
bayramınız 
mübarək, 

əziz 
qadınlar!

Azər bay can da ge dən sü-
rət li iq ti sa di in ki şaf pro ses lə ri 
öl kə hə ya tı nın bü tün sa hə lə-
ri nin di na mik şə kil də ye ni-
dən qu rul ma sı üçün əl ve riş li 
şə ra it ya ra dır. İq ti sa di in ki şaf 
tem pi nə gö rə sü rət lə in ki şaf 
edən öl kə miz də Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
pay taxt və re gi on lar da bü tün 
sa hə lər  üzrə ən müa sir inf-
rast ruk tu run ya ra dıl ma sı na, 
ye ni-ye ni ob yekt lə rin in şa 
olun ma sı na, möv cud komp-
leks lə rin isə əsas lı şə kil də 
ye ni dən qu rul ma sı na bö yük 
önəm ve ri lir. 

Azər bay can da bü tün sa hə-
lər ki mi, id ma nın in ki şaf et di-
ril mə si də prio ri tet sa hə lər dən 
bi ri ki mi döv lə tin da im diq qət 
mər kə zin də dir. Dün ya da id-
man döv lə ti ki mi ta nı nan öl-
kə miz də ən müa sir stan dart-
la ra ca vab ve rən ye ni id man 
komp leks lə ri nin və müa sir 
inf rast ruk tu run ya ra dıl ma-
sı is ti qa mə tin də ar dı cıl iş lər 
gö rü lür. 2015-ci il də ilk də fə 
Ba kı da ke çi ri lə cək bi rin ci Av-
ro pa Oyun la rı na cid di şə kil də 
ha zır la şan öl kə miz də mü kəm-
məl inf rast ruk tur ob yekt lə ri-
nin in şa sı ilə ya na şı, möv cud 
id man komp leks lə ri nin əsas lı 
şə kil də ye ni dən qu rul ma sı iş-
lə ri də diq qət mər kə zin də dir. 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
tap şı rıq la rı  əsa sın da Hey dər 

Əli yev adı na İd man-Kon-
sert Komp lek si nin ən müa sir 
stan dart la ra uy ğun şə kil də 
ye ni dən qu rul ma sı la yi hə si-
nin ic ra sı na baş la nı lıb. Döv-
lət baş çı sı bu id man-kon sert 
qur ğu sun da gö rü lə cək iş lər lə 
ta nış ol maq üçün Komp lek sə 
gə lib. Gənc lər və id man na zi-
ri Azad Rə hi mov Pre zi dent İl-
ham Əli ye və gö rü lə cək iş lər-
lə bağ lı mə lu mat ve rib. Döv-
lət baş çı sı Komp leks lə ya na şı, 
ət raf əra zi lər də abad lıq iş lə-

ri nin apa rıl ma sı ilə bağ lı tap-
şı rıq lar ve rib. Son ra Pre zi dent 
İl ham Əli yev Hey dər Əli yev 
adı na İd man-Kon sert Komp-
lek si nin are na sın da, müx tə lif 
məşq zal la rın da və bi na nın 
fa sa dın da apa rı la caq tə mir və 
ye ni dən qur ma iş lə ri nin la yi-
hə si ilə ta nış olub. Bil di ri lib 
ki, Komp lek sin bü tün sa hə-
lə rin də, o cüm lə dən əsas və 
məşq kor pus la rın da, müx tə lif 
id man zal la rın da əsas lı tə mir 
və bər pa iş lə ri nə baş la nıl ma sı 

üçün ha zır lıq iş lə ri ye ni la yi-
hə yə uy ğun ola raq ar tıq ba şa 
çat dı rı lıb. Komp leks də ye ni 
işıq lan dır ma, yan ğın dan mü-
ha fi  zə və təh lü kə siz lik, ey ni 
za man da, vi deo mü şa hi də və 
xə bər dar lıq sis tem lə ri nin və 
müa sir lift  lə rin qu raş dı rıl ma-
sı üçün iş lər da vam et di ri lir. 
Komp leks ye ni və sü rət li in-
ter net şə bə kə si nə qo şu la caq. 
Bi na da ən müa sir tə ləb lə rə 
ca vab ve rən ha va lan dır ma sis-
te mi ar tıq qu raş dı rı lıb.

