta əsr lər in ti bah 
döv rü nə aid 100-dən ar tıq 
qə dim əsər top la nı lıb.

Mu zey lə ta nış lıq dan son-
ra Meh ri ban Əli ye va nın və 
Va ti kan şə hə ri nin qu ber na-

tor lu ğu nun baş ka ti bi, ar xi-
ye pis kop Fer nan do Ver qes 
Al za qa nın gö rü şü ol muş dur. 
Gö rüş də Va ti kan mu ze yi-
nə gös tər di yi ma ra ğa gö rə 
Meh ri ban Əli ye va ya tə şək-
kür edən Fer nan do Ver qes 
Al za qa Hey dər Əli yev Fon du 
ilə Va ti kan mu ze yi ara sın da kı 
əmək daş lı ğın uğur lu ola ca ğı-
na əmin li yi ni bil dir miş dir.

Va ti kan mu ze yin də qo-
ru nan sə nət əsər lə ri nin hər 
bi ri nin ümum bə şə ri də yə-
rə ma lik ol du ğu nu bil di rən 
Meh ri ban Əli ye va rəh bər lik 
et di yi Fon dun Azər bay can ilə 
ya na şı, dün ya nın bir çox öl-
kə lə rin də bə şə ri əhə miy yət 
da şı yan sə nət nü mu nə lə ri-
nin qo run ma sın da ya xın dan 
iş ti rak et di yi ni söy lə miş dir.

Da ha son ra Hey dər Əli-
yev Fon du tə rə fin dən Va-
ti kan Mu ze yin də Zev sin 
hey kə li nin bər pa sı na, o 
cüm lə dən “Sis ti na” za lın da 
ye ni dən qur ma iş lə ri nin apa-
rıl ma sı na da ir iki sa ziş im za-
lan mış dır.

Hey dər Əli yev Fon du-
nun pre zi den ti Meh ri ban 
Əli ye va iyu nun 2-də Ro ma 
Pa pa sı nın Mü qəd dəs Ar-
xeo lo gi ya üz rə Şu ra sı nın 
səd ri, kar di nal Can-Fran ko 
Ra va zi ilə gö rüş müş dür.

Kar di nal Va ti kan ilə 
Azər bay can ara sın da əla-
qə lə rin in ki şa fı na ver di yi 
töh fə lə rə və Mü qəd dəs 
Ro ma ka ta kom ba la rı nın 
bər pa sı na gö rə Meh ri ban 
Əli ye va ya min nət dar lı ğı-
nı bil dir miş dir. O, Hey dər 
Əli yev Fon du tə rə fin dən 
gö rü lən iş lə ri yük sək qiy-
mət lən dir miş dir.

Va ti kan da ol maq dan 
məm nun lu ğu nu ifa də edən 
Meh ri ban Əli ye va sə fər 
çər çi və sin də Ro ma Pa pa sı 
ilə ke çi ri lən gö rü şün döv-
lət lə ra ra sı mü na si bət lə rə 
töh fə ve rə cə yi nə əmin li-
yi ni ifa də et miş dir. Can-
Fran ko Ra va zi nin Azər-
bay ca nın dos tu ol du ğu nu 
de yən Meh ri ban Əli ye va 

Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli ye vin sa lam la rı nı 
kar di na la çat dır mış, onu 
ye ni dən Ba kı ya sə fə rə də-
vət et miş dir.

Bir gə la yi hə lə rin uğur-
la re al laş dı rıl dı ğı nı bil di rən 
Meh ri ban Əli ye va ümu-
mi lik də Fon dun dün ya-
nın müx tə lif öl kə lə rin də 
ümum bə şə ri əhə miy yət 
da şı yan abi də lə rin bər pa-
sı işi nə töh fə lər ver di yi ni 
ya da sal mış dır. Bi rin ci xa-
nım Mü qəd dəs Ro ma ka-
ta kom ba la rı nın bər pa sı ilə 
ya na şı, di gər la yi hə lə rin 
də hə ya ta ke çi ri lə bi lə cə yi-
ni söy lə miş, bu is ti qa mət də 
Va ti kan ilə əmək daş lı ğın 
da vam edə cə yi ni vur ğu la-
mış dır.

Gö rüş də Hey dər Əli-
yev Fon du nun dəs tə yi ilə 
Mü qəd dəs Ro ma ka ta kom-
ba la rı nın bər pa sı ilə bağ-
lı apa rı lan iş lə rin bi rin ci 
mər hə lə si haq da mə lu mat 
ve ril miş dir.

Meh ri ban Əli ye va iyu-
nun 2-də Va ti kan da Mü qəd-
dəs Ye le na adı na mav zo ley və 
Fon dun dəs tə yi ilə bər pa edi-
lən Ro ma ka ta kom ba la rı ilə 
ta nış olub.

Mav zo ley im pe ra tor Kons-
tan tin ana sı im pe rat ri çə Ye le-
na nın şə rə fi nə in şa et di ri lib. 
Bu ra da çox lu ma raq lı eks po-
nat lar sər gi lə nir. Mav zo ley-
də ki ka ta kom ba lar da apa rı lan 
qa zın tı lar za ma nı o döv rə, elə-

cə də mü qəd dəs Ye le na ya aid 
qə dim əş ya lar ta pı lıb və on lar 
in di də qo ru nub sax la nı lır. Bu-
ra da kı əsər lər ta ri xi ba xım dan 
mü hüm əhə miy yət kəsb edir.

Son ra Hey dər Əli yev Fon-
du nun dəs tə yi ilə bər pa edi-
lən Ro ma ka ta kom ba la rı ilə 
ta nış olan Meh ri ban Əli ye va-
ya mə lu mat ve ri lib ki, qə dim 
xris ti an abi də lə ri sı ra sın da ta-
ri xi və me mar lıq ba xı mın dan 
xü su si yer tu tan Mü qəd dəs 

Mar çel li nio və Pi et ro ka ta-
kom ba la rı hə lə ki, tam təd qiq 
edil mə yib. Ro ma şə hə ri nin 
ət ra fın da yer lə şən 60-a ya xın 
ka ta kom ba ara sın da məhz bu 
ka ta kom ba lar xris ti an alə mi 
üçün ən mü hüm abi də lər dən 
he sab edi lir. Apa rı lan bər pa 
iş lə ri Ro ma bə dii ir si nin ən 
gö zəl nü mu nə lə ri olan ka-
ta kom ba la rın əhə miy yə ti ni 
da ha da ar tı rır. Bu la yi hə nin 
ic ra sı xris ti an alə mi nin mü-
qəd dəs abi də lə ri nə mü səl-
man dün ya sı nın töh fə si ki mi 
də qiy mət lən di ri lir. Be lə ki, 
mü səl man öl kə sin də fəa liy-
yət gös tə rən Hey dər Əli yev 
Fon du nun xris ti an alə mi nin 
in cə sə nə ti və mə nə vi də yər-
lə ri nə ver di yi bu töh fə Ro ma 
ta ri xin də ilk ha di sə dir və bu 
da öl kə mi zin din lər və mə-
də niy yət lər ara sın da oy na dı ğı 
ta ri xi rol dan qay naq la nır.

Xa tır la daq ki, Mü qəd dəs 
Ro ma ka ta kom ba la rı nın bər-
pa sı Hey dər Əli yev Fon du ilə 
Mü qəd dəs Taxt-Tac ara sın da 
2012-ci il də im za lan mış iki-
tə rəf li sa zi şə əsa sən hə ya ta 
ke çi ri lir.

VatikaniləAzərbaycan 
arasındaəlaqələrininkişafı

Romakatakombalarıilətanışlıq
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Əhalininmüraciətlərinəxüsusiqayğıiləyanaşılır
Maİl aĞa Xa NOV

“Açıq Hö ku mə tin təş vi-
qi nə da ir 2012-2015-ci il lər 
üçün Mil li Fəa liy yət Pla nı”na 
əsa sən, Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti əha li nin müx-
tə lif tə bə qə lə ri ilə gö rüş lər 
ke çi rir. Ra yon ic ra ha ki miy-
yə ti baş çı sı nın sə rən ca mı ilə 
təs diq lən miş Təd bir lər Pla nı 
çər çi və sin də ma yın 30-da 
7-ci mik ro ra yon əra zi sin-
də ki “Və tən” fut bol klu bu-
nun in zi ba ti bi na sın da təş kil 
olun muş və tən daş fo ru mu 
da sə mə rə li nə ti cə lər lə yad-
da qal mış dır. 

Və tən daş fo ru mun da 
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, hü quq-mü ha fi zə 

or qan la rı nın, müx tə lif ida rə 
və mü əs si sə lə rin rəh bər lə ri, 
həm çi nin 20-dək mik ro ra-
yon sa ki ni iş ti rak et miş dir.

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı Xa ləd din İs gən-
də rov çı xı şın da bil dir miş dir 
ki, öl kə miz də döv lət or qan-
la rı nın fəa liy yə tin də şəf af ı-
ğın ar tı rıl ma sı, he sa bat lı lı ğın 
tə min edil mə si və ye ni tex-
no lo gi ya la rın tət bi qi müa sir 
döv rün əsas tə ləb lə rin dən dir. 
Bil di ril miş dir ki, döv lət or-
qan la rı nın fəa liy yə ti nin tək-
mil ləş di ril mə si məq sə di ilə 
təs diq edil miş Mil li Stra te gi ya 
və fəa liy yət pla nı na əsa sən 
Bi nə qə di ra yo nun da mü va fiq 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Təs-
diq olun muş təd bir lər proq-
ra mı çər çi və sin də yer lər də 
sa kin lər lə mü tə ma di səy yar 
gö rüş lər təş kil olu nur. Qeyd 

edil miş dir ki, be lə gö rüş lər 
əha li nin prob lem lə ri nin həl-
lin də mü hüm rol oy na maq la 
ya na şı, ic ti ma iy yə tin qə bul 

edi lən qə rar lar, gö rü lən iş lər 
və hə ya ta ke çi ri lə cək təd bir-
lər ba rə də mə lu mat lan dı rıl-
ma sı na şə ra it ya ra dır.

Rayon sakini  Xa nış 
Təm  ra zov ya şa dı ğı bi na nın 
hə yə ti nin bər bad və ziy yət-
də ol du ğu nu və əra zi nin 

abad laş dı rıl ma sı va cib li yi ni 
önə çək miş dir. X.İs gən də-
rov və tən da şın mü ra ciə ti nə 
ca vab ola raq bil dir miş dir ki, 
mü va fiq Döv lət Proq ra mı na 
əsa sən, ra yon da bu is ti qa-
mət də iş lər apa rı lır və ya xın 
za man lar da bü tün bi na la rın 
hə yə ti abad laş dı rı la caq. 

7-ci mik ro ra yo nun A.Ku-
nan ba yev kü çə si 9/25, mən zil 
103-də ya şa yan Şöv qü Nu ri-
yev de miş dir ki, əra zi yə su-
yun çə ki li şi ilə bağ lı qa zın tı 
iş lə ri apa rıl sa da, son ra dan 
abad lıq iş lə ri apa rıl ma yıb, 
as falt ör tü yü dö şən mə yib. 
Ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı və tən da şın önə çək-
di yi prob le min qı sa müd dət-
də həl li üçün Mən zil Ko m-
mu nal Tə sə rrü fat Bir li yi nin 
səd ri Azər  Məm mə do va 
tap şı rıq ve rmişdir. 

Hə min ün van da ya şa-
yan Tu ra xa nım Əli ye va isə 
ya xın lıq da uşaq bağ ça sı nın 
ol ma ma sın dan şi ka yət lə nib. 
X.İs gən də rov və tən da şın 
qal dır dı ğı prob lem lə əla qə-
dar  bil di rib ki, Ba kı Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə ti ilə əl də 
olun muş ra zı lı ğa əsa sən, ya-
xın pers pek tiv də 7-ci mik ro-
ra yon da uşaq bağ ça sı nın in-
şa sı na baş la nı la caq dır. 

Təd bir də iş ti rak edən 
di gər sa kin lə rin də prob-
lem lə ri ni diq qət lə din lə yən 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı Xaləddin 
İs gən də rov on la rın bö yük 
bir qis mi nin həl li üçün 
aidiy yə ti qu rum la rın rəh-
bər lə ri nə tap şı rıq lar ve rib, 
həl li vaxt tə ləb edən bir sı ra 
mə sə lə lər isə nə za rə tə gö tü-
rü lüb.

Binəqədiməktəblilərinin“Sonzəng”i
EsMira OrucOVa

Mək təb il lə ri nin yad daş-
lar da kı xoş xa ti rə si nə çev ri-
lən son zəng mə ra si mi Bi-
nə qə di ra yo nun da da yük sək 
sə viy yə də təş kil olun muş du. 
Ma yın 30-da Rə sul za də qə-
sə bə sin də yer lə şən N.Fə rəc-
za də adı na 100 say lı tam or ta 
mək təb də bay ram ab-ha va sı 
du yu lur du. Mək tə bin mü-
əl lim lə ri və şa gird lə ri «Son 
zəng»in yük sək sə viy yə də 
ke çi ril mə si, bu gü nün mə-
zun la rın yad da şın da əbə di 
qa la caq ha di sə yə çev ril mə si 
üçün əl lə rin dən gə lə ni əsir-
gə mə miş di lər. 

Təd bir də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov, ic ra ha-
ki miy yə ti baş çı sı nın müa vin-
lə ri İl qar Sü ley ma nov, Ay gün 
Əli ye va, RİH baş çı sı Apa ra-
tı nın şö bə mü dir lə ri, ida rə 
və mü əs si sə lə rin rəh bər lə ri, 
mü əl lim lər, şa gird lər və va li-
deyn lər  iş ti rak edib lər. 

Mə lu mat üçün bil di rək 

ki, hə min gün 100 say lı tam 
or ta mək təb 3 si nif ilə vi da-
la şıb, ümu mi lik də, 58 nə fər 
or ta mək tə bi bi ti rə rək müs-
tə qil hə ya ta qə dəm qo yub. 
On lar dan 41-i Azər bay can, 
17-si rus böl mə si nin pa yı na 
dü şür. Ümu mi lik də isə bu il 
Bi nə qə di ra yo nu üz rə or ta 
mək təb lə ri 2531 nə fər şa gird 
bi ti rib. 

Bay ram təd bi ri Döv lət 
him ni nin səs lən di ril mə si ilə 
baş la nıb. Mək tə bin di rek to-
ru Gül na rə Məm mə do va iş-
ti rak çı la rı sa lam la ya raq 100 
say lı mək təb də təş kil olu-
nan təd bir də iş ti ra kı na gö rə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro va min nət dar lı ğı nı 
bil di rib. O, or ta mək tə bi bi ti-
rə rək ye ni hə ya ta qə dəm qo-
yan mə zun la ra gə lə cək hə yat 
yol la rın da uğur lar ar zu la yıb: 
«Bu gün çox hə yə can lı yam, 
ona gö rə ki, doğ ma uşaq la-
rı mız dan ay rı lı ram. On bir il 
ər zin də on lar la, de mək olar 
ki, doğ ma laş mı şıq. Mə zun la-
rı mı za gö zəl gün lər, xoş hə yat 
ar zu la yı ram. Qoy on lar bü tün 

sa hə lər də fərq lən sin lər, Və-
tə nə la yiq li öv lad ki mi ye tiş-
sin lər. Bu za man biz əziy yə-
ti mi zin hə dər get mə di yi nin 
şa hi di ola rıq. Azər bay ca nın 
gə lə cə yi məhz bu gün kü 
gənc lə rin əlin də dir». 

Di rek tor onu da vur ğu-
la yıb ki, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin yü rüt dü yü məq-
səd yön lü si ya sət Bi nə qə di 
ra yo nun da da di na mik in ki-
şaf və tə rəq qi ni tə min edib: 
«Ra yo nu muz bü tün sa hə lər-
də in ki şaf edir. Hər tə rəf də 
abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri ge-
niş vü sət alıb. Bi nə qə di də 
gənc lər döv lə tin diq qət və 
qay ğı sı ilə əha tə olu nub lar. 
Gənc lə rin müx tə lif sa hə lər-
də önə çə kil mə si, on la rın 
prob lem lə ri nin həl li is ti qa-
mə tin də apa rı lan iş lər cə nab 
Xa ləd din İs gən də ro vun ra-
yo na ic ra baş çı sı tə yin olun-
ma sın dan son ra ge niş vü sət 
alıb. Gənc lər ya ra dıl mış şə-
ra it dən mak si mum ya rar-
lan ma ğa ça lı şır lar. İna nı ram 
ki, mək tə bi mi zin mə zun la rı 

res pub li ka mı zın ic ti mai-si-
ya si və so si al-mə də ni hə ya-
tın da bun dan son ra da fə al 
iş ti rak edə cək lər». 

«Son zəng» mə ra si mi 
mək təb li lə rin ha zır la dıq la rı 
mu si qi par ça la rı nın, rəqs lə-
rin, bə dii kom po zi si ya la rın 
və müx tə lif id man oyun la rı-
nın nü ma yi şi ilə da vam et di-
ri lib. On la rın səs lən dir dik lə ri 
«Son zəng» mah nı sı isə bü tün 
iş ti rak çı la rı duy ğu lan dı ra raq 
köv rək hiss lər oya dıb. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd-
din İs gən də rov mə zun la rı 
sa lam la ya raq on la rın hər bi-
ri nə gə lə cək hə yat yol la rın da 
uğur lar ar zu la yıb: «Hər bir 
in sa nın hə ya tın da bir ömür 
bo yu unu da bil mə yə cə yi, hər 
za man xa tır la dı ğı an lar olur. 
Be lə unu dul maz xa ti rə lər dən 
bi ri də «Son zəng» mə ra si mi 
ilə bağ lı dır. Bu gün müs tə qil 
hə ya ta qə dəm qo yan hər bir 
azər bay can lı gən ci nin öm rü-
nə xoş xa ti rə ki mi kö çür. Bu 
gün mə zun adı nı da şı yan la-
ra, sö zün yax şı mə na sın da, 
hə səd apa rı ram.  Bir an lıq 

si zin ke çir di yi niz hiss lə ri ya-
şa maq is tə yi rəm. Bir za man 
mən də «Son zəng»in acı və 
şi rin də qi qə lə ri ni ya şa mı-
şam. Mən də or ta mək təb də 
də cəl lik et mi şəm, mü əl lim lə-
rim tə rə fin dən dan lan mı şam. 
Son ra dan ba şa düş mü şəm ki, 

mü əl lim lə ri miz bi zim sa ba-
hı mı zı dü şü nə rək dan la yıb-
lar, yük sək təh sil al ma ğı mı-
za ça lı şıb lar. Hər bir in sa nın 
hə ya tın da həm ata nın, həm 
də mü əl li min da nıl maz ro-
lu var. Va li deyn in sa na hə yat 
bəxş edir, mü əl lim isə onun 
xoş bəxt gə lə cə yi nin, zə ka sı-
nın, təh si li nin əsa sı nı qo yur. 
Xoş bəxt ol maq üçün el mə, 
təh si lə də rin dən yi yə lən mək 
va cib dir».

X.İs gən də rov bil di rib ki, 
bu gün Azər bay can da bü tün 
sa hə lər də ol du ğu ki mi, təh-
sil də də yük sək in ki şaf var. 
O, gənc lə ri öl kə də ya ra dıl-
mış şə ra it dən is ti fa də edə rək 
yük sək təh sil ad ma ğa, xal qa, 
döv lə tə la yiq li və tən daş ki-
mi ye tiş mə yə ça ğı rıb: «Han sı 
pe şə yə yi yə lən mə yi niz dən 
ası lı ol ma ya raq, öz bi lik və 
ba ca rıq la rı nız la Azər bay ca-
nın in ki şa fı na ça lış ma lı, cə-
nab Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi al tın da yü rü dü lən 
si ya sə tə dəs tək ver mə li si niz. 
Siz yal nız yük sək ali təh sil al-
maq la döv lə ti mi zə, xal qı mı za 
lə ya qət lə xid mət edə bi lər si-

niz. Hər bi ri ni zə öl kə miz və 
xal qı mız üçün la yiq li öv lad 
ol ma ğı ar zu la yı ram».

Təd bir də “Gənc Hey dər-
çi lər” təş ki la tı nın üzv lə ri nin 
ulu ön dər lə bağ lı səs lən dir-
dik lə ri fi kir lər iş ti rak çı la rın 
al qış la rı ilə qar şı la nıb.

Mə ra sim də iş ti rak edən 
mü əl lim və mə zun lar bu əla-
mət dar gün lə bağ lı bi zim lə 
tə əs sü rat la rı nı bö lü şüb lər. 

Nur la na Nə bi ye va,  
Azərbaycandilivə
ədəbiyyatmüəlliməsi:

– Mə zun la rı mı za xoş gün-
lər ar zu la yı ram. Ar zu edi rəm 

ki, on lar mək təb də, ailə lə rin-
də al dıq la rı yük sək tər bi yə ni 
gə lə cək gənc nəs lə ötür sün-
lər. Qoy on lar ürək lə rin də ki 
ar zu la rı na çat sın lar. Ən əsa sı, 
mə zun la ra la yiq li və tən daş 
ol ma ğı ar zu la yı ram.

ra min İb ra hi mov, 
məktəbinməzunu:

– Bu gün mən həm se vi-
nir, həm də kə dər lə ni rəm. 
Mək təb il lə ri mə nim üçün 
çox də yər li idi. Bu il lər ər zin-
də da im bir yer də ol du ğum 
si nif yol daş la rım dan ay rıl maq 
mə nə çə tin gə lir. Si nif yol daş-
la rım «Son zəng» mah nı sı nı 
ifa edən də hə yə can dan tit-
rə dim, göz yaş la rı mı sax la ya 
bil mə dim. Bu il XI sin fi ba şa 
vu ran bü tün mə zun la ra uğur-
lar ar zu la yı ram.

***
Ma yın 30-da 83 say lı mək-

təb-li sey də də “Son zəng” 
mə ra si mi təş kil edil miş di. 
Təh sil oca ğı nın hə yə ti nə 
top la şan 11-ci si nif şa gird lə-
ri nin hə yə ca nı, va li deyn lə rin 
se vin ci, mü əl lim lə rin qü rur 
his si, ən nə ha yət, bi rin ci lə-
rin ümid do lu ba xış la rı xoş 
ov qat ya ra dır dı. Bi rin ci lər 
mək təb lə vi da la şa caq şa gird-
lə rə gül dəs tə lə ri, so nun cu lar 
isə uşaq lıq dün ya sın dan hə-
lə tam ay rıl ma mış ba la ca la ra  
müx tə lif oyun caq lar hə diy yə 
et di lər. 

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, mü-
əl lim və şa gird lər, va li deyn lər 
iş ti rak edir di lər. 

Təd bir Döv lət him ni nin 
səs lən di ril mə si ilə baş la nıl dı. 
Mək tə bin di rek to ru Ya qut Sa-
dı qo va mə zun la rı «Son zəng» 
mü na si bə ti lə təb rik et di, on-
la ra gə lə cək hə yat la rın da 
uğur lar ar zu la dı: «Bu il mək-
tə bi mi zi 137 nə fər şa gird bi-
ti rir. İna nı ram ki, on la rın hər 
bi ri hə yat da la yiq ol du ğu ye ri 
tu ta caq, müs tə qil Azər bay-
ca nın da ha da çi çək lən mə si, 
in ki şaf et miş öl kə lər lə bir gə 
ad dım la ma sı yo lun da əl lə rin-
dən gə lə ni əsir gə mə yə cək, 
tor paq la rı mı zın bü töv lü yü 
uğ run da mü ba ri zə apa ra caq-
lar». 

 Y.Sa dı qo va nın söz lə ri nə 
gö rə, 1971-ci il də ya ra nan, 
1994-cü il dən mək təb-li sey 
ki mi fə liy yət gös tə rən təh sil 

oca ğın da  2 mi nə ya xın şa gird 
təh sil alır, on la rın tə lim-tər-
bi yə si ilə 151 nə fər mü əl lim 
məş ğul olur. Qeyd olun du ki, 
83 say lı mək təb-li se yin adı 
hə mi şə ön cül lər sı ra sın da çə-
ki lir. Mək təb-li se yin bir ne çə 
mü əl li mi  «Tə rəq qi» me da lı 
ilə təl tif olu nub, «Əmək dar 
mü əl lim» və «İlin ən yax şı 
mü əl li mi» adı na la yiq gö rü-
lüb. Təh sil oca ğı 2008-ci il də 
ilk də fə ola raq res pub li ka-
da  ke çi ril miş «İlin ən yax şı 
mək tə bi» mü sa bi qə si nin qa-
lib lə rin dən olub. Mək tə bin 
mə zun la rın dan bir ne çə si ali 
mək təb lə rə qə bul za ma nı 
yük sək nə ti cə gös tər dik lə ri-
nə gö rə pre zi dent tə qaü dü nə 
la yiq gö rü lüb lər. 2012-2013-
cü təd ris ilin də mək təb-li-
se yi  bi tir miş mə zun lar dan 3 
nə fə ri ali mək təb lə rə qə bul 
im ta han la rın da 600-dən, 25 
nə fə ri isə 500-dən yu xa rı bal 
top la ya raq res pub li ka nın, 8 
nə fə ri isə xa ri ci öl kə lə rin nü-
fuz lu ali thsil ocaq la rı na qə bul 
olu nub lar. Di rek tor mək təb 
şa gird lə ri nin id man, rəsm və 
mu si qi sa hə sin də əl də et dik-
lə ri uğur lar ba rə də də ət raf ı 
mə lu mat ver di. 

Təd bir də çı xış edən Bi nə-
qə di RİH baş çı sı nın müa vi ni 
Vü sar İs ma yı lov mə zun la ra 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də ro-
vun təb ri ki ni çat dır dı. Bil dir di 
ki, öl kə baş çı sı nın xü su si diq-
qət və qay ğı sı nə ti cə sin də son 
il lər Azər bay can təh si li in ki-
şaf edir, bu sa hə də mü hüm la-
yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir: «Ba kı 
şə hə ri və ət raf qə sə bə lə rin 
so si al-iq ti sa di in ki şa fı na da ir 
Döv lət Poq ra mı çər çi və sin də 
Bi nə qə di ra yo nun da fəa liy yət 
gös tə rən ümum təh sil mək-
təb lə ri əsas lı tə mir olu nur, 
ye ni kor pus lar ti ki lir. Ra yon da 
di gər sa hə lər lə ya na şı, təh si lə 
də xü su si diq qət gös tə ri lir. Bi-
nə qə di təm sil çi lə ri müx tə lif 
olim pia da lar da, bi lik ya rış ma-
la rın da fə al iş ti rak edir lər. Si-
zə gə lə cək hə ya tı nız da uğur-
lar ar zu la yı ram. İna nı ram ki, 
bu il də Bi nə qə di ra yo nun da 
or ta mək tə bi ba şa vur muş 
mə zun lar ali mək təb lə rə qə-
bul im ta han la rın da yük sək 
nə ti cə lər gös tə rə cək lər». 
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tədbir

Ma İl aĞa Xa NOV

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, YAP Bi nə qə-
di ra yon təş ki la tı, həm çi nin 
Gənc lər və İd man İda rə si-
nin tə şəb bü sü ilə “AF Ho tel” 
Əy lən cə Mər kə zin də “Bə ra-
bər lik” adı al tın da ke çi ri lən 
təd bir də sağ lam lı ğı məh dud 
olan 100-ə ya xın uşaq və ye-
ni yet mə lər lə bir gə on la rın 
di gər həm ya şıd la rı  da iş ti-
rak et miş lər.

Təd bir də çı xış edən  Bi-
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
Ay gün Əli ye va uşaq la ra gös-
tə ri lən döv lət qay ğı sın dan 
bəhs et miş və bu nu döv lət 
si ya sə ti nin mü hüm is ti qa-
mət lə rin dən bi ri ki mi sə-
ciy yə lən dir miş dir. O,  gə-
lə cə yi miz olan uşaq la rın, o 
cüm lə dən sağ lam lıq im kan-
la rı məh dud az yaş lı la rın da-
im diq qət və qay ğı ilə əha tə 
olun ma sı nın va cib li yin dən 

da nış mış dır. Na tiq uşaq la rın 
fi zi ki və mə nə vi sağ lam lı-
ğı nın cə miy yə tin gə lə cək 
in ki şa fın da mü əy yə ne di ci 
amil lər dən bi ri ol du ğu nu 
vur ğu la mış dır. Bil di ril miş dir 
ki, “Bə ra bər lik” ad lı mu si qi-
li-əy lən cə li təd bi rin ke çi ril-
mə sin də məq səd sağ lam lıq 
im kan la rı məh dud uşaq lar la 
sağ lam uşaq la rın bə ra bər ol-
ma sı fik ri ni cə miy yə tə aşı la-
maq dır.

AF Ho tel əy lən cə mər-

kə zin də na ğıl qəh rə man la rı, 
ta nın mış in cə sə nət us ta la rı 
ilə ya na şı, is te dad lı uşaq la rın 
ifa sın da kon sert proq ra mı 
nü ma yiş et di ril miş dir. Son da 
uşaq la ra hə diy yə lər təq dim 
olun muş dur.

Hə min gün  Hey dər Əli-
yev adı na Mə də niy yət və 
İs ti ra hət Par kın da ke çi ri lən 
təd bir də ilk ön cə iş ti rak çı-
la ra və qo naq la ra 1 İyun – 
Uşaq la rı Bey nəl xalq Mü da fiə 
Gü nü ba rə də mə lu mat ve ril-
miş dir. Da ha son ra “Ays land 
se vin ci” şou proq ra mı, mu-
si qi li-əy lən cə li uşaq şən li yi 
nü ma yiş et di ril miş dir.

Ra yo nun Zə ri fə Əli ye va 
adı na is ti ra hət par kın da da 
təş kil olu nan  təd bir də  266 
və 153 say lı uşaq bağ ça la rı-
nın təq di ma tın da mu si qi li-
əy lən cə li proq ram nü ma yiş 
et di ril miş dir. Sehr baz lar və 
klo un la rın nü ma yiş et dir di yi 
əy lən cə li oyun lar və ma raq-
lı nöm rə lər uşaq lar tə rə fin-
dən al qış lar la qar şı lan mış dır. 
Kon sert ər zin də gənc rəs sam 
Sur xay Na dir za də nin as fal-
tüs tü rəsm nü mu nə lə ri iş-
ti rak çı la rın ma ra ğı na sə bəb 
ol muş dur.

M.Oru cOV

Ma yın 30-da Bi nə qə di Ra-
yon İc ra Ha ki miy yə ti və Föv-
qə la də Hal lar Na zir li yi (FHN) 
Ba kı Re gio nal Mər kə zi nin bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Su höv zə-
lə rin də in san la rın təh lü kə siz li-
yi nin tə min edil mə si” möv zu-
sun da  mü şa vi rə ke çi ri lib.

Mü şa vi rə 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, 
FHN Ba kı Re gio nal Mər-
kə zi nin mə sul əmək daş la rı, 
Nov xa nı çi mər li yin də fəa liy-
yət gös tə rən sa hib kar lar, ra-
yo nun Tə xi rə sa lın maz Tə ci li 
Tib bi Yar dım Stan si ya sı nın 
hə kim lə ri, Bi nə qə di bə lə diy-
yə si nin, Gi gi ye na və Epi de-
mo lo gi ya Mər kə zi nin əmək-
daş la rı iş ti rak edib lər. Təd bi ri 
açan Vü sar İs ma yı lov bil di rib 
ki,  bu cür mü şa vi rə lə rin Bi-
nə qə di ra yo nun da ke çi ril mə-
si ar tıq ənə nə ha lı nı alıb. Son 
il lər apa rı lan araş dır ma lar çi-
mər lik lər də əha li yə xid mə tin 
yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin-
də xey li iş lə rin gö rül dü yü nü 
təs diq edir. Çi mər lik möv sü-
mü nün baş la nıl ma sı ilə əla-
qə dar Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin tə şəb bü sü 
ilə hər həf tə so nu Nov xa nı 
çi mər li yin də imə ci lik lər təş-
kil edi lir və əra zi yə vax ta şı rı 
reyd lər təş kil olu nur: “Ha zır-
da çi mər lik də ge niş miq yas lı 

tə miz lik iş lə ri hə ya ta ke çi-
ri lib. İc ra ha ki miy yə ti baş çı-
sı nın töv si yə si ilə sa hil bo yu 
qu mun yum şal dıl ma sı (şum-
lan ma sı) işi hə ya ta ke çi ri lib. 
Zi bil qu tu la rı rəng lə nib və 
köh nə lə ri ye ni si ilə əvəz lə-
nib. Məi şət tul lan tı la rı nın da-
şın ma sı ilə bağ lı sa hib kar lar la 
mü qa vi lə bağ la nı lıb. Ət raf da 
ya şa yan sa kin lər ara sın da bu 
is ti qa mət də ge niş maa rif ən-
dir mə iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib. 
Ya şa yış mən tə qə lə rin dən çi-
mər li yə axı dı lan çirk li su lar 
sa hil də qu raş dı rıl mış mo dul 
tip li tə miz lə yi ci qur ğu lar va-
si tə si lə tə miz lə nə rək də ni-
zə axı dı lır. Bun dan əla və, 
çi mər li yin su yu nun ya rar lı 
olub-ol ma ma sı da diq qət də 
sax la nı lır”.     

Ba kı Re gio nal Mər kə zi-
nin rə is müa vi ni, tibb xid-
mə ti pol kov ni ki Cə fər Məm-
mə dov “Su höv zə lə rin də 
əha li nin təh lü kə siz li yi nin 
tə min olun ma sın da Ba kı Re-
gio nal Mər kə zi nin yer li ic ra 
ha ki miy yə ti or qan la rı ilə bir-
gə fəa liy yə ti” möv zu sun dan 
çı xı şın da qeyd edib ki, son 
il lər öl kə də ki çi mər lik zo-
na la rı müa sir lə şir və in ki şaf 
edir. Hə min zo na lar da ye ni 
otel lə rin, is ti ra hət ob yekt lə ri-
nin  ti kin ti si, inf rast ruk tu run 
in ki şa fı öl kə yə  tu rist axı nı-
nı ar tı rır: “Bu in ki şaf özü ilə 
bir lik də mü əy yən prob lem-

lər gə ti rir. Hə min prob lem-
lər dən bi ri də su da bo ğul ma 
ris ki ilə bağ lı dır. Məhz be lə 
risk lə rin qar şı sı nın alın ma-
sı məq sə di ilə Ba kı Re gio nal 
Mər kə zi Döv lət Su lar da Xi la-
set mə Xid mə ti ilə bir gə hər il 
əra zi sin də çi mər lik olan ra-
yon la rın ic ra ha ki miy yə tin də 
mü şa vi rə lər ke çi ri lir. Məq səd 
maa rif ən dir mə və mə lu mat-
lan dır ma me xa nizm lə ri ni işə 
sal maq və bu  is ti qa mət də ra-
yon ic ra ha ki miy yət lə ri, bə lə-
diy yə lər, elə cə də ra yon la rın 
aidiy yə ti qu rum la rı ilə bir gə 
fəa liy yə tin təş ki li dir. Yal nız 
bu yol la biz su höv zə lə rin də 
in san la rın təh lü kə siz li yi ni tə-
min edə bi lə rik”.