Döv lət baş çı sı tə mir və 
ye ni dən qur ma iş lə ri nin apa-
rı la ca ğı ay rı-ay rı sa hə lə ri 
gə zib, iş lə rin yük sək key-
fiy yət lə gö rül mə si ilə bağ lı 
mü va fi q tap şı rıq la rı nı ve rib. 
Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev 
Komp lek si n ya nın da kı par ka 
gə lib. Döv lət baş çı sı par kın 
ye ni dən qu rul ma sı, bu ra da 
abad lıq və qu ru cu luq iş lə ri-
nin yük sək sə viy yə də hə ya ta 
ke çi ril mə si ilə bağ lı gös tə riş-
lər ve rib.

ÖlkəbaşçısıAvropa
Oyunlarınahazırlığın
gedişiiləmaraqlanmışdır

BakıOlimpiyaStadionununtikintisi
sürətləgedir

X a l q  d ö v l ə t  ü ç ü n  y o x ,  d ö v l ə t  x a l q  ü ç ü n  o l m a l ı d ı r. . .
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bi lə cə ri 
sa kin lə ri ilə 
səy yar gö rüş 

“Elekt ron 
hö ku mət”lə 
bağ lı 
ix ti sa sar tır ma 
kur su

abad lıq iş lə ri 
ge niş vü sət alır

Eli mi zin əziz 
bay ra mı 
Nov ru zun 
müj də çi lə ri – 
çər şən bə lər

İCTİMAİ-SİYASİ  QƏZET Qiyməti: 40 qəpik№09 (53) | 7 mart 2014

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin Sə rən ca mı ilə 
res pub li ka mı zın ic ti mai hə ya tın da sə mə rə li fəa liy yət lə ri 
və 8 Mart – Bey nəl xalq Qa dın lar gü nü mü na si bə ti lə bir 
qrup qa dın or den və me dal lar la təl tif edil miş, ha be lə üzün 
il lər fə al ça lış dıq la rı na gö rə on la ra fəx ri ad lar ve ril miş dir.  
Aşa ğı da ad la rı ya zı lan şəxs lər or den və me dal lar la təl tif 
olun muş lar:

3cü də rə cə li “və tə nə xid mə tə gö rə” or de ni ilə
Axun do va Ni gar Və li qı zı
“Tə rəq qi” me da lı ilə
Cə fə ro va Xa ti rə Ayaz qı zı
Əli ye va Lə ti fə Ağa qa sım qı zı
Qə di ro va Ar zu Əf qan qı zı
Tey mu ro va Gü la rə Əli qı zı
“Döv lət qul lu ğun da fərq lən mə yə gö rə” me da lı ilə
İs ma yı lo va Sü da bər Şö yüb qı zı. 
Döv lət baş çı sı nın di gər Sə rən ca mı ilə aşa ğı da kı şəxs-

lə rə Azər bay can Res pub li ka sı nın fəx ri ad la rı ve ril miş dir:
“Əmək dar Mü əl lim”
Əli ye va Ka mil la Əli yev na
Hə sə no va Şa ma ma Ata ki şi qı zı
“Əmək dar hə kim”
Ab ba so va Bə dir Əli qı zı
Ağa moğ la no va Mə la hət Sa leh qı zı
“Əmək dar Mə də niy yət İş çi si”
Əli ye va Sa mi rə Zi mir xan qı zı
Zey na lo va Sü rəy ya İs ma yıl qı zı.

 rəsmi xronika 

Müntəzəmgörüşlərəlaqələrin
inkişafınaköməkedir

Əməkdaşlıquğurladavamedir

Qadınlardövlətmükafatlarıilə
təltifolunmuşlar

Fev ra lın 28də Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti İl ham Əli yev Ba kı 
olim pi ya Sta dio nun da ti
kin ti iş lə ri nin ge di şi ilə ta nış 
ol muş dur.