Rə is müa vi ni çı xı şı nı bi tir-
dik dən son ra təd bir iş ti rak çı-
la rı nı Döv lət Su lar da Xi la set-
mə Xid mə ti nin fəa liy yə ti ni 
əks et di rən vi deo çar xa bax-
ma ğa də vət edib. Döv lət Su-
lar da Xi la set mə Xid mə ti nin 
təb li ğat, tibb və təş ki lat sek-
to ru nun mü di ri Mən sur Pi ri-
yev, Bi nə qə di bə lə diy yə si nin 
səd ri Fə za il Ba ba yev, Tə ci li 
Tib bi Tə xi rə sa lın maz Yar dım 
Stan si ya sı nın hə ki mi İra də 
Sə fə ro va, ra yo nun Gi gi ye na 
və Epi de mio lo gi ya Mər kə zi-
nin di rek to ru Fə dai Ha cı yev 
ra yon əra zi sin də çi mər lik lə-
rin yay möv sü mü nə ha zır lı ğı 
ilə əla qə dar gö rü lən iş lər ba-
rə də mə lu mat ve rib lər. 

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tın da 
ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vin ana dan ol ma sı nın 91-ci 
il dö nü mü mü na si bə ti lə “Hey-
dər Əli ye vin ir si nin öy rə nil-
mə si” möv zu sun da ke çi ril miş 
se mi nar lar da fə al lı ğı ilə se çi-
lən şa dird lər lə gö rüş ke çi ri lib.

Təd bir də YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın səd ri Ra-
miz Gö yü şov, Bi nə qə di ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si nin 
rəi si Qüd si Bay ra mov, Ba kı 
şə hə ri üz rə Təh sil İda rə si nin 
Bi nə qə di ra yo nu üz rə ko mis-
si ya sı nın nü ma yən də si Və zi-
fə Məm mə do va və ümum-
təh sil mək təb lə ri nin şa gird-
lə ri iş ti rak edib lər.

Ra miz Gö yü şov ulu ön-
dər Hey dər Əli ye vin döv lət 
və xalq qar şı sın da kı ta ri xi 
xid mət lə rin dən da nı şıb və 
onun zən gin si ya si ir si nin öy-
rə nil mə si nin va cib li yi ni önə 
çə kib. Bil di rib ki, ulu ön dər 
Hey dər Əli yev Azər bay ca nın 
dün ya si ya si are na sın da la yiq-
li yer tut ma sı nı tə min edib: 
“Hey dər Əli yev ta ri xə həm 
uğur lu re gio nal la yi hə lə rin 
mü əl li fi, həm də iq ti sa di is-
la hat la rın ya ra dı cı sı ki mi dü-
şüb”. Təş ki la tın  səd ri sa vad lı, 
döv lə ti ni və mil lə ti ni se vən 
gənc lə rin müs tə qil Azər bay-
ca nın gə lə cək ta le yin də mü-
hüm rol oy na ya caq la rı nı diq-
qə tə çat dı rıb. Ra miz Gö yü şov 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
əsa sı nı qoy du ğu gənc lər si-

ya sə ti nin bu gün Pre zi dent İl-
ham Əli yev tə rə fin dən uğur la 
da vam  et di ril di yi ni, gənc lə rə 
hər tə rəf i şə ra it ya ra dıl dı ğı nı, 
bu məq səd lə çox say lı döv lət 
proq ram la rı nın qə bul olun-
du ğu nu diq qə tə çat dı rıb. O, 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
Azər bay ca na bi rin ci rəh-
bər li yi döv rün də min lər lə 
azər bay can lı gən cin xa ri ci öl-
kə lə rə ali təh sil al ma ğa gön-
də ril di yi ni, bu ənə nə nin ha-
zır da Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fin dən la yi qin cə da vam 
et di ril di yi ni vur ğu la yıb. Onun 
söz lə ri nə gö rə, “2007-2015-ci 
il lər Azər bay can gənc lə ri nin 
xa ric də təh si li üz rə Döv lət 
Proq ra mı” çər çi və sin də 5 
min nə fər azər bay can lı gənc 
dün ya nın ən nü fuz lu uni ver-
si tet lə rin də döv lət he sa bı na 
ali təh sil al maq hü qu qu im-
ka nı əl də edib. Ra miz Gö-
yü şov Bi nə qə di də gənc lə rin 
hər tə rəf i in ki şa fı üçün bö yük 
iş lə rin gö rül dü yü nü, ra yon 
rəh bər li yi nin gənc lə rin fi zi ki 
və mə nə vi in ki şa fı na xü su si 
diq qət ye tir di yi ni də diq qə tə 
çat dı rıb. O, çı xı şı nın so nun da 
gənc lə rə ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin si ya si ir si ni də rin dən 
öy rən mə yi töv si yə edib.

Ba kı şə hə ri üz rə Təh sil 
İda rə si nin Bi nə qə di ra yo nu 
üz rə ko mis si ya sı nın nü ma-
yən də si Və zi fə Məm mə do va 
se mi nar la rın ke çi ril mə sin də 
gös tə ri lən dəs tə yə gö rə təm-
sil et di yi qu ru mun adın dan 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nə və YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın rəh bər li-
yi nə min nət dar lı ğı nı bil di-
rib. O, se mi nar la rın yük sək 
sə viy yə də keç di yi ni vur ğu la-
yıb, bu təd bir lər də fə al iş ti rak 
edən şa gird lə rə təh sil lə rin də 
uğur lar ar zu la yıb.

Bi nə qə di Ra yon Gənc-
lər və İd man İda rə si nin rəi si 
Qüd si Bay ra mov ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin ir si nin 
öy rə nil mə si nin hər bir mək-
təb li üçün va cib ol du ğu nu 
vur ğu la yıb. O, gənc lə rin in-
ki şa fı is ti qa mə tin də komp-
leks təd bir lə rin gö rül dü yü nü, 
bir müd dət son ra ra yon da 
“Gənc lər evi”nin is ti fa də-
yə ve ri lə cə yi ni, “Bi nə qə di 
Gənc lə ri İc ti mai Bir li yi”nin 
ya ra dı la ca ğı nı bil di rib və ye-
ni yet mə lə ri ic ti mai hə yat da 
fə al ol ma ğa səs lə yib.

Son ra Bi nə qə di ra yo nu 
or ta ümum təh sil mək təb lə-
ri nin şa gird lə ri – Sa bit Ba ğı-
rov, Yu sif Əh mə dov, Pa ki zə 
Pa şa ye va, Na tə van Sul ta no va, 
Məh ku mə Ələk bə ro va, Gül-
nu rə Hə sən li, Çi na rə Xə li lo-
va və di gər lə ri Azər bay can da 
gənc lə rə ya ra dı lan şə ra it dən, 
elm, təh si lə gös tə ri lən diq-
qət dən söz açıb lar. 

Son da “Hey dər Əli ye vin 
ir si nin öy rə nil mə si” möv zu-
sun da ke çi ril miş se mi nar lar-
da fə al lıq gös tər miş şa gird lə-
rə fəx ri fər man və hə diy yə lər 
təq dim olu nub.

Əsasməqsədinsanların 
təhlükəsizliyini 
təminetməkdir

Fəalşagirdlərləgörüşkeçirilib
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M. OrucOV

 Ötən iki ili Bi nə qə di ra-
yo nu üçün tə rəq qi və yük sə-
liş mər hə lə si ki mi də də yər-
lən dir mək olar. Bu müd dət 
ər zin də sa kin lə rin ra hat, fi-
ra van ya şa yı şı nın tə min edil-
mə si ba xı mın dan müx tə lif 
sa hə lər üz rə inf rast ruk turun 
ye ni ləş di ril mə si nə, kom mu-
nal xa rak ter li  prob lem lə rin 
həl li nə xü su si diq qət lə ya-
na şı lıb. Qə sə bə lə ra ra sı və 
qə sə bə da xi li yol lar da, mər-
kə zi kü çə və mə həl lə lər də, 
ya şa yış bi na la rı nın fa sad və 
dam ör tük lə rin də, park və 
mey dan lar da, həm çi nin, di-
gər inf rast ruk tur sa hə lə rin-
də ye ni lən mə və əsas lı tə mir 
iş lə ri  gö rü lüb və  ye ni dən 
qur ma iş lə ri  bu gün də yük-
sək temp lə da vam et di ri lir. 

Bu ba xım dan 8 və 7 mik-
ro ra yon lar da gö rü lən iş lər 
xü su si lə diq qə ti cəlb edir. 
Qeyd edək ki, ötən il ər zin də  
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
si fa ri şi əsa sın da adı çə ki lən 
mik ro ra yon lar da on dan yu-
xa rı abad mə həl lə ya ra dı lıb. 
Bir çox bi na la rın fa sad la rı 
ye ni lə nib, sa kin lə rin ra hat-
lı ğı üçün “xe yir-şər” ev lə ri 
in şa edi lib. Am ma bu son 
de yil. Son ay lar 1 say lı Sa hə 
İn zi ba ti Əra zi Dai rə si nə aid 
olan 8-ci mik ro ra yon da və 
ona  ya xın əra zi lər də tə mir-
ti kin ti iş lə ri da ha ge niş vü sət 
alıb. Ha zır da əra zi də  in san-
la rın zöv qü nü ox şa yan abad-
lıq-qu ru cu luq iş lə ri sü rət lə 
da vam et di ri lir. Gö rü lən iş-
lər ba rə də əmək da şı mı za 
mə lu mat ve rən  Bi nə qə di 
Ra yon Mən zil Kom mu nal-
Təs sər rü fat Bir li yi nin 102 
say lı Mən zil-İs tis mar Sa hə-

si nin rəi si Na miq Cə fə rov 
bil di rib ki, ar tıq  əra zi də 
yer lə şən  Nax çı va ni 27-də 
bi na la rın üz lən mə si pro se si 
ba şa çat maq üz rə dir. Bu  ün-
van da yer lə şən çox mən zil li 
bi na lar da ən müa sir tə ləb lə-
rə uy ğun  tə mir iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lir: “Bi na la rın fa sad la rı-
nın də yiş di ril mə si ilə ya na şı, 
ka na li za si ya sis te mi də tə mir 
olu nub. Bi na da kı  lift lər iş lək 
və ziy yət də dir, zir zə mi də tə-
miz lik iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib, 
mən zil lər fa si lə siz su ilə tə-

min  olu nub. Ey ni za man da, 
bi na la rın yer ləş di yi kü çə lər 
abad laş dı rı lıb, hə yət lər də zi-
bi lin da şın ma sı üçün la zı mi 
şə ra it ya ra dı lıb. İn san la rın 
is ti ra hə ti nin tə min edil mə si 
məq sə di ilə hə yət lər də ya-
şıl laş dır ma iş lə ri nə baş la nı-
lıb”. Ha zır da  Zi ya Bün ya dov 
pros pek ti nin ra yon əra zi-
sin dən ke çən his sə sin də tə-
mir iş lə ri get di yi ni söy lə yən 
N.Cə fə rov kü çə bo yu  yer-
lə şən bi na la rın fa sad la rı nın 

üz lən mə si nə baş lan dı ğı nı 
de yib: “ Bil di yi niz ki mi, adı 
çə ki lən  pros pekt öl kə baş çı-
sı nın tap şı rı ğı əsa sın da ye ni-
dən qu ru lur və ti kin ti   iş lə ri 
ya xın ay lar da ye kun laş ma lı-
dır. Bu sə bəb dən,  pros pekt 
bo yu yer lə şən bi na la rın tə-
mir edil mə si nə gös tə riş ve-
ri lib. Ar tıq 11 bi na da tə mir 
iş lə ri nə baş la nı lıb. On lar dan 
10-u beş, bi ri isə  hün dür-
mər tə bə li bi na dır. La hi yə yə 
əsa sən, bi na la rın fa sad la-
rı ən müa sir üs lub da tə mir 

olu na caq dır. Bun dan əla və, 
xid mə ti əra zi mi zə da xil olan 
Ağa Sa dıq Gə ray bəy li kü çə-
sin də də tə mir iş lə ri nə baş-
la nı lıb”. 

 Tə bii dir  ki, ra yon da hə-
ya ta ke çi ri lən abad lıq iş lə ri 
sa kin lə rin də ürə yin cə dir.   
8-ci mik ro ra yon sa ki ni Akif  
Hə sə nov bi zim lə söh bə tin də 
bil dir di ki, ötən 2 il ər zin də  
hə qi qə tən  ra yon da və onun 
qə sə bə lə rin də ge niş miq-
yas lı abad lıq iş lə ri  gö rü lüb: 

“Ya şa dı ğım  bi na nın 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. 
Ey ni za man da mə həl lə da xi li 
yol lar  tə mir edi lə rək as falt-
la nıb və 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”. Mü sa hi bi mi zin söz-
lə ri nə gö rə,  ötən müd dət 
ər zin də sa kin lə rin ra hat, fi-

ra van ya şa yı şı nın tə min edil-
mə si ba xı mın dan müx tə lif 
sa hə lər üz rə inf rast ruk tu run 
ye ni ləş di ril mə si nə, kom mu-
nal xa rak ter li  prob lem lə-
rin həl li nə xü su si diq qət lə 
ya na şı lıb. Ra yon əra zi sin də  
park və mey dan ça lar ya ra-
dı lıb hə yət lər də  is ti ra hət 
köşk lə ri, otu ra caq lar, uşaq lar 
üçün əy lən cə qur ğu la rı qu-
raş dı rı lıb və bu iş lər  ha zır-
da da yük sək temp lə da vam 
et di ri lir.   

Təmir-tikintiişləri 
genişvüsətalıb
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Binəqədirayonundainkişafınstatistiktəhlili 
vəgələcəkperspektivlər

Ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev tə rə fin dən bü növ rə si 
qo yu lan Azər bay ca nın so si al-
iq ti sa di in ki şaf stra te gi ya sı nın 
xal qı mı za bəxş et di yi fi ra van-
lıq bu gün göz önün də dir. Ulu 
ön də rin bö yük və zən gin ir si-
nin la yiq li da vam çı sı Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin za ma nın ça ğı-
rış la rı na adek vat ola raq hə ya ta 
ke çir di yi da xi li və xa ri ci si ya-
sət də zə ru ri, da vam lı, uğur lu 
qə rar lar qə bul et mə si öl kə-
mi zin dün ya da nü fu zu nun və 
iq ti sa di gü cü nün art ma sı na 
baş lı ca sti mul olub. Azər bay-
ca nın dün ya nın in ki şaf et miş 
öl kə lə ri sı ra sın da yer al ma sı 
döv lət baş çı sı nın rəh bər li yi 
al tın da xal qı mı zın əl də et di yi 
bö yük nai liy yə ti dir. 

Son il lər də mak ro iq ti-
sa di gös tə ri ci lə rin müs bət 
di na mik temp lə, o cüm lə-
dən ümu mi da xi li məh su lun 
gös tə ri ci si nin, ümu mi da xi li 
məh sul da sə na ye nin pa yı nın 
və or ta ay lıq əmək haq qı və 
pul lu xid mət lə rin həc mi nin 
art ma sı, qey ri-neft sek to ru nun 
in ki şaf et mə si, ey ni za man da 
infl ya si ya nın həc mi nin əha-
li nin pul gə lir lə ri nin ar tım 
his sə sin dən aşa ğı ol ma sı öl kə 
iq ti sa diy ya tı nın şa xə lən mə-

si nə yö nəl miş stra te ji iq ti sa di 
kur sun uğur la ic ra olun ma sı nı 
nü ma yiş et di rir. 

Əha li nin mad di və so si al 
ri fa hı nın da ha da yax şı laş dı rıl-
ma sı məq sə di lə qə bul edi lən 
bü tün döv lət proq ram la rı nın 
və la yi hə lə rin uğur la ic ra sı, 
o cüm lə dən elm, təh sil, sə-
hiy yə, so si al tə mi nat, mə də-
niy yət və id man ob yekt lə ri ni 
özün də bir ləş di rən so si al la-
yi hə lə rin, elekt rik ener ji si və 
tə bii qaz təc hi za tı, iç mə li su 
və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
ya ra dıl ma sı, ma gist ral yol la-
rın çə ki li şi, kənd yol la rı nın 
ye ni dən qu rul ma sı və ye ni 
yol la rın in şa sı, me lio ra si ya və 
ir ri qa si ya təd bir lə ri nin ge niş-
lən di ril mə si iş lə ri nin hə ya ta 
ke çi ril mə si son on il də əl də 
edi lən nai liy yət lə rin əsas sə-
bəb lə ri dir.

Bi nə qə di ra yo nu nun so-
si al-iq ti sa di hə ya tın da da son 
za man lar da öz əhə miy yə ti nə 
gö rə res pub li ka sə viy yə li mü-
hüm la yi hə lər hə ya ta ke çi ril-
miş, öl kə miz də ge dən ar dı cıl 
in ki şaf tem pi nə uy ğun şə kil-
də əha li nin ya şa yış sə viy yə si 
yük səl miş, ra yon sa kin lə ri nin 

so si al prob lem lə ri nin ək sə riy-
yə ti öz həl li ni tap mış dır. 

Əsas so si al-iq ti sa di 
gös təri ci lə rin təh li li

Bi nə qə di ra yo nu nun son 6 
ilin so si al-iq ti sa di gös tə ri ci lə-
ri nin ar tım di na mi ka sı nın Ba-
kı şə hə ri və onun 11 ra yo nu 
ilə mü qa yi sə li təh li li əsa sın da 
aşa ğı da kı nə ti cə lər alın mış dır.

De moq ra fi ya
2014-cü il yan var ayı nın 

1-i və ziy yə ti nə Bi nə qə di ra-
yo nu nun əha li si 254,5 min 
nə fər ol muş dur. Ra yo nun 
əra zi si 0,17 min kvad rat ki-
lo metr dir, əha li nin sıx lı ğı 1 
kvad rat ki lo met rə 1497 nə fər 
təş kil edir. Son 6 il də ra yo nun 
əha li si 24300 nə fər art mış dır. 
2013-cü il də Ba kı şə hə ri üz-
rə əha li nin sa yı nın ke çən ilin 
mü va fiq döv rü ilə mü qa yi sə-
də 2 fa iz, Bi nə qə di ra yo nun da 
isə əha li nin sa yı nın 3 fa iz art-
ma sı qey də alın mış dır.

Apa rıl mış təh lil lə rin nə ti-
cə lə ri nə əsa sən, 2012-ci il də 
ra yon əha li sin də tə bii ar tım 
1% təş kil et miş dir. 2013-cü il-
də isə tə bii ar tım 2012-ci ilin 
mü va fiq döv rü ilə mü qa yi sə-
də 13% çox ol muş dur. Ba kı 

şə hə ri üz rə ey ni gös tə ri ci 10% 
təş kil et miş dir.

Ba kı nın di gər ra yon la rı 
ilə mü qa yi sə də Bi nə qə di də 
əha li nin sa yı nın da ha yük sək 
temp lə art ma sı qey də alın-
mış dır. Pay tax tın 11 ra yo nun-
da or ta tə bii ar tım gös tə ri ci si 2 
min 510 nə fər dir sə, Bi nə qə di 
ra yo nu üz rə bu gös tər ci si 3 
min 262 nə fər dir. Bu isə di-
gər ra yon lar la mü qa yi sə də 30 
fa iz çox dur.

Son 2 il də Bi nə qə di də 
abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri nin 
ge niş vü sət al ma sı pay taxt 
əha li si nin bu ra yo na diq qə-
ti ni da ha da ar tır mış dır. Ra-
yon əra zi si nə dai mi ya şa maq 
üçün qey diy ya ta dü şən lə rin 
sa yı 2012-ci il də 2728 nə fər 
təş kil et di yi hal da, 2013-cü 
il də bu rə qəm ar ta raq 3100 
nə fər (son 4 il də ən yük sək 
gös tə ri ci) təş kil et miş dir. Ra-
yon dan dai mi ya şa maq üçün 
ge dən lə rin sa yın da isə ən 
yük sək gös tə ri ci 2012-ci il də 
(1600 nə fər qey də alın mış dır. 
2013-cü il də isə bu rə qəm 800 
nə fər ol muş dur. Bu gös tə ri ci-
lər öz növ bə sin də miq ra si ya 
sal do sun da da öz ək si ni ta-

pır. Be lə ki, miq ra si ya sal do su 
2012-ci il də 1128 nə fər, 2013-
cü il də isə ar ta raq 4 il ər zin də 
ən yük sək gös tə ri ci olan 2300 
nə fər ol muş dur.

 
Məş ğul luq

2013-cü ilin yan var-de-
kabr ay la rın da Bi nə qə di ra-
yo nu üz rə iş çi lə rin or ta sa yı 
əv vəl ki ilin mü va fiq döv rü ilə 
mü qa yi sə də 6000 nə fər ar-
ta raq 43733 nə fər ol muş dur. 
2007-2013-cü il lər ər zin də 
ra yon da muzd la iş lə yən iş çi-
lə rin or ta il lik sa yı 7678 (21%) 
nə fər art mış dır. Muzd la iş lə-
yən iş çi lə rin sa yı yal nız 2009-
cü il də 8% azal mış dır, di gər 
dövr lər də isə ra yon da iş lə yən 
iş çi lə rin or ta il lik ar tı mı 6% 
təş kil et miş dir. Muzd la iş lə-
yən iş çi lə rin or ta il lik sa yı nın 
il lər üz rə ar tım tem pi ni Ba kı 
şə hə ri nin ar tım tempi ilə təh-
lil et dik də, mə lum ol muş dur 
ki, Bi nə qə di ra yo nun da iş-
lə yən lə rin sa yın da da ha çox 
(4%) ar tım ol muş dur. Son iki 
il də (2012, 2013) Ba kı şə hə ri 
üz rə iş lə yən lə rin sa yı 6% art-
mış dır sa, Bi nə qə di ra yo nun da 
bu gös tə ri ci 10% ol muş dur. 
Ba kı şə hə ri nin 11 ra yo nu ilə 
mü qa yi sə də Bi nə qə di ra yo-

nun da muzd la iş lə yən iş çi lə-
rin or ta il lik sa yı 28 fa iz az dır. 
Ra yon əha li si nin ək sər his sə si 
di gər ra yon la rın iri neft ema lı 
za vod la rın da, müx tə lif xid mət 
sa hə lə rin də ça lış dı ğın dan, 
muzd la iş lə yən lə rin sa yı di-
gər ra yon lar ilə mü qa yi sə də 
aşa ğı dır. 

Ra yo nun iq ti sa di və so si al 
sa hə lə rin də muzd la iş lə yən-
lə rin or ta ay lıq əmək haq qı 
2013-cü ilin yan var-de kabr ay-
la rın da 366,7 ma nat və ya xud 
əv vəl ki ilin mü va fiq döv rü nə 
nis bə tən 3,4 fa iz art mış dır. 
2007-ci il dən eti ba rən bu gü-
nə ki mi Bi nə qə di ra yo nun da 
muzd la iş lə yən iş çi lə rin or ta 
ay lıq əmək haq qı 2 də fə art-
mış dır. Qeyd et mək la zım dır 
ki, Ba kı şə hə ri üz rə or ta ay lıq 
əmək haq qı 558,2 ma nat dır. 
Ba kı şə hə ri nin di gər ra yon-
la rın da iri ti ca rət və sə na ye 
ob yekt lə ri, kom mer si ya, neft 
ema lı za vod la rı, bank və sı-
ğor ta mü əs si sə lə ri tə rə fin dən 
is teh sal olu nan mal və gös tə ri-
lən xid mət lə rin ba zar qiy mət-
lə ri da ha yük sək ol du ğun dan, 
ora da ça lı şan iş çi lə rin or ta ay-
lıq əmək haq qı nın gös tə ri ci si 

Bi nə qə di ra yo nu ilə mü qa yi-
sə də çox dur.

2011-2013-cü il lər ər zin-
də Bi nə qə di ra yo nu na çox-
say lı in ves ti si ya la rın qo yu lu şu 
və so si al-iq ti sa di in ki şa fa da-
ir döv lət proq ram la rı 14 270 
ye ni iş ye ri nin açıl ma sı na sə-
bəb ol muş dur. Hə min dövr-
də ra yon da müx tə lif tə yi nat lı 
35 ye ni mü əs si sə fəa liy yə tə 
baş la mış və 3332 fi zi ki şəxs 
qey diy yat dan keç miş dir. Ye ni 

açıl mış mü əs si sə lə rin si ya-
hı sın da iri şir kət lə rin ol ma sı 
son il lə rə tə sa düf edir. Ba kı 
şə hə ri və Bi nə qə di ra yo nu 
üz rə son il lə rin gös tə ri ci lə ri ni 
təh lil et dik də mə lum ol muş-
dur ki, pay tax da ye ni açıl mış iş 
yer lə ri nin sa yı nın or ta ar tı mı 
18 fa iz, Bi nə qə di də isə 19 fa-
iz təş kil et miş dir. 2009, 2010, 
2011, 2012 və 2013-cü il lər də 
Bi nə qə di ra yo nun da Ba kı şə-
hə ri nin 11 ra yo nu na nis bə tən 
ye ni açıl mış iş yer lə ri nin sa-

yı mü va fiq ola raq 62%, 56%, 
66%, 54% və 66% çox dur. Ba-
kı şə hə rin də ən çox Bi nə qə di 
ra yo nun da ye ni iş yer lə ri açıl-
mış dır. Bu isə öz növ bə sin də 
müs bət di na mi ka dır.

Ümu mi da xi li məh sul 
is teh sa lı

2009-cu il də dün ya ma liy-
yə böh ra nı ilə əla qə dar Ba kı 
şə hə ri nin və Bi nə qə di ra yo nu-
nun sə na ye sek to run da mü va-

fiq ola raq 25% və 11% azal ma 
qey də alın mış dır. La kin son ra-
kı il lər də ra yon da bu sa hə də 
mü əy yən irə li lə yiş ol sa da ən 
yük sək ar tım 2013 il də qey də 
alı na raq 23 % təş kil et miş dir. 

Ra yo nun sə na ye mü əs si-
sə lə ri tə rə fin dən mal və xid-
mət lə rin fak ti ki qiy mət lər lə 
is teh sa lı Ba kı şə hə ri nin 11 
ra yo nu na nis bə tən 93% az dır. 
Bu gös tə rə ri ci yə əsa sən Bi nə-
qə di ra yo nu ha zır da 11-ci yer-
də qə rar laş mış dır. Rey tin qin 

aşa ğı ol ma sı nın sə bə bi 2006-
cı il də Bi nə qə di ra yo nu nun 
“sə na ye zo na sı” ad la nan 462 
hek tar əra zi si nin Ab şe ron ra-
yo nu na ve ril mə si ilə əla qə dar 
hə min əra zi də fəa liy yət gös-
tə rən 107 mü əs si sə nin qey-
diy yat dan çı xa rı la raq Ab şe-
ron ra yo nu na aid edil mə si dir. 
Bu sə bəb dən, sə na ye sek to ru 
üz rə 18 iri (Ba kı-Pi və ATSC, 
“Ba kı yün gül me tal konst ruk”, 
“Kör pü-Ti kin ti-1” ATSC, “Bi-

nə qə di-Də mir-Be ton” ATSC), 
11 ki çik, ti kin ti sek to ru üz rə 5 
iri, 24 ki çik, di gər sa hə lər üz rə 
isə 4 iri, 45 ki çik mü əs si sə nin 
gös tə ri ci lə ri Bi nə qə di ra yo nu-
nun il lik ye kun so si al-iq ti sa di 
nə ti cə lə rin dən çıx mış dır. Bu 
sə bəb dən, 2007-ci il dən eti-
ba rən Bi nə qə di ra yo nun da 
sə na ye mü əs si sə lə ri tə rə fin-
dən mal və xid mət lə rin fak ti-
ki qiy mət lər lə is teh sa lı nın po-
ten sia lı və həm çi nin or ta ay lıq 
əmək haq qı da azal mış dır.

Əsas ka pi ta la  
yö nəl dil miş  
in ves ti si ya lar

Son il lər Bi nə qə di ra yo-
nun da iri və or ta inf rast ruk tur 
la yi hə lə ri nin hə ya ta ke çi ril-
mə si nə, məi şət tul lan tı la rı nın 
da şın ma sı və ti kin ti-qu raş-
dır ma iş lə ri nin gö rül mə si 
üçün ma şın və ava dan lıq la rın 
alın ma sı na, abad lıq-qu ru cu-
luq iş lə ri nə və me şə zo laq-
la rı nın sa lın ma sı na, is teh sal 
olun ma yan ak tiv lə rə mül kiy-
yət hü qu qu nun ve ril mə si nə, 
ak tiv lə rin alın ma sı və ha zır-
lan ma sı na və əsas fond la rın 
də yə ri nin ar tı rıl ma sı na yö-
nəl di lən və sa ir iş lə rin ye ri-
nə ye ti ril mə si nə sərf edi lən 
xərc lər və in ves ti si ya la rın ic-
mal gös tə ri ci si art mış dır. Xü-
su si lə qeyd et mək la zım dır ki, 
son iki il də (2012,2013) əsas 
ka pi ta la yö nəl dil miş in ves ti-
si ya lar Bi nə qə di ra yo nun da 
yük sə lən temp lə ar ta raq pik 
nöq tə si nə çat mış dır. 2013-cü 
ilin yan var– de kabr ay la rın da 
ra yo nun so si al-iq ti sa di sa hə-
lə ri nin in ki şa fı üçün bü tün 
ma liy yə mən bə lə rin dən əsas 
ka pi ta la 209946,9 min ma nat 
məb lə ğin də in ves ti si ya yö-
nəl dil miş dir ki, bu da əv vəl ki 
ilin mü va fiq döv rü nə nis bə-
tən 47 fa iz çox dur. 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 və 2013-cü 
il lər də Bi nə qə di ra yo nu üz rə 
əsas ka pi ta la yö nəl dil miş in-
ves ti si ya gös tə ri ci lə rin də mü-
va fiq ola raq 19%, -33%, -40%, 
-100%, 38%, 47%, Ba kı şə hə ri 
üz rə isə 9%, -28%, 50%, 24%, 
13%, və 5% ar tım qey də alın-
mış dır. 2012-2013-cü il lər də 
Bi nə qə di ra yo nu yö nəl dil miş 
in ves ti si ya la rın fa iz ar tı mı in-
dek si üz rə Ba kı şə hə ri ni or ta 
he sab la 6 də fə üs tə lə miş dir. 
Əsas ka pi ta la yö nəl dil miş in-
ves ti si ya la ra gö rə Bi nə qə di ra-
yo nu 2007 və 2013-cü il lər də 
7-ci ye ri tut muş dur.

Yəh ya ƏLİYEV,
Binəqədi RİH başçısı 

Aparatının Sosial-
iqtisadi inkişafın təhlili və 

proqnozlaşdırılması şöbəsinin 
müdiri

 
Davamı növbəti sayımızda

Əhalinin sayı (min nəfər)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bakı 1972 2005.6 2039.4 2064.6 2092.4 2122.3 2164.1

Binəqədi 230.8 234.5 237.8 240.7 244 247.4 255.1

 
 

 

 

Aparlmş təhlillərin nəticələrinə əsasən, 2012-ci ildə rayon əhalisində təbii artm 1% 

təşkil etmişdir. 2013-cü ildə isə təbii artm 2012-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13% 

çox olmuşdur. Bak şəhəri üzrə eyni göstərici 10% təşkil etmişdir. 

Baknn digər rayonlar ilə müqayisədə Binəqədidə əhalinin saynn daha yüksək 

templə artmas qeydə alnmşdr. Paytaxtn 11 rayonunda orta təbii artm göstəricisi 2 min 

510 nəfərdirsə, Binəqədi rayonu üzrə bu göstərcisi 3 min 262 nəfərdir. Bu isə digər 

rayonlarla müqayisədə 30 faiz çoxdur. 

Son 2 ildə Binəqədidə abadlq-quruculuq işlərinin geniş vüsət almas paytaxt 

əhalisinin bu rayona diqqətini daha da artrmşdr. Rayon ərazisinə daimi yaşamaq üçün 

qeydiyyata düşənlərin say 2012-ci ildə 2728 nəfər təşkil etdiyi halda, 2013-cü ildə bu 

rəqəm artaraq 3100 nəfər (son 4 ildə ən yüksək göstərici) təşkil etmişdir. Rayondan daimi 

yaşamaq üçün gedənlərin saynda isə ən yüksək göstərici 2012-ci ildə (1600 nəfər qeydə 

alnmşdr. 2013-cü ildə isə bu rəqəm 800 nəfər olmuşdur.  Bu göstəricilər öz növbəsində 

miqrasiya saldosunda da öz əksini tapr. Belə ki, miqrasiya saldosu 2012-ci ildə 1128 nəfər, 

2013-cü ildə isə artaraq 4 il ərzində ən yüksək göstərici olan 2300 nəfər olmuşdur. 
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11 rayonunun orta göstəricisi Binəqədi

olduğundan, orada çalşan işçilərin orta aylq əməkhaqqnn göstəricisi Binəqədi rayonu ilə 

müqayisədə çoxdur. 

 
 

 

Yeni açlmş iş yerləri  

 
 

Ümumi daxili məhsul istehsal 

2009-cu ildə dünya maliyyə böhran ilə əlaqədar Bak şəhərinin və Binəqədi 

rayonunun sənaye sektorunda müvafiq olaraq 25% və 11% azalma qeydə alnmşdr. Lakin 

sonrak illərdə rayonda bu sahədə müəyyən irəliləyiş olsa da ən yüksək artm 2013 ildə 

qeydə alnaraq 23 % təşkil etmişdir.  
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olduğundan, orada çalşan işçilərin orta aylq əməkhaqqnn göstəricisi Binəqədi rayonu ilə 

müqayisədə çoxdur. 
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sİ ya Vuş ƏMİr lİ 

Bi nə qə di ra yo nun da sa-
kin lə rin ic ra struk tur la rı na, 
müx tə lif ida rə və mü əs si sə-
lə rə mü ra ci ət im kan la rı nın 
asan laş dı rıl ma sı məq sə di-
lə ya ra dıl mış “Sa kin lə rin 
Mü ra ciə ti Xid mə ti-1646” 
(SMX) qı sa müd dət də özü-
nü tam doğ rul dub. Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin də 
ya ra dıl mış xid mə tin əsas 
və zi fə si ra yon sa kin lə ri nin 
qar şı laş dı ğı prob lem lə rin 
həl li is ti qa mə tin də ope ra tiv 
təd bir lər hə ya ta ke çir mək 
və və tən daş la ra gös tə ri lən 

xid mət lə rin sə viy yə si ni yük-
səlt mək dir. 

SMX və tən daş lar la ope-
ra tiv ün siy yə tin ya ra dıl ma-
sı, on la rın su al la rı nın dər hal 
ca vab lan dı rıl ma sı, şi ka yət 
xa rak ter li mü ra ci ət lə rin qey-
diy ya ta alı na raq ic raa ta gön-
də ril mə si ba xı mın dan fay-
da lı və mü tə rəq qi ye ni lik dir. 
Bu məq səd lə “1646” nöm rə 
re sur su ya ra dı la raq və tən-
daş la rın ix ti ya rı na ve ri lib. Bu 
nöm rə nin di gər te le fon nöm-
rə lə rin dən fər qi ey ni vaxt da 
30 te le fon zən gi ni qə bul edib 
ca vab lan dır maq im ka nı na 
ma lik ol ma sı dır. Da xil olan 

zəng lə rin xü su si proq ram 
va si tə si lə qey diy ya tı apa rı lır. 
Və tən daş la rı na ra hat edən 
hər bir mü ra ci ət üz rə şi ka yət 
və rə qə si qey diy ya ta alı nır və 
şi ka yət və rə qə si şi ka yə tin 
ka te qo ri ya sı üz rə aidiy yə ti 
qu ru ma gön də ri lir, proq ram 
tə mi na tı va si tə si lə ic ra sı nə-
za rət də sax la nı lır. Şi ka yət 
həl li ni tap dıq dan son ra xid-
mə tə qu rum tə rə fin dən mə-
lu mat ve ri lir. Şi ka yət və rə qə si 
yal nız və tən da şın ra zı lı ğı ol-
du ğu təq dir də bağ la nı lır.