Azər bay can dün ya da id-
man döv lə ti ki mi ta nı nır. Bi-
rin ci Av ro pa Oyun la rı ki mi 
mö tə bər id man təd bi ri nin öl-
kə miz də ke çi ril mə si ilə bağ lı 
qə ra rın qə bul edil mə si bu nun 
da ha bir əya ni gös tə ri ci si dir. 
Əl bət tə, be lə bir qə ra rın qə-
bu lun da öl kə miz də da ya nıq lı 
ic ti mai-si ya si sa bit lik, sü rət-
li iq ti sa di in ki şaf pro ses lə ri, 
Azər bay ca nın dün ya da nü-
fu zu nun dur ma dan art ma sı, 
res pub li ka mı zın müx tə lif mö-
tə bər bey nəl xalq id man təd-
bir lə ri nə ev sa hib li yi et mə si 
və bu sa hə də zən gin təc rü-
bə yə ma lik ol ma sı mü hüm rol 
oy na mış dır. İd ma nın in ki şaf 
et di ril mə si nə prio ri tet sa hə-
lər dən bi ri ki mi bö yük önəm 
ve rən döv lə ti mi zin baş çı sı nın 
bir ba şa gös tə ri şi ilə pay taxt da 
və re gi on lar da ən müa sir id-
man inf rast ruk tu ru nun ya ra-
dıl ma sı is ti qa mə tin də ar dı cıl 
iş lər hə ya ta ke çi ri lir. 

Öl kə mi zin bü tün re gi-
on la rın da Olim pi ya İd man 
komp leks lə ri ti ki lib is ti fa də-

yə ve ri lir. İd man çı la ra diq qət 
və qay ğı ar tı rı lır. Azər bay can 
id man çı la rı dün ya nın ən mö-
tə bər ya rış la rın da bir-bi ri nin 
ar dın ca par laq qə lə bə lər əl də 
edir lər. Dün ya çem pio nat la-
rın da və Bey nəl xalq Olim pi-
ya ya rış la rın da qı zıl me dal qa-
zan mış id man çı la rı mı zın sa yı 
il dən-ilə ar tır. Bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı ki mi mö tə bər id-
man təd bi ri nin ilk də fə ola-
raq Azər bay can da ke çi ril mə-
si məhz öl kə mi zə bey nəl xalq 
aləm də ina mın sü bu tu dur.

Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı-
nın ke çi ril mə si nə az vax tın 

qal ma sı na bax ma ya raq, öl-
kə miz də bu mö tə bər təd bi rə 
ha zır lıq la bağ lı iş lər yük sək 
sə viy yə də hə ya ta ke çi ri lir. 
Res pub li ka mı zın pay tax tın-
da Su İd ma nı Növ lə ri Sa ra-
yı, Mil li Gim nas ti ka Are na-
sı, Ba kı Atı cı lıq Mər kə zi və 
di gər mü kəm məl inf rast-
ruk tur ob yekt lə ri nin in şa sı 
da vam et di ri lir. Müx tə lif id-
man ya rış la rı nın ke çi ril mə si 
üçün nə zər də tu tu lan Ba kı 
Olim pi ya Sta dio nu nun in şa-
sı da bu is ti qa mət də gö rü lən 
təd bir lər dən bi ri dir. Ori ji-
nal la yi hə əsa sın da in şa edi-

lən Ba kı Olim pi ya Sta dio nu 
dün ya nın möh tə şəm və na-
dir id man qur ğu la rın dan bi ri 
ola caq dır. 

İd man qur ğu su nun ti kin ti-
si ilə ta nış lıq za ma nı Azər bay-
can Pre zi den ti nə sta dio nun 
müx tə lif gö rün tü lə ri təq dim 
edil miş dir. Ti kin ti də ən müa sir 
ava dan lıq və in şa at ma te ri al la-
rın dan is ti fa də olu nur. 

Ba kı Olim pi ya Sta dio nu-
nun lo qo su da mü kəm məl li yi 
ilə diq qə ti cəlb edir. Sta dio-
nun in şa sın da bu sa hə də dün-
ya da möv cud olan ən qa baq-
cıl təc rü bə dən is ti fa də edi lir.