Və tən daş lar xid mə tə 
həm də müx tə lif mə lu mat la-
rın alın ma sı məq sə di lə mü ra-

ci ət edir lər. Mə sə lən, ti kin ti, 
tor paq və mən zil mə sə lə lə-
ri ilə bağ lı qa nun ve ri ci li yin 
əsas la rı, kom mu nal xid mət 
ta rif ə ri, mək tub və əri zə lər, 
qə bul və səy yar gö rüş lə rin 
ke çi ril mə si ye ri və ta ri xi ba-
rə də xid mə tə və tən daş la rın 
mü ra cət lə ri da xil olur. 24 sa at 
ər zin də fəa liy yət gös tər mə si 
sa kin lə rin gü nün is tə ni lən 
vax tın da xid mə tə mü ra ci ət 
et mə lə ri nə, on la rı na ra hat 
edən mə sə lə lər ba rə də mə-
lu mat al ma la rı na im kan ya-
ra dır.

2014-cü ilin may ayı ər-
zin də “Sa kin lə rin Mü ra ci ət 

Xid mə ti – 1646”dan  is ti fa-
də edən Bi nə qə di sa kin lə-
ri nin sa yı ar tıb. Xid mə tin 
rəi si Anar Sə fə ro vun ver di yi 
mə lu ma ta gö rə, qeyd olu nan 
dövr də xid mə tə da xil ol muş 
zəng lə rin sa yı 2744 təş kil 
edib. Ca vab lan dı rıl mış zəng-
lə rin sa yı 2601, bir ba şa ca-
vab lan dı rıl mış zəng lə rin sa yı 
2159, ya ra dıl mış əks-əla qə lə-
rin sa yı 675, 1 ope ra tor üz rə 
zəng lə rin or ta sa yı 87, tər tib 
edil miş şi ka yət və rə qə lə ri nin 
sa yı 42 olub. Şi ka yət xa rak ter-
li mü ra ci ət lə rin 429-nun ic-
ra sı tə min edi lib, o cüm lə dən 
374 şi ka yət həl li ni ta pıb. 3 

şi ka yət qis mən həll edi lib, 52 
nə fə rə mü va fiq iza hat ve ri lib. 
Ha zır da 13 şi ka yət ic ra at da dır

Xid mət rəi si nin söz lə ri-
nə gö rə, yay möv sü mü nün 
baş lan ma sı ilə əla qə dar su və 
ka na li za si ya prob lem lə ri ilə 
bağ lı şi ka yət lə rin sa yı ar tıb: 
“May ayı ər zin də da xil ol muş 
şi ka yət lə rin 284-ü su və ka-
na li za si ya, 64-ü lift, 24-ü qaz 
təc hi za tı prob lem lə ri ilə bağ-
lı dır. Bun dan əla və, 24 şi ka yət 
sa kin lə ri na ra hat edən di gər 
mə sə lə lər, 23 şi ka yət zi bil və 
tul lan tı lar la əla qə dar dır. May 
ayı ər zin də şi ka yət lə rin 12-si  
elekt rik ener ji si, 11-i yol la rın 

ya rar sız və ziy yə tə düş mə si 
ilə bağlı olub”.

Anar Sə fə rov sa kin lə rin 
xid mə tin işi ilə bağ lı ra zı lı-
ğı nın ifa də olun du ğu  tə şək-
kür mək tub la rı nın sa yı nın 
art dı ğı nı da diq qə tə çat dı rıb: 
“Bi nə qə di RİH rəh bər li yi tə-
rə fin dən xid mə tin qar şı sı na 
qo yu lan əsas və zi fə ope ra-
tiv lik, nə za kət li lik və mə su-
liy yət dir və biz bü tün bun-
la rın öh də sin dən gəl mə yə 
ça lı şı rıq. May ayın da SMX-ya 
da xil ol muş zəng və mək tub-
la rın 14-ü məhz sa kin lə rin 
bi zə ün van la dı ğı tə şək kür 
mək tub la rıdır”.

“SMX-1646”danistifadəedənsakinlərinsayıartır

11 rayonun orta göstəricisi
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gənclik

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli ye vin 
7 iyul 2011-ci il ta rix li sə rən ca mı 
ilə təs diq edil miş “Azər bay can 
gənc li yi 2011-2015-ci il lər də” 
Döv lət Proq ra mı nın mü va fiq 
ya rım bən di nin ic ra sı nın tə min 
edil mə si məq sə di ilə iyu nun 2-3-
də gənc lə rin VII Fo ru mu ke çi ril-
miş dir. Gənc lər və İd man Na zir-
li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
Fo rum da ümu mi lik də pay taxt 
da da xil ol maq la, 80-dən yu xa rı 
ra yo nun 1739 nə fər nü ma yən-
də si, elə cə də döv lət rəs mi lə ri, 
mər kə zi struk tur la rın rəh bər lə-
ri, qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı nın, 
tə lə bə gənc lər təş ki lat la rı nın 
rəh bər lə ri, bey nəl xalq hu ma ni-
tar təş ki lat la rın nü ma yən də lə ri, 
ali təh sil mü əs si sə lə ri nin rek-
tor la rı, mil lət və kil lə ri iş ti rak 
et miş lər. Qeyd edək ki, fo rum da 
Bi nə qə di ra yo nu nu 44 nə fər nü-
ma yən də təm sil et miş dir. 

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin fo rum iş ti rak çı la rı na 
təb rik mək tu bu oxun duq dan 
son ra gənc lər və id man na zi ri 
Azad Rə hi mov ötən fo rum dan 
bu gü nə dək gö rü lən iş lər ba rə də 
ət raf ı mə lu mat ver miş dir. Son ra 
Azər bay ca nın gənc lər si ya sə ti ilə 
bağ lı vi deo-çarx nü ma yiş olun-
muş dur.

Fo ru mun açı lış mə ra si min-
dən son ra gənc lər 5 sek si ya üz rə 
iş lə ri ni da vam et dir miş lər. Sek-
si ya da gənc lə rin və tən pər vər lik 
və və tən daş lıq tər bi yə si, gənc-
lə rin ic ti mai hə yat da iş ti ra kı və 
bey nəl xalq əmək daş lı ğı, müa sir 
gənc lə rin təh sil və el min in ki şa-
fın da ye ri və ro lu, gənc lə rin so si-
al in ki şa fı və sa hib kar lıq, ya ra dı cı 
gənc lə rə dəs tək və öl kə nin in-
no va tiv po ten sia lı is ti qa mə tin də 
mü za ki rə lər apa rıl mış dır. 

Fo rum da gənc lər təş ki lat la rı-
nın və zi fə və öh də lik lə ri, gənc-
lə rin ic ti mai si ya si fə al lı ğı, tə lə-
bə lə rin so si al prob lem lə ri, təh-
si lin key fiy yə ti, gənc alim lə rin 
pers pek tiv lə ri, ya ra dı cı və is te-
dad lı gənc lə rin prob lem və ye ni 
la yi hə lə ri, gənc lə rin ida rə et mə 
sa hə si nə cəlb edil mə si, xa ric-
də təh sil alan gənc lə rin in ki şa fı 
üçün ye ni la yi hə lə rin hə ya ta ke-
çi ril mə si, bey nəl xalq əmək daş lıq 
və di gər mü hüm mə sə lə lər ət ra-
fın da ge niş fi kir mü ba di lə si apa-
rıl mış dır. Təd bir də, həm çi nin, 
son fo rum dan ke çən 3 il ər zin də 
gö rü lən iş lər ba rə də he sa bat lar 
din lə nil miş dir.

Fo ru mun ke çi ril mə si nə ic ti-
mai sek to run nü ma yən də lə ri nin 
fə al ma ra ğı da elə ilk gün dən onu 
de mə yə əsas ve rir di ki, Azər bay-
can Gənc lə ri nin VII Fo ru mu iş-
ti rak çı lar üçün mü hüm əhə miy-
yə tə ma lik dir.

Mü za ki rə lər,  
mü qa yi sə li təh sil və re-
surs la rın ye ni dən qiy-
mət lən di ril mə si 

Ke çi ri lən fo rum bir çox mə-
sə lə lə rin həl lin də, gənc lər si ya-
sə ti nin ye ni kon tur la rı nın cı zıl-
ma sın da, ye ni trend lə rin ya ra-
dıl ma sı, möv cud prob lem lə rin, 
apa rı lan si ya sə tə ma neə ola bi lə-

cək səd lə rin ke çil mə sin də ye ni 
bir im kan ol du. Ey ni za man da, 
fo rum çər çi və sin də təş kil olun-
muş pa nel mü za ki rə lə ri gənc lə ri 
ma raq lan dı ran bir sı ra möv zu lar 
– elm və təh sil, so si al prob lem-
lər, gənc lər üçün ye ni sa hib kar lıq 
im kan la rı nın açıl ma sı, bey nəl-
xalq əmək daş lıq, gənc lər ara-
sın da və tən pər vər lik ide ya la rı-

nın da ha da ge niş ya yıl ma sı ki mi 
mü hüm möv zu la rın mü za ki rə si, 
keç miş lə in di ki döv rün mü qa yi-
sə li təh li li nin apa rıl ma sı və elə-
cə də gə lə cək də qu ru la caq ye ni 
in ki şaf mo de li ki mi mə sə lə lər 
ba xı mın dan bö yük əhə miy yə-
tə ma lik idi. Pa nel mü za ki rə lə ri 
im kan ver di ki, gənc lər ötən fo-
rum la in di ki fo rum ara sı dövr də 
hə ya ta ke çi ri lən iş lər, on la rı ma-
raq lan dı ran mə sə lə lər ba rə də 
açıq şə kil də ic ti mai mü za ki rə lər 
apa ra bil sin lər. Döv lət or qan la rı-
nın nü ma yən də lə ri isə gənc lə ri 
ma raq lan dı ran mə sə lə lər ba rə-
də il kin mən bə dən in for ma si ya 
al maq ki mi uni kal bir şan sa sa-
hib ol du lar. Ey ni za man da, pa nel 
mü za ki rə lə ri əl də olan re surs la-
ra ye ni dən ba xış və qiy mət lən-
dir mə, ça tış maz lıq la rın tə yi ni və 
təh li li və ye ni hə dəf ə rin mü əy-
yən ləş di ril mə si və bu hə dəf ə rə 
da ha asan çat ma mə sə lə lə ri nin 
təh li li ba xı mın dan da əhə miy-
yət li idi. 

Heç şüb hə siz, pa nel mü za ki-
rə lə rin də gənc lə ri ma raq lan dı-
ran və ən çox cəlb edən möv zu 
gənc lə rin ic ti mai hə yat da iş ti-
ra kı və bey nəl xalq əmək daş lıq 
möv zu su idi. Əs lin də, bu möv-
zu ya xü su si ma ra ğın ol ma sı tə-
bii qar şı lan ma lı dır. Elə gənc lər 

təş ki la ta rı nın və fə al gənc lə rin 
də əsas məq sə di ic ti mai iş ti rak, 
bu iş ti ra kı ar tır maq və müm kün 
im kan lar çər çi və sin də bey nəl-
xaq əla qə lər qur maq dır. Zən-
ni miz cə, bey nəl xalq əla qə lə rin 
qu rul ma sı in di ki dövr də ic ti mai 
sek tor üçün çox va cib dir. Er mə-
nis tan – Azər bay can, Dağ lıq Qa-
ra bağ mü na qi şə si, Xo ca lı soy qı-

rı mı, ta rix də azər bay can lı la ra 
qar şı tü kən mə yən er mə ni nif-
rə ti və tə ca vü zü, Azər bay can da-
kı to le rant lıq mü hi ti, mul ti kul tu-
ra lizm, mil li də yər lə rin təb li ği 
ki mi möv zu lar da xi li audi to ri ya 
ilə bə ra bər həm də xa ri ci xa ri ci 
audi to ri ya üçün nə zər də tu tul-
ma lı dır. 

Bu is ti qa mət də da ha çox 
bey nəl xaq təd bir lər ke çi rilmə li, 
gənc lər təş ki lat la rı nın re gio nal 
və bey nəl xaq əla qə lə ri güc lən-
mə li dir. Fik ri miz cə, gənc lər təş-
ki lat la rı bir ne çə mə sə lə lə rə xü-
su si diq qət ye tir mə li dir lər: 

•  gənc lər təş ki lat la rı tək cə 
Av ro pa və Qərb döv lət-
lə ri is ti qa mə tin də de yil, 
ey ni za man da Şərq is ti-
qa mə tin də də bey nəl xaq 
la yi hə lər hə ya ta ke çir mə li, 
Şərq də yer lə şən, sü rət lə 
in ki şaf edən, bö yük mad di 
və in san ka pi ta lı na ma lik 
döv lət lə rin ic ti mai sek to ru 
ilə la yi hə lər re al laş dır ma-
lı dır lar;

•  ic ti mai sek to run nü ma yən
də lə ri türk dil li döv lət lə rin 
cə miy yət lə ri və gənc lər 
təş ki lat la rı ilə də bir gə 
la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril-
mə si is ti qa mə tin də ça lış-
ma lı dır lar;

•  iri gənc lər təş ki lat la rı re
gio nal təş ki lat lar da təm sil-
çi li yə can at ma lı, azər bay-
can lı la rın ya şa dı ğı xa ri ci 
döv lət lər də öz nü ma yən-
də lik lə ri ni ya rat ma ğa ça lış-
ma lı dır lar;

•  təb li ğat da kor tə bii li yə de
yil, yer ləş mə döv lə ti nin 
adət və ənə nə lə rin dən 
is ti fa də edə rək, hə min cə-
miy yə tin in san la rı na tə-
sir et mə li və Azər bay can 
haqq qın da təb li ğat apar-
ma lı dır lar. 

Fik ri miz cə, təş ki lat lar tə-
rə fin dən bu ki mi nü ans la rın 
nə zə rə alın ma sı son nə ti cə də 
hə dəf ə rə da ha tez ça tıl ma sı və 
təb li ğa tın da ha ef ek tiv qu rul ma-
sı üçün va cib dir. 

“İş də, dil də,  
fi kir də bir lik”

Azər bay can Gənc lə ri nin VII 
Fo ru mu gənc lə rin və döv lət qu-
rum la rı nın ötən döv rə nə zər sal-
maq və gə lə cək hə dəf ə rin 2015-
2020-ci il lər üçün da vam lı in ki-
şaf kon sep si ya sı nı, “Azər bay can 
Gənc li yi 2011-2015-ci il lər də 
Döv lət Proq ra mı”nın ic ra sı bi-
tən dən son ra ye ni Gənc lər Proq-
ra mı nı ha zır la maq üçün va cib bir 
təd bir idi. Elə döv lət gənc lər si-
ya sə ti ni hə ya ta ke çi rən mü va fiq 
qu rum lar da bu fo rum dan çı xan 
nə ti cə lə rin gə lə cək də gənc lər 
si ya sə ti nin hə ya ta ke çi ril mə si-
nə kö mək edə cə yi ni qeyd edir-
di lər. He sab edi rik ki, gənc lər və 
gənc lər təş ki lat la rı və elə cə də 
on la rın fəa liy yə ti ni ko or di na si-
ya edən üst qu rum lar əl də edi-
lən nə ti cə lə rə uy ğun ola raq öz 
fəa liy yət lə ri ni hə ya ta ke çi rə cək 
və XIX əsr türk və mü səl man 
dün ya sı nın nə həng fi kir adam la-
rın dan, mü tə fək kir lə rin dən bi-
ri olan İs ma yıl bəy Qas pı ra lı nın 
mü tə rəq qi fik ri olan “İş də, dil də, 
fi kir də bir lik” ki mi ide ya lar la da-
ha da ef ek tiv fəa liy yət gös tə rə-
cək və konk ret hə dəf ə rə is ti qa-
mət lə nə cək lər. 

Əli mər dan SUL TA NOV,
YAP Bi nə qə di ra yon  

təş ki la tı nın baş tə li mat çı sı 

Es Mİra Oru cO Va

Gənc lə rin və tən pər vər lik, döv-
lə ti mi zə və xal qı mı za mə həb bət ru-
hun da tər bi yə edil mə si ən mü hüm 
sa hə lər dən bi ri dir. Tər bi yə işi ni 
hə yat la əla qə lən dir mək üçün mək-
təb lər də ic ti mai in ki şaf qa nun la rı  
şa gird lə rə ba şa sa lın ma lı, mək təb-
li lər xal qı mı zın adət-ənə nə lə ri nə 
hör mət ru hun da tər bi yə lən di ril-
mə li, on la ra yük sək və tən pər vər lik 
his si aşı lan ma lı dır. Ey ni za man da, 
gənc lə ri Və tə nin mü da fiə si nə ha-
zır ol maq ru hun da tər bi yə et mək, 
mil li də yər lə ri mi zə zidd tə za hür-
lə rə qar şı qə tiy yət li mü ba ri zə apa-
ran in san lar ki mi for ma laş dır maq 
la zım dır.

Ta ri xin Azər bay can xal qı na ya-
şat dı ğı ağır il lər də Və tə nin cə sur 
oğul la rı çi yin-çi yi nə dö yü şüb, tor-
paq la rı mı zın hər qa rı şı uğ run da 
can la rın dan keç mə yə ha zır olub-

lar. Qa ra bağ da mü ha ri bə si bir da ha 
gös tər di ki, bu xalq Və tə nin ba şı 
üzə rin də qa ra bu lud lar top la şan da 
bir ləş mə yi, yum ru ğu bir ye rə vur-
ma ğı ba ca rır. Doğ ma tor paq la rı mı-
zın azad lı ğı uğ run da apa rı lan qan lı 
dö yüş lər də min lər lə oğul və qız la-
rı mız şə hid lik zir və si nə ucal dı, öz 
ad la rı nı qan la rı ilə ta ri xə yaz dı lar. 
Xal qı mı zın əda lət li mü ba ri zə sin-
də bü tün böl gə lər dən, o cüm lə dən 
Bi nə qə di dən on lar la və tən pər vər 
in san iş ti rak edib. Bu ra yon da do-
ğu lub bo ya-ba şa ça tan oğul la rı mız 
ara sın da Mil li qəh rə man lar, müx tə-
lif or den lə rə la yiq gö rü lən igid lə ri-
miz var. Bi nə qə di li lər be lə oğul lar la 
qü rur du yur lar.

Bü tün bun lar la ya na şı, unut maq 
ol maz ki, bu gün tor paq la rı mı zın bir 
his sə si düş mən tap da ğı al tın da dır. 
Bir mil yon dan çox soy da şı mız öz 
yurd-yu va sın dan qo vu lub. Bu ba-
xım dan, gənc nəs lin hər bi-və tən-
pər vər lik, Və tə nə, döv lə tə sə da-
qət, tor paq la rı mı zın bü töv lü yü nün 
mü da fiə si nə ha zır ol maq ru hun dan 
tər bi yə edil mə si baş lı ca və zi fə dir. 
1995-ci il dən ke çi ri lən “Şa hin lər” 
və “Cə sur lar” hər bi-id man oyun-
la rı bi nə qə di li gənc lə rin mü ba riz 
ruh da bö yü mə si nə bö yük töh fə 
ve rir. Hər il bu oyun lar ərə fə sin-
də mək təb li lə rin iş ti ra kı ilə hər bi 
pa ra dın ke çi ril mə si ənə nə şək li ni 

alıb. Şa gird lə rin təd ris ocaq la rın da 
al dıq la rı hər bi bi lik lər bu pa rad da 
nü ma yiş et di ri lir. “Şa hin lər” hər bi-
id man və “Cə sur lar” hər bi-id man 
və tu rizm oyun la rı, “Və tə nin  mü-
da fiə si nə ha zı ram” çox növ çü lü yü 
mək təb li ye ni yet mə lər tə rə fin dən 
hə vəs lə qar şı la nır. Bi nə qə di li gənc-
lə rin hər bi his sə lər lə əmək daş lı-
ğı da il dən-ilə güc lən di ri lir. Bü tün 
bun lar isə, şüb hə siz ki, gənc nəs lin 
mil li mən lik şüu ru nun in ki şaf et di-
ril mə sin də əhə miy yət li rol oy na yır. 

Bu gün lər də ke çi ri lən növ bə ti 
pa rad da gənc nəs lin və tən pər vər-
lik tər bi yə si nə müs bət tə sir gös tə-
rən təb bir lər dən bi ri idi. “Cə sur lar” 
hər bi-id man və tu rizm oyun la rın da 
224 nə fər şa gird iş ti rak edib, 157 
say lı tam or ta mək tə bin ko man da sı 
bi rin ci ye ri tu tub. Xa tır la daq ki, ötən 
il ke çi ri lən ana lo ji ya rış da da sö zü-
ge dən təh sil mü əs si sə si nin ye tir-
mə lə ri ha mı dan üs tün olub lar. 182, 

248 say lı mək tə bin ko man da la rı gü-
müş və bü rünc me dal lar qa za nıb lar. 
Ötə nil ki ya rış lar da isə 248 nöm rə li 
mək tə bin “Cə sur lar”ı ikin ci ol muş-
du. 182 say lı mək tə bin ko man da sı 
üçün cü yer lə ki fa yət lən miş di.

Bu də fə təş kil olu nan “Şa hin-
lər” hər bi-id man oyun la rın da 32 
or ta ümum təh sil mək tə bin dən hər 
ko man da nın tər ki bin də 117 nə fər 
ol maq la 544 nə fər X-XI si nif şa gir di 
qüv və si ni sı na yıb. Ye kun nə ti cə yə 
əsa sən, 100 say lı mək tə bin ko man-
da sı bi rin ci olub. 182, 299 nöm rə-
li mək tə bin şa gird lə ri isə 2-3-cü 
yer lə ri bö lüş dü rüb lər. Yu xa rı da da 
qeyd et di yi miz ki mi, bu ya rış lar da 
ra yon əra zi sin də fəa liy yət gös tə rən 
təh sil mü əs si sə lə ri nin ko man da la rı 
iş ti rak edib lər. Mü ka fat çı lar sı ra sın-
da qə rar la şan ko man da la rın ad la rı 
isə də yiş mir. Bu da onu gös tə rir ki, 
təh sil mü əs si sə lə ri nin ək sə riy yə-
ti bu ya rış la ra cid di ha zır laş mır lar. 
Apa rı lan təh lil lə rin nə ti cə si nə gö-
rə, bə zi mək təb lə rin iş ti ra kı yal nız 
gö rün tü xa rak te ri da şı yır. Çox is tər-
dik ki, bu qü sur lar növ bə ti ya rış lar-
da ara dan qal dı rıl sın. Be lə olan hal-
da, ya rış lar da rə qa bət yük sək olar, 
nə ti cə də isə qa za nan mək təb li lər-
lə bir gə cə miy yə tin özü olar. Çün ki 
gə lə cək əs gər lər, ümu mi lik də, hər 
bi ri mi zin hə ya tın da mü hüm rol oy-
na ya caq lar. 

Gənc lər hər bir xal qın 
gə lə cə yi ni və in ki şaf yo lu nu 
mü əy yən ləş di rən, cə miy yə-
tin ic ti mai-si ya si hə ya tın da 
ya xın dan iş ti rak edən apa rı-
cı tə bə qə dir. Müa sir dövr də 
gənc lər və id man sa hə sin də 
qa za nı lan uğur lar döv lət lə-
rin ümu mi in ki şaf sə viy yə si-
ni, iq ti sa di-si ya si po ten sia lı nı 
mü əy yən ləş di rən va cib me-
yar lar dan sa yı lır.

Bu re al lı ğı bö yük müd rik-
lik lə nə zə rə alan ümum mil li 
li der Hey dər Əli yev Azər bay-
can gənc lə ri nin 1996-cı ilin 
fev ra lın da ke çi ril miş ic la sın da 
de miş dir: “Döv lə ti mi zin gə lə-
cək in ki şa fın da gənc li yin bö-

yük ro lu var dır”. Ulu ön də rin 
mü va fıq  sə rən ca mı ilə hər 
il fev ral ayı nın 2-si res pub li-
ka mız da gənc lər gü nü ki mi 
qeyd olu nur. Hə min dövr dən 
baş la ya raq öl kə miz də gənc-
lə rə döv lət qay ğı sı ar dı cıl və 
sis tem li xa rak ter al mış, on-
la rın po ten sia lı nın sə mə rə li 
rea li zə si məq sə di lə təd bir lər 
hə ya ta ke çi ril miş dir. Bu si ya-
sət 10 il dən çox müd dət də 
Pre zi dent İl ham Əliyev tə rə-
fin dən uğur la da vam et di ri lir. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı çı xış la-
rın da də fə lər lə qeyd et miş dir 
ki, gənc lər öl kə mi zin ic ti mai, 
si ya si, mə də ni və hu ma ni tar 
hə ya tın da ya xın dan iş ti rak 

edə rək cə miy yə tin apa rı cı 
tə bə qə si nə çev ri lib lər. Pre zi-
dent İl ham Əli yev gənc lə rin 
fə al lı ğı nın ar tı rıl ma sı na xid-
mət edən təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si ni, on la rın so si al 
qay ğı la rı nın həl li ni da im diq-
qət də sax la yır. 

Öl kə mi zin di na mik in-
ki şa fı və təh sil sa hə sin də ki 
ye ni lik lər is te dad lı gənc lə-
rin po ten sia lı nın üzə çı xa rıl-
ma sı na la zı mi şə ra it ya ra dır. 
Ha zır da Azər bay can gənc li yi 
müx tə lif la yi hə lə rə qa tı lır, 
bey nəl xalq təd bir lər də res-
pub li ka mı zı la yi qin cə təm sil 
edir lər. Ümu mi lik də, cə miy-
yə tin önəm li bir tə bə qə si ni 

təş kil edən gənc lik ic ti mai-
si ya si fə al lı ğı ilə se çi lir. Gənc-
lə rin fəa liy yə ti – ye ni lik çi la-
yi hə lə ri, müx tə lif təd bir lə rin 
təş ki lat çı sı ol ma la rı, res pub-
li ka mı zı dün ya miq ya sın da 
la yi qin cə təm sil et mə lə ri göz 
önün də dir. İş ti rak et di yi miz 
müx tə lif bey nəl xalq təd bir-
lər də hər za man Qa ra bağ 
prob le mi ilə bağ lı mü za ki-
rə lər açır, öl kə hə qi qət lə ri ni 
dün ya ic ti ma iy yə ti nə çat dır-
ma ğa ça lı şı rıq. Məq sə di miz 
Azər bay can gən ci ola raq öl-
kə mi zi həm da xil də, həm də 
bey nəl xalq are na da la yi qin cə 
təm sil et mək dir. 

“Azər bay can gənc li yi 

2011-2015-ci il lər də” Döv lət 
Proq ra mın da gənc lə rin in ki-
şa fı na xid mət edən komp leks 
təd bir lər nə zər də tu tu lub. 
Proq ram əsa sın da gənc lə rin 
müx tə lif la yi hə lə ri uğur la re-
al laş dı rı lır, on la ra öz ide ya la-
rı nı re al laş dır maq im ka nı ya-
ra dı lır. Öl kə baş çı sı nın diq qət 
və qay ğı sı nə ti cə sin də son 10 
il ər zin də gənc lər sek to ru na 
ay rı lan və sa it lə rin həc mi də-
fə lər lə ar tıb. 

Mü hüm mə sə lə lər dən 
bi ri də gənc lə rin yax şı təh sil 
al ma la rı dır. Pre zi dent İlham 
Əli yev öz çı xış la rın da də fə-
lər lə qeyd edib ki, “Biz neft 
ka pi ta lı nı in san kap tia lı na 

çe vir mə li yik”. Son 10 il də 
Azər bay can da 2500-dən çox 
mək təb in şa olu nub, köh nə 
mək təb lər əsas lı tə mir edi lib. 
Təh si lin in ki şa fı na xid mət 
edən 16 döv lət proq ra mı qə-
bul edi lib. “2007-2015-ci il lər-
də Azər bay can gənc lə ri nin 
xa ri ci öl kə lər də təh si li üz rə 
Döv lət Proq ra mı” çər çi və sin-
də 2015-ci ilə dək 5 min nə fər 
Azər bay can gən ci nin xa ric də 
təh sil al ma sı nə zər də tu tu lur. 

Bü tün bun lar gös tə rir ki, 
Azər bay can da gənc nəs lin 
prob lem lə ri nin komp leks həl-
li, on la rın cə miy yət hə ya tın da 
la yiq li tə bə qə ki mi iş ti ra kı nın 
tə min olun ma sı, mil li adət-

ənə nə lə rə, saf də yər lə rə 
bağ lı lı ğı üçün döv lət sə viy yə-
sin də bü tün zə ru ri təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lir. Azər bay can 
gənc li yi bu diq qət və qay ğı-
nı yük sək də yər lən dir mək lə 
ya na şı, öz mə su liy yə ti ni dərk 
edir və Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin mü əy yən ləş dir di yi stra te ji 
və zi fə lə rin uğur la hə ya ta ke-
çi ril mə si nə, res pub li ka mı zın 
di na mik in ki şaf edən qüd rət li 
döv lə tə çev ril mə si pro se si nə 
öz töh fə si ni ver mə yə ça lı şır. 

Lə man QA FA RO VA,
Azər bay can Res pub li ka sı 

Pre zi den ti ya nın da 
Döv lət İda rə çi lik  

Aka de mi ya sı nın ma gist ran tı  

Müzakirələrəldəolanresurlslara
yenidənbaxışvəqiymətləndirmə,
çatışmazlıqlarıntəyinivətəhlili,yeni
hədəflərinmüəyyənləşdirilməsivə
buhədəflərədahaasançatmakimi
məsələlərintəhlilibaxımındanböyük
əhəmiyyətkəsbedirdi.

AzərbaycanGənclərininVIIForumu:
dövlətgənclərsiyasəti 
vəyeniinkişafyolları

Vətənpərvərgənclik 
xoşbəxtgələcəyə 
zəmanətdir

Gənclərimizölkəmizibeynəlxalqarenadalayiqincətəmsiledirlər
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cəmiyyət

Hey dər Əli yev adı na Mə-
də niy yət və İs ti ra hət Par kın-
da Bi nə qə di ra yon mək təb-
li lə ri nin XXVI spar ta kia da-
sı nın proq ra mı na da xil olan 
“Cırt dan” əy lən cə li id man 
nö vü üz rə ra yon bi rin ci li yi 
ke çi ril miş dir. Bi rin ci lik də hər 
bi rin də 20 nə fər ol maq la 9 
ko man da iş ti rak et miş dir. Ya-
rı şın ye kun nə ti cə si nə əsa sən, 
244 say lı tam or ta mək tə bin 
ko man da sı fəx ri kür sü nün 
ən yük sək pil lə sin də qə rar-
laş mı şdır.  83 və 126 say lı tam 
or ta mək təb lə rin ko man da la-
rı mü va fiq ola raq  2 və 3-cü 
yer lə ri tut muş lar.  

Mü ka fat lan dır ma mə ra si-

min də çı xış edən Gənc lər və 
İd man İda rə si nin rəi si Qüd si 
Bay ra mov ye ni yet mə lə rin asu-
də vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki li 

və on la rın sağ lam lı ğı nın qo-
run ma sın da id ma nın mü hüm 
əhə miy yət kəsb et di yi ni  vur-
ğu la mış dır. 

Son da qa lib ko man da lar 
dip lom və xa ti rə hə diy yə-
lə ri ilə mü ka fat lan dı rıl mış-
lar.

sİ ya Vuş ƏMİr lİ

Son iki il də Bi nə qə di ra-
yo nu nun Bi lə cə ri qə sə bə si 
ye ni in ki şaf mər hə lə si nə qə-
dəm qo yub. Ba kı nın ən qə-
dim kənd lə rin dən ol muş Bi-
lə cə ri 1936-cı il də qə sə bə sta-
tu su al mış dır. Ta ri xi mən bə-
lə rə gö rə, ya şa yış mən tə qə si  
türk dil li xə zər lə rin Bə lən cər 
tay fa sı nın adı nı əks et di rir. 
Di gər təd qi qat çı lar isə bu to-
po ni mi qə dim türk dil lə rin-
də ki be len (aşı rım, al çaq dağ) 
və cər-cə ri (sıl dı rım, yar ğan) 
kom po nent lə ri nin bir ləş mə si 
ki mi “Aşı rım lı yar ğan” mə-
na sın da izah edir lər. Onu da 
qeyd edək ki, Zən gi lan ra yo-
nu əra zi sin də Bi lə cər (Bə lən-
cər) ad lı yay laq var. Baş qa bir 
eti mo lo gi ya ya gö rə “Bi lə cə ri” 
sö zü “hər bi şə hər” de mək dir. 

Bi lə cə ri nin tanınmış 
şəxs lə ri 

Bi lə cə ri də do ğu lub bö yü-
yən məh şur in san lar dan bi ri 
neft mil yon çu su Ağa mu sa Na-
ğı yev dir. Pay tax tın 28 May kü-
çə sin də qo şa ima rət lər, ha be-
lə qır mı zı kər pic dən ti kil miş 
əzə mət li bi na, Ni za mi kü çə-
sin də Ope ra Te at rı nın ya nın-
da kı ya şa yış evi, “Azər bay can” 
pros pek tin də vax tilə Mər kə zi 
poç tun yer ləş di yi bi na, Ni gar 
Rə fi bəy li kü çə sin də əzə mət li 
ya şa yış bi na sı, Sə məd Vur ğun 
kü çə sin də ki Qış klu bu (in di-
ki Za bit lər evi), “As to ri ya” və 
“Ye ni Av ro pa” meh man xa na-
la rı Ağa mu sa Na ğı ye vin şəx si 
və sai ti he sa bı na in şa edi lib. 

Ta r zən Möh lət Müs lü-
mov də Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
ana dan olub. O, Ü.Ha cı bəy-

li adı na Azər bay can Döv lət 
Kon ser va to ri ya sı nın xalq çal-
ğı alət lə ri şö bə si ni tar ix ti sa sı 
üz rə bi tir ib. Ha zır da Azər bay-
can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın 
mu ğam ka fed ra sı nın do sen ti-
dir. Azər bay can Döv lət Te le-
vi zi ya və Ra dio Qa pa lı Səhm-
dar Cə miy yə ti nin Ə.Ba kı xa-
nov adı na xalq çal ğı alət lə ri 
an samb lı nın bə dii rəh bə ri dir.

M.Müs lü mov 2000-ci il də 
“Əmək dar ar tist”, 2005-ci il də 
isə “Xalq ar tis ti” fəx ri ad la rı na 
la yiq gö rül müş dür. 2006-ci il-
dən Pre zi dent mü ka fat çı sı dır.

Bi lə cə ri də ana dan ol muş 
Şü kür Sə mə dov isə Üze yir 
Ha cı bəy li adı na Azər bay can 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin 
di rek to ru, Ba kı Mu si qi Aka de-
mi ya sı nın do sen ti, Azər bay can 

Res pub li ka sı nın Xalq ar tis ti dir. 
Bun dan baş qa, Mu si qi li ko me-
di ya te at rı nın baş xor meys te ri 
Va qif Məs ta nov, Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı nın ka ti bi, Üze yir Ha cı-
bə yo vun ev mu ze yi nin di rek-
to ru, bəs tə kar Sər dar Fə rə cov  
da Bi lə cə ri qə sə bə sin də do ğu-
lub bo ya-ba şa ça tıb lar. 

Bi lə cə rov so ya dı  
da şı yan rus şai ri 

Ma raq lı dır ki, ta nın mış 
rus şai ri və dra ma tur qu nun 
so ya dın da da Bi lə cə ri sö zü 
var. Bu, Yu ri Bi lə cə rov dur. 
Yu ri Bi lə cə rov 1958-ci il də 
Qroz nı şə hə rin də ana dan 
olub. 5 ya şı olar kən ailə si ilə 
bir gə Ba kı ya kö çə rək Bi lə cə-
ri qəs bə sin də məs kun la şıb. 
Or ta və ali təh si li ni Ba kı da 
alan Yu ri son ra dan Bi lə cə-
rov so ya dı nı qə bul edib. Bir 
müd dət Azər bay can şa ir lə-
ri nin əsər lə ri ni rus di li nə 
tər cü mə et mək lə məş ğul 
olub. SSRİ da ğıl dıq dan Yu ri 
Bi lə cə rov Ru si ya nın Sank-
Petr burq şə hə ri nə kö çür və 
poe zi ya ilə məş ğul ol ma ğa 
baş la yıb. Ha zır da Ru si ya nın 

ta nın mış şa ir və dra ma turq-
la rın dan bi ri dir. Bir çox yer li 
və bey nəl xalq mü ka fat la rın 
sa hi bi dir.

Məh şur so vet şai ri Ve ro-
ni ka Tuş no va 1949-cı il də Ba-
kı da olar kən “Bi lə cə ri stan si-
ya sı” şei ri ni ya zıb. Baş qa bir 
rus şai ri, ya zı çı sı və tər cü mə-

çi si Yu rik İv nev (əsl adı Mi-
xa il Ko val yev) da əsər lə rin də 
Bi lə cə ri qə sə bə sin dən bəhs 
edib.  

ye ni in ki şaf  
mər hə lə si nə qə dəm 
qo yan qə sə bə

Son iki il də Bi nə qə di ra-
yo nun da apa rı lan ge niş miq-
yas lı abad lıq iş lə ri Bi lə cə ri 
qəs bə sin dən də yan keç-
mə yib. Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin tə şəb bü sü 

və dəs tə yi ilə qə sə bə nin 
mər kə zi kü çə və yol la rın-
da əsas lı tə mir-ti kin ti iş lə ri 
hə ya ta ke çi ri lib. Y.Hü sey-
nov, A.Zey nal lı, Or du ba di, 
Na tə van və di gər kü çə lər 
ge niş lən di ri lib, köh nə sə ki-
lər ye ni lə ri ilə əvəz edi lib. 
Müx tə lif kü çə lər də yer lə-
şən 18-ə ya xın ya şa yış bi na-
sı nın blok və fa sa dı yük sək 
sə viy yə də tə mir olu nub. 
Ək sər  qə sə bə da xi li yol la-
ra as falt ör tü yü dö şə nib. Bir 
sı ra ya şa yış bi na la rı nın dam 
ör tü yü də yiş di ri lib və ya 
əsas lı tə mir olu nub. 

Ha zır da qə sə bə nin ka-
na li za si ya sis te mi nin ye ni-
dən  qu rul ma sı is ti qa mə tin də   
cid di iş lər gö rü lür. Abad lıq 
iş lə ri nin plan lı şə kil də hə ya-
ta ke çi ril mə si üçün, ilk növ-
bə də, ya şa yış mas siv lə rin də 
su və ka na li za si ya xət lə ri nin 
çə ki lı şi nə diq qət ye ti ri lir. 
Qə sə bə ni n A.Zey nal lı, Nə si-
mi,  Na tə van, Q.Sü ley ma nov, 
R.İs ma yı lov, Y.Hü sey nov kü-
çə lə rin də ya şa yan əha li nin su 

və ka na li za si ya ilə bağ lı prob-
lem lə ri həl li ni ta pıb. 

Pay tax tın “şi mal  
qa pı sı”nda  
göz ox şa yan gö zəl lik 

Son iki il də tək cə Ba kı-
Sum qa yıt yo lu nun Bi nə qə di 
ra yo nu əra zi si nə aid his sə si 
de yil, ey ni za man da, Bi lə cə-
ri qə sə bə si nə eniş his sə sin-
də də abad lıq iş lə ri apa rı lıb. 
Bu ra da ma gist ra lın sağ və sol 
his sə lə ri nin abad laş dı rıl ma sı 
ilə ya na şı, yo la ya xın ev lə rin 
fa sad la rı və dam ör tük lə ri də 
klas sik me mar lıq üs lu bun da 
ye ni lə nib. Yol bo yun ca sa-
lın mış ya şıl lıq lar, əkil miş 
de ko ra tiv kol və ağac lar, bir 
söz lə, land şaft me mar lı ğı 
in san la rın zöv qü nü ox şa yır. 
Əra zi də eko lo ji ta raz lı ğı tə-
min et mək məq sə di lə Ba kı-
Sum qa yıt şo se si is ti qa mə tin-
də, Bi lə cə ri qə sə bə si nə ge-
dən yo lun eni şin də, şo se nin 
sağ və sol his sə sin də is ti nad 
di var la rı ti ki lib və ət raf ı ya-
şıl laş dı rı lıb.

Son iki il də əha li nin is-
ti ra hə ti üçün qə sə bə də bir 
ne çə park  sa lı nıb. Mil li qəh-
rə man la rın şə rə fi nə sa lın mış 
park da rayonun şə hid Milli 
qəhrəman la rı nın büs tü qo-
yu lub. Bun dan əla və, qə sə bə-
də bir ne çə abad mə həl lə və 
xi ya ban ya ra dı la raq əha li nin 
is ti fa də si nə ve ri lib. Abad lıq 
iş lə ri ilə bağ lı qə sə bə əra zi-
sin də – mər kə zi yo lun kə na-
rı na ge niş lən mə iş lə ri apa rı-
lıb. Yol la rın kə na rın da 1000 
kub metr lər lə mün bit tor paq 
da şı nıb, üzə rin də çə mən-
lik lər sa lı nıb. 20 Yan var par-
kın da şə hid lə rin adı na xa ti-
rə komp lek si in şa olu nub və 
abad lıq iş lə ri apa rı lıb. Bun-
dan əla və, Asəf Zey nal lı kü-
çə sin də yer lə şən 22 və 24 A 
say lı bi na la rın hə yət lə rin də 
abad mə həl lə lə rin sa lın ma-
sı na baş la nı lıb. 

Qə sə bə də apa rı lan iş lə rə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin rəh bər li yi tə rə-
fin dən mün tə zəm nə za rət 
olu nur. 

Es Mİra

Res pub li ka mız da ge niş ya-
yıl mış id man növ lə rin dən bi ri 
də şah mat dır. İs tər pay taxt da, 
is tər sə də böl gə lər də bu id-
man nö vü nün da ha da ya yıl-
ma sı və küt lə vi ləş mə si üçün 
çox lu say da şah mat mək təb-
lə ri fəa liy yət gös tə rir. Ötən 
il lər ər zin də bu mək təb lər də 
xey li is te dad lı id man çı ye ti-
şib. On lar yer li və bey nəl xalq 
are na lar da təş kil olu nan ya rış-
lar da öl kə mi zin id man şə rə-
fi ni la yi qin cə qo ru yur, yük sək 
nai liy yət lər qa za nır lar.

126 say lı tam or ta mək-

tə bin bi na sın da yer lə şən 3 
say lı Uşaq Gənc lər Şah mat 
İd man Mək tə bin də də yük-
sək po ten si al lı uşaq lar ye-
ti şir lər. Təh sil Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ril miş və 
ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vin ana dan ol ma sı nın 91-ci 
il dö nü mü nə həsr olun muş 
şah mat fes ti va lın da sö zü ge-
dən mək tə bin ko man da sı 
38,5 xal la qı zıl me dal qa za nıb. 
Ha zır da təh sil oca ğın da 13 
məşq çi nin rəh bər li yi al tın da 
414 uşaq, ye ni yet mə və gənc 
şah ma tın sir lə ri nə yi yə lə nir. 

Mək tə bin di rek to ru To-
fiq İs ma yı lo vun söz lə ri nə 

gö rə, əsas məq səd bu id man 
nö vü nün da ha da in ki şa fı na 
və ge niş ya yıl ma sı na na il ol-
maq dır: “Şah ma tın in ki şa fı-
na da ir döv lət proq ra mı nın 
ic ra sı ilə bağ lı mək tə bi miz də 
çox lu iş lər gö rü lür. Təc rü bə-
li məşq çi lə rin rəh bər li yi al-
tın da uşaq lar öz üzər lə rin də 
mə su liy yət lə iş lə yir lər. Şah-
mat çı lar məşq re ji mi nə cid di 
əməl edə rək ya rış la ra bö yük 
hə vəs lə ha zır la şır lar”.

Qeyd edək ki, mək təb 
2001-ci ilin fev ral ayın dan 
fəa liy yət gös tə rir. Bu ra da şa-
gird lə rin təd ris pro se sin də iş-
ti ra kı üçün zə ru ri mad di-tex-

ni ki ba za möv cud dur.  Şa gird-
lə rin asu də vaxt la rı nın sə mə-
rə li  təş ki li, on la rın sağ lam 
hə yat tər zi nin tə min edil mə si 
id man oca ğı nın əsas fəa liy yət 
is ti qa mət lə rin dən dir. Mək tə-
bin ye tir mə lə rin dən Nər min 
Qu lu za də, Zəh ra Ta ğı ye va, 
To fiq Fey zul la yev, Mə hər rəm 
Qa ra yev, Mu rad Fə tə li za də 
Azər bay can çem pio na tı na və-
si qə qa za nıb lar. 

Ötən ili uğur la ba şa vu-
ran zə ka sa hib lə ri 2014-cü 
ilin ilk 4 ayı ər zin də ke çi ri-
lən ya rış lar da da mü ka fat çı-
lar sı ra sın da yer ala bi lib lər. 
Yan var ayın da oğ lan və qız lar 
ara sın da təş kil olu nan pay-
taxt bi rin ci li yin də mək tə bin 
2 ye tir mə si rə qib lə rin dən üs-
tün olub. Ko man da la rın Ba kı 
bi rin ci li yin də də şat mat çı lar 
qı zıl me dal qa za nıb lar. Nov-
ruz bay ra mı na həsr olun muş 
ya rış da isə Mir mu sa Fey zi yev 
üçün cü pil lə də qə rar la şıb. 10 
ya şa dək id man çı lar ara sın-
da də rə cə tur ni rin də El nur 
Məm mə dov gü müş me dal 
qa zan maq la ya na şı, I də rə cə 
nor ma sı nı da ye ri nə ye ti rib. 
Mək tə bin di gər ye tir mə si 
Zəh ra Ta ğı ye va isə 11-16 yaş lı 
id man çı lar ara sın da I də rə cə 
nor ma sı nı əl də edib. 

Es Mİra

Bu gün ümum təh sil 
mək təb lə ri nin üzə ri nə dü-
şən va cib mə sə lə lər dən bi ri 
də gənc nəs lin mil li-mə nə vi 
də yər lər ru hun da tər bi yə si-
dir. Gənc və ye ni yet mə lə rə 
və tən pər vər lik hiss lə ri nin 
aşı lan ma sı, on lar da mad di 
mə də niy yət abi də lə ri ba-
rə də tə səv vür lə rin for ma-
laş dı rıl ma sı nın əsa sı məhz 
or ta ümum təh sil mü əs si sə-
lə rin də qo yu lur. Bu ba xım-
dan, or ta mək təb mü əl lim-
lə ri nin də üzə ri nə bö yük 
mə su liy yət dü şür. 

Haq qın da söh bət aç dı-
ğı mız Sa yad Rə fi yev 1989-
cu il dən M.Ə.Rə sul za də 
qə sə bə sin də yer lə şən 99 
say lı tam or ta mək tə bin ta-
rix mü əl li mi dir. O, iş lə di yi 
mək təb də öz tə şəb bü sü ilə 
Ta rix Di yar şü nas lıq Mu ze yi 
ya ra dıb və bu ra da yüz lər-
lə eks po na tın top lan ma sı na 
na il olub. Mu zey də du lus-
çu lu ğa aid eks po nat lar, xan-
lıq lar döv rü nə aid sik kə lər, 
gü müş zi nət əş ya la rı, əs ki-
nas lar, is tiq raz lar, xal ça çı lı ğa 
aid qə dim in cə sə nət nü mu-
nə lə ri qo ru nub sax la nı lır. 
Mu zey də ki xur cun və cəh-
rə nin 3 əs rə ya xın ya şı var. 
Mu zey ba rə də vi deo-çarx 

ha zır la na raq in ter net də yer-
ləş di ri lib.

S.Rə fi yev qə ze ti mi zə 
açıq la ma sın da bil dir di ki, 
mu ze yin təş ki lin də məq səd 
şa gird lər də Azər bay ca nın 
ta ri xi, mə də niy yə ti və in cə-

sə nə ti haq qın da dol ğun tə-
səv vür lə rin for ma laş ma sı na 
na il ol maq dır: “Gənc nə sil 
və tən pər vər ruh da tər bi yə 
olun ma lı dır. Bu ba xım dan, 
üzə ri mi zə bö yük mə su liy-
yət dü şür. Uşaq lar ta ri xi miz, 
mil li-mə nə vi də yər lə ri miz 
ba rə də ge niş mə lu mat lan-
dı rıl ma lı dır lar. Mən Qər bi 
Azər bay ca nın Ar çud kən-
din də ki or ta mək təb də iş lə-
yən il lər də də mu zey ya rat-
mış dım. Mə lum ha di sə lər-

dən son ra o eks po nat lar dan 
cə mi bir ne çə si ni özüm lə 
gə ti rə bil dim. Bir ne çə il idi 
ki, köh nə əş ya la rı, müx tə lif 
dövr lə rə aid əş ya la rı top la-
yır dım. Mək təb rəh bər li-
yi bu qə dim eks po nat la rın 

sax lan ma sı uçün otaq da 
ayı rıb. Dərs vax tı şa gird lər 
bu eks po nat lar la əya ni ta nış 
olur lar. Məq sə dim on la rın 
sa yı nı ar tır maq, mu ze yi zən-
gin ləş dir mək dir”.

Mu zey lər keç mi şi miz lə 
bu gü nü müz ara sın da kör pü 
ro lu nu oy na yan, mad di-mə-
nə vi də yər lə ri mi zi qo ru yub 
sax la yan ta ri xi xə zi nə miz dir. 
Bu ba xım dan, Sa yad Rə fi ye-
vin gör dü yü iş hə qi qə tən də 
təq di rə la yiq dir.

Bələncərlərinyadigarı–Biləcəri

Binəqədidəistedadlışahmatçılaryetişir

“Cırtdan”–məktəblilərinəyləncəliyarışı

Məktəbdədiyarşünaslıq
muzeyi
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 iqtisadiyyat  xarici xəbərlər

 mədəniyyət

 maraqlı

Bö yük Bri ta ni ya nın “Çar ter” Sı ğor-
ta İns ti tu tu (Cİİ) Azər bay can Sı ğor ta çı-
lar As so sia si ya sı (ASA) və Azər bay can 
Risk Pe şə kar la rı As so sia si ya sı (AR PA) 
ilə bir lik də yer li sı ğor ta şir kət lə ri nə 
ser ti fi kat laş dır ma xid mə ti nin gös tə ril-
mə si ilə bağ lı la yi hə hə ya ta ke çi rə cək-
dir.

ASA-dan bil dir miş lər ki, Ma liy yə 
Na zir li yi nin dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi-
ri lən la yi hə nin məq sə di mil li ser ti-
fi kat laş dır ma nın, elə cə də bu nun la 
bağ lı dərs lik lə rin “Çar ter” Sı ğor ta 

İns ti tu tu nun stan dart la rı na uy ğun-
laş ma sı dır. Tə rəf lər ara sın da bu nun-
la bağ lı li sen zi ya ra zı laş ma sı im za lan-
mış dır. 

Ma liy yə Na zir li yi nin tə şəb bü sü 
ilə dərs lik lər Azər bay can-in gi lis və 
rus-in gi lis dil lə rin də ha zır la na caq dır. 
Dərs lik lər “Cİİ Award” də rə cə si üz-
rə ser ti fi kat laş ma ya ha zır lıq üçün əsas 
ola caq dır. 2015-ci il dən eti ba rən isə 
bey nəl xalq stan dart la ra uy ğun mü tə-
xəs sis lə rin ha zır lı ğı na baş lan ma sı nə-
zər də tu tul muş dur.

İyu nun 2-də Azər bay can Res pub-
li ka sı Döv lət Neft Şir kə ti nin (ARDNŞ) 
pre zi den ti Röv nəq Ab dul la yev Ya po-
ni ya nın İq ti sa diy yat, Ti ca rət və Sə na ye 
Na zir li yi nin Ener ji və Tə bii Sər vət lər 
Agent li yi nin neft və qaz di vi zio nu nun 
di rek to ru Ryo Mi na mi nin rəh bər lik et-
di yi nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş müş dür. 

Gö rüş də Röv nəq Ab dul la yev Azər-
bay can-Ya po ni ya mü na si bət lə ri nin yük sək 
temp lə in ki şaf et di yi ni bil dir miş, Ya po ni ya 
şir kət lə ri nin Azər bay can da ener ji və di gər 
sa hə lər də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər də fə al 
iş ti ra kı nı qeyd et miş dir. O, Ya po ni ya şir kət-
lə ri nin və ix rac-id xal ban kı nın ARDNŞ-in 
Tür ki yə də hə ya ta ke çir di yi STAR neft ema-
lı za vo du nun in şa sı la yi hə si nə qo şul du ğu-
nu diq qə tə çat dır mış dır. 

Azər bay ca na ilk də fə sə fər et di yi ni 
de yən Ya po ni ya nın İq ti sa diy yat, Ti ca rət 
və Sə na ye Na zir li yi nin Ener ji və Tə bii 

Sər vət lər Agent li yi nin neft və qaz di vi-
zio nu nun di rek to ru Ryo Mi na mi Ba kı nı 
müa sir Av ro pa şə hər lə ri ilə mü qa yi sə 
et miş, pay tax tın in ki şa fı na hey ran qal dı-
ğı nı bil dir miş dir. Qo naq res pub li ka mız-
da hə ya ta ke çi ri lən qlo bal və re gio nal 
əhə miy yət li la yi hə lər haq qın da bu ilin 
fev ra lın da Azər bay can nü ma yən də he-
yə ti nin Ya po ni ya ya sə fə ri za ma nı ət raf ı 
mə lu mat al dı ğı nı söy lə miş dir. 

O, Ya po ni ya nın “IM PEX” və “ITOC-
HU” şir kət lə ri nin Azə ri-Çı raq-Gü nəş li 
la yi hə si nin iş ti rak çı la rın dan ol du ğu nu, ya-
pon şir kət lə ri nin Ba kı-Tbi li si-Cey han əsas 
ix rac bo ru kə mə ri nin pay çı la rı ara sın da da 
yer al dı ğı nı diq qə tə çat dır mış dır. Hər iki 
la yi hə üz rə iş lə rin uğur la da vam et di yi ni 
de yən qo naq Ya po ni ya hö ku mə ti nin bu 
la yi hə lə rə bö yük önəm ver di yi ni vur ğu-
la mış, ya ra dıl mış şə rai tə gö rə Azər bay can 
hö ku mə ti nə tə şək kü rü nü bil dir miş dir.

İki il ər zin də Azər bay can ilə Ru si-
ya ara sın da əm təə döv riy yə si ni 4 mil-
yard dol la ra çat dır maq müm kün dür. 
Qiy mət lən dir mə lə rə gö rə, iki öl kə 
ara sın da ti ca rət döv riy yə si 3,6 mil yard 
dol lar dır. La kin bu rə qəm lər möv cud 
po ten sia lı əks et dir mir.

Bu ba rə də Ba kı da sə fər də olan 
Ru si ya Fe de ra si ya sı nın iq ti sa di in ki şaf 
na zi ri Alek sey Ul yu ka yev iyu nun 2-də 
ke çir di yi mət bu at konf ran sın da mə lu-
mat ver miş dir. 

Öl kə lə ri miz ara sın da mü na si bət lə-
rin hər tə rəf i in ki şaf et di yi ni diq qə tə 
çat dı ran na zir de miş dir ki, Ba kı sü rət-
li iq ti sa di di na mi ka ya ma lik şə hər dir. 

Ru si ya ilə Azər bay ca nın ox şar lıq la rı 
çox dur. Na zir vur ğu la mış dır ki, iki öl kə 
ara sın da ti ca rət əla qə lə ri nin in ki şa fı nı 
lən gi dən əsas amil lo gis tik məh du diy-
yət lər və mü qa vi lə-hü qu qi ba za nın na-
ta mam ol ma sı dır.

Ru si ya lı na zir de miş dir: “Bu prob-
lem lə rin həl li üzə rin də ça lış maq la-
zım dır. Azər bay can lı həm ka rım Şa hin 
Mus ta fa yev ilə gö rü şü müz za ma nı iki 
öl kə əra zi sin də lo gis tik mər kəz lə rin ti-
kin ti si ni, av to mo bil və də mir yo lu nəq-
liy ya tı ilə tran zit da şı ma la rı nın in ki şaf 
me xa nizm lə ri mə sə lə lə ri ni, elə cə də 
ti ca rət-iq ti sa di əmək daş lı ğın pers pek-
tiv lə ri ni mü za ki rə et dik”.

Tanınmışsığortaşirkətiiləəməkdaşlıq Almaniyadanstrukturislahatlar
keçirməktələbolunur

İtaliyadagənclərin46%-iişsizdir
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sayı800-üötüb

MirzəŞəfiVazehin 
yubileygecəsikeçirilib
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itirəbilər
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“Spie gel On li ne”nın mə lu-
ma tı na gö rə rəs mi Brüs se lin 
Av ro pa İt ti fa qı öl kə lə ri üçün 
töv si yə xa rak ter li he sa ba tın da 
əmək ba za rın da struk tur is la-
hat lar ke çir mə məs lə hət gö rü-
lüb. Təş ki lat fe de ral hö ku mə ti 
aşa ğı gə lir li və tən daş lar üçün 

ver gi lə ri, so si al ödə mə lə ri 
azalt ma ğa, mək təb lə rə qay ğı nı 
ar tır ma ğa ça ğı rıb. Ko mis si ya nın 
növ bə ti qey di da xi li is teh la kın 
ar tı rıl ma sı ilə bağ lı dır. He sa bat-
da əmək haq la rı nın qal dı rıl ma sı 
bu nun üçün tə kan ve ri ci  va si tə 
ki mi gös tə ri lir. 

 İta li ya Sta tis ti ka İda rə si – 
“İs tat”ın mə lu ma tı na gö rə, öl-
kə də gənc lər ara sın da iş siz lik 
sə viy yə si ar dı cıl 11-ci rüb dür 
ar tır. Rəs mi sta tis ti ka ya gö rə, 
ap rel də iş siz gənc lə rin sa yı 200 
min nə fər ar ta raq 46%-ə yük-
sə lib. Si ya hı ya tə lə bə lər da xil 
edil mə yib.

Ha zır da İta li ya da 3 mil-
yon 500 min nə fər iş siz dir. 
Bu isə əmək qa bi liy yət li əha-
li nin 12,6%-i de mək dir. İl lik 
əsas da iş siz lik sə viy yə si 4,5% 
ar tıb.

Su ri ya da səs lə rin sa yıl dı ğı 
bir vaxt da hö ku mət qüv və lə ri 
pay taxt Də məş qə ya xın əra-
zi lə ri, həm çi nin Də raa, Ha ma 
şə hər lə ri ni ha va zər bə lə ri nə 
mə ruz qo yub. Bun dan əla və, 
Hə ləb və Deyr Azur da gə rgin 
döyüşlər qey də alı nıb. La ta-
ki ya da 3 part la yış tö rə di lib. 
Su ri ya da İn san hü quq la rı nın 
Mü şa hi də si Qru pu nun mə-
lu ma tı na gö rə, son bir gün 

ər zin də ölən lə rin sa yı 100-ü 
ötüb.

BFM te le vi zi ya sı na mü sa-
hi bə sin də Fran sa nın baş na-
zi ri Ma nu el Valls bil di rib ki, 
Su ri ya da dö yü şən fran sız la rın 
sa yı 800-ü ötüb. On la rın bə-
zi lə ri ölüb, bir his sə si və tə nə 
qa yı dıb. Su ri ya da dö yüş lər də 
iş ti rak edən yüz lər lə fran sız 
və ya av ro pa lı nın nə za rə tə 
gö tü rül mə si müş kül olub. 

Mosk va Mil lət lər Evin də 
Azər bay can ədə biy ya tı nın gör-
kəm li nü ma yən də si, ta nın mış 
maa rif çi Mir zə Şə fi Va ze hin 
ana dan ol ma sı nın 220 il li yi nə 
həsr olun muş ya ra dı cı lıq ge cə-
si ke çi ril miş dir. 

“Şəh ri yar” Ədə bi-Mə də-
ni Cə miy yə ti nin Ümum ru si ya 
Azər bay can lı lar Konq re si nin 
dəs tə yi ilə təş kil et di yi təd-
bir də Azər bay ca nın Ru si ya da-
kı sə fir li yi nin, Hey dər Əli yev 
Fon du nun RF nü ma yən də li yi-
nin, ÜAK-ın nü ma yən də lə ri, 
hər iki öl kə nin ta nın mış ədə-
biy yat və in cə sə nət xa dim lə ri 
iş ti rak et miş lər. 

“Şəh ri yar” Cə miy yə ti nin 
səd ri Va sif Məm mə dov ge cə-
ni aça raq, Mir zə Şə fi Va ze hin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan söz 
aç mış dır. Ge cə də ÜAK-ın mü-
şa vi ri Ma naf Ağa yev, Mosk va 
Döv lət Linq vis ti ka Uni ver si te ti 

(MDLU) nəz din də Azər bay-
can Di li və Mə də niy yə ti Mər-
kə zi nin rəh bə ri Bel la Mu sa-
ye va, şa ir lər Ma ya Bə dəl bəy li, 
Sul tan Mər zi li və İl ham Bə dəl-
bəy li Mir zə Şə fi Va ze hin Azər-
bay can ədə biy ya tın da mi sil siz 
ro lu nu vur ğu la mış lar. 

Təd bir də Mir zə Şə fi Va ze-
hə həsr olun muş vi deo çarx nü-
ma yiş et di ril miş dir.

Əf sa nə vi “Cha nel №5” ət-
ri fər di ra yi hə si ni iti rə bi lər, 
çün ki onun for mu lun da al ler-
gen var dır. Av ro pa Ko mis si ya-
sı ya xın vaxt lar da par fü me ri ya 
məh sul la rı ha zır la yan fir ma la ra 
ye ni sərt qay da lar tət biq et mə-
yə və par fü me ri ya sə na ye sin də 
is ti fa də si qa da ğan edil miş inq-
re di yent lə rə qa da ğa qoy ma ğa 
ha zır la şır. 

Eks pert lər cə mi 12 al ler gen 
aş kar et miş lər. Ka kao pax la sın-
dan əl də edi lən ku ma rin və 
qı zıl gül ya ğı nın tər ki bin də ki 
ev ge nol ən məş hur al ler gen lər-
dir. Pa lıd ma mı rı, ha be lə na rin-
gi ya ğı nın tər ki bin də olan sit ral 
da bu si ya hı da yer al mış dır. 

Alim lə rin mə lu ma tı na gö-
rə, ha zır da Av ro pa sa kin lə ri nin 
1-3 fai zi səp mə və şiş mə əmə lə 
gə ti rən par fü me ri ya məh sul la-
rı na al ler gi ya dan əziy yət çə kir. 

“Cha nel №5” ilə bə ra bər, 
“Miss Di or”un da for mu lu də-

yi şə bi lər. 
Ko ko Şa nel 1921-ci il ma yın 

5-də onun adı, ha be lə xo şu na 
gə lən ra yi hə nin dol du rul du ğu 
fla ko nun nöm rə si ilə ad lan-
dı rıl mış ətir təq dim et miş dir. 
Dün ya bu “ət riy yat best sel le ri-
nə” gö rə bö yük knyaz Dmit ri 
Ro ma no vun Ko ko Şa nel ilə qı-
sa sev gi ma cə ra sı na borc lu dur. 
Knyaz D.Ro ma nov Ko ko Şa-
nel lə 1920-ci ilin ya yın da ta nış 
ol muş dur. Ko ko Şa nel ət riy yat çı 
Er nest Bo nu məhz knyaz D.Ro-
ma nov sa yə sin də ta nı mış dır. 

De yi lən lə rə gö rə, Er nest 
Bo K.Şa ne lə bir ne çə ətir nü-
mu nə si ver miş dir. K.Şa nel beş 
nöm rə li fa ko na dol du rul muş 
ət ri seç miş dir. Bu rə qə mi xoş-
bəxt rə qəm ad lan dı ran Ko ko 
düz gün se çim et miş dir, çün ki 
ət riy yat çı nın iş lə yib ha zır la dı-
ğı 24 ətir dən ən mü kəm mə li 
məhz beş nöm rə li şü şə də ol-
muş dur. 

Mi si rin Ali Seç ki Ko mis si ya sı 
sa biq mü da fiə na zi ri Ab dul Fət-
tah Əs-Si si nin pre zi dent seç ki lə-
rin də qə lə bə si ni rəs mi şə kil də 
elan edib. Ko mis si ya nın açıq la-
dı ğı son nə ti cə lə rə gö rə, Əs-Si si 
se çi ci lə rin 96,91%-nin sə si ni top-
la yıb. Rə qi bi Ham din Sa ba hi isə 
cə mi 3,9% səs top la ya bi lib.

Rəs mi nə ti cə lər elan olun-
duq dan son ra Əs-Si si nin ün va-
nı na bir sı ra ərəb və Qərb döv-
lət lə rin dən təb rik mək tub la rı 
gə lib. BMT-nin baş ka ti bi Ban 
Ki Mun Əs-Si si ni de mok ra ti-
ya nı güc lən dir mə yə və xal qın 
ümid lə ri ni doğ rult ma ğa ça ğı-
rıb. 

İyu nun 3-də İçə ri şə hər də-
ki “Ar xeo lo ji park”da Müa sir İn-
cə sə nət Mu ze yi nin, “YA RAT!” 
Müa sir İn cə sə nət Mə ka nı nın, 
“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me-
mar lıq Qo ru ğu İda rə si nin və 
“Da ‘ART” təs vi ri in cə sə nət 
mər kə zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə uşaq la rın əl iş lə rin dən iba-
rət sər gi açıl mış dır. 

“Bi zim se vim li şə hə ri miz” 
möv zu sun da təş kil edil miş sər-
gi Uşaq la rı Bey nəl xalq Mü da fiə 
Gü nü nə həsr olun muş dur. 

Təd bir də Müa sir İn cə sə-
nət Mu ze yi nin ic ra çı di rek to-
ru Xəy yam Ab di nov, “İçə ri şə-
hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq 
Qo ru ğu İda rə si nin bey nəl xalq 
əmək daş lıq və mə də ni əla-
qə lər şö bə si nin mü di ri Anar 
Qu li yev və “Da ‘ART” təs vi ri 
in cə sə nət mər kə zi nin rəh bə-
ri, Əmək dar Mə də niy yət İş çi si 
Di la rə Ata ki şi ye va sər gi haq-

qın da mə lu mat ver miş lər. 
Bil di ril miş dir ki, bu sər gi ilə 

iki ay müd də tin də 5-13 yaş ara sı 
uşaq la ra Əmək dar Mə də niy yət 
İş çi si Di la rə Ata ki şi ye va, Nü bar 
Şah ba zo va və Na di ya Ta zi ye va 
tə rə fin dən ke çi ril miş us tad dərs-
lə rə ye kun vu ru lur. Bu müd dət-
də uşaq la ra kol laj, təs vi ri in cə sə-
nət, qra fi ka və tət bi qi in cə sə nət 
üz rə təc rü bə öy rə dil miş dir.

Təd bir də Bül bül adı na or-
ta ix ti sas mu si qi mək tə bi nin və 
Azər bay can Döv lət Uşaq Fi lar-
mo ni ya sı nın kol lek tiv lə ri nin 
ifa sın da kon sert təq dim olun-
muş dur.

Son da uşaq la ra hə diy yə lər 
təq dim edil miş dir. 

Sər gi də, ümu mi lik də, 100-
dən çox uşa ğın 300-dək işi, o 
cüm lə dən rəsm, ba tik, kuk la, 
əl lə na xış qo yul muş boş qab lar, 
rəsm lər və di gər əl iş lə ri nü-
ma yiş olu nur.

Şo ko lad və don dur ma va-
si tə si lə əh va lı yük səlt mək 
müm kün ol ma ya caq – ABŞ 
təd qi qat çı la rı Psi xo lo gi ya Fən-
lə ri As so sia si ya sı nın xü su si ic-
la sın da bu şir niy yat hə vəs kar-
la rı nı hey rət lən di rən be lə bir 
bə ya nat ver miş lər. 

Ame ri ka lı təd qi qat çı lar də-
fə lər lə bil dir miş lər ki, bu se vim-
li şir niy yat lar in sa nın emo sio nal 
əh va lı nı də yiş mir. Bu nu sü but 
et mək və is teh sal çı la rın uy dur-
ma sı nı tək zib et mək üçün on lar 

xü su si və ori ji nal eks pe ri ment 
apar mış lar. Qey ri-adi təd qi qat 
üçün kö nül lü lər dən iba rət bir 
qrup ya ra dıl mış dır. Bir həf tə 
in san lar adət et dik lə ri müx tə lif 
qi da lar qə bul et miş, adi re jim-
dən kə na ra çıx ma mış lar. Rəy 
sor ğu su nun nə ti cə lə ri yı ğın caq-
da təd qi qat çı la rın söy lə dik lə ri ni 
təs diq et miş dir.

Am ma bu təd qi qat heç kə-
si hə min şir niy yat lar dan im ti na 
et mə yə ça ğır mır və bu na məc-
bur et mir.

“Euro news”un mə lu ma tı-
na gö rə, Yu na nıs tan hö ku mə ti 
iq ti sa diy yat da dö nüş ya rat maq 
üçün ƏDV (əla və də yər ver-
gi si) də da xil ol maq la, bir sı ra 
ver gi lə ri azalt maq is tə yir. Mü-
tə xəs sis lər bu nu Av ro pa Par-
la men ti nə seç ki lər də üs tün-
lük qa zan mış av ros kep tik lə rə 
meyil et mə ki mi də yər lən di-
rir lər. La kin bey nəl xalq kre di-
tor lar bu pla nın re al laş ma sı na 
qar şı çı xıb lar. Al ma ni ya nın 
ma liy yə na zi ri Volf qanq Şoyb le 
“Fo cus” nəş ri nə mü sa hi bə sin-
də bil di rib ki, in di ki hal da Yu-
na nıs ta nın dü şün mə li ol du ğu 
mə sə lə ver gi lə rin azal dıl ma sı 
de yil, ək si nə, is la hat la rın apa-

rıl ma sı və ye ri gəl dik də hət ta 
ver gi lə rin ar tı rıl ma sı dır. O bil-
di rib ki, Yu na nıs ta na növ bə ti – 
10 mil yard dol lar məb lə ğin də 
yar dı mın mü qa bi lin də bu is la-
hat lar qa çıl maz dır və əgər Yu-
na nıs tan av ro zo na da qal maq 
is tə yir sə, ver gi lə rin azal dıl ma sı 
fik rin dən vaz keç mə li dir.

Ye ri gəl miş kən, Bey nəl xalq 
Val yu ta Fon du Yu na nıs ta na 
ay rı lan növ bə ti ma liy yə yar dı-
mı nı təs diq lə yib. BVF-nin rəh-
bə ri Kris tin La qard bil di rib ki, 
Yu na nıs ta nın döv lət bor cu nun 
Av ro pa İt ti fa qı nor ma la rın dan 
2 də fə çox ol ma sı öl kə iq ti sa-
diy ya tı nın in ki şa fın da əsas ma-
neə dir. 
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