2011-ci il də döv lə ti mi zin 
baş çı sı nın iş ti ra kı ilə tə mə li 
qo yu lan və 70 min ta ma şa çı 
tu tu mu ola caq Ba kı Olim pi ya 
Sta dio nu ən müa sir stan dart-
la ra uy ğun in şa edi lir. İn di yə-
dək la yi hə çər çi və sin də nə-
zər də tu tu lan iş lə rin bir çox 
his sə si hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Bu ra da əsas sta di on, məşq-
lər üçün kö mək çi sta di on və 
yar dım çı bi na in şa olu nur. 
İd man ob yek tin də əlil ta ma-
şa çı lar üçün də böl mə lər nə-
zər də tu tul muş dur. Sta dio nun 
la yi hə si iq ti sa di sə mə rə li li yi, 
müa sir li yi, funk sio nal ba xım-
dan əl ve riş li li yi, pay tax tın 
me mar lı ğı na və irə li sü rü lən 
tex ni ki şərt lə rə mak si mum 
uy ğun lu ğu ilə se çi lir. Bey nəl-
xalq Olim pi ya nor ma tiv lə ri nə 
əsa sən ta ma şa çı la rın sta dio na 
da ha çox ic ti mai nəq liy yat dan 
is ti fa də et mək lə gəl mə lə ri 
nə zər də tu tu lur.

Əra zi də av to mo bil lər 
üçün 3 min 100 yer lik park da 
ya ra dı la caq dır. Sta dio nun ət-
ra fın da əsas lı abad lıq və ge niş 
həcm də ya şıl laş dır ma iş lə ri 
apa rı la caq dır. 

Ti kin ti iş lə ri nin ge di şi ilə 
ta nış olan Pre zi dent İl ham 
Əli yev mü va fiq tap şı rıq və 
töv si yə lə ri ni ver miş dir.    

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev mar tın 3-də Ame ri ka 
Yə hu di Ko mi tə si nin ic ra çı 
di rek to ru De vid Har ri sin 
baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti ni qə bul et miş dir.

De vid Har ris öl kə mi zə 
son sə fə rin dən ötən dövr 
ər zin də Azər bay ca nın çox 
bö yük nai liy yət lər əl də et-
mə si ni məm nun luq la vur-
ğu la mış dır.

Söh bət za ma nı Ame ri ka 
Yə hu di Ko mi tə si nin üzv lə-

ri ilə mün tə zəm gö rüş lə rin 
ke çi ril mə si nin əhə miy yə ti 
qeyd edil miş, bu gö rüş lə rin 
Azər bay can Res pub li ka sı 
ilə Ame ri ka Bir ləş miş Ştat-
la rı, həmçinin Azər bay can 
ilə İs ra il ara sın da əla qə lə-
rin in ki şa fı na töh fə ver di yi 
bil di ril miş dir.

Gö rüş də, həm çi nin, 
Azər bay can ilə Ame ri ka 
Yə hu di Ko mi tə si ara sın da 
əmək daş lı ğın pers pek tiv lə-
ri 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 mar tın 5-də İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tı nın baş 
ka ti bi İyad bin Amin Mə də-
ni ni qə bul et miş dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
İyad bin Amin Mə də ni ni 
İs lam Əmək daş lıq Təş ki la-
tı nın baş ka ti bi və zi fə si nə 
se çil mə si mü na si bə ti lə təb-
rik et miş dir. İyad bin Amin 
Mə də ni nin ye ni və zi fə yə 
se çil dik dən son ra öl kə mi zə 
sə fər et mə sin dən məm nun-
lu ğu nu bil di rən Pre zi dent İl-
ham Əli yev bu nu əmək daş-
lı ğı mı zın yax şı gös tə ri ci si 
ki mi də yər lən dirmiş dir. Öl-
kə mi zin İs lam Əmək daş lıq 
Təş ki la tı çər çi və sin də fə al 
əmək daş lıq et di yi ni vur ğu-
la yan döv lə ti mi zin baş çı sı bu 
əmək daş lı ğın bun dan son ra 

da uğur la da vam et di ri lə cə-
yi nə ümid var ol du ğu nu bil-
dir miş dir.

İs lam Əmək daş lıq Təş-
ki la tı nın baş ka ti bi İyad bin 
Amin Mə də ni baş ka tib se çi-
lər kən Azər bay ca nın ver di yi 
dəs tə yə gö rə min nət dar lı ğı-
nı ifa də etmiş dir.

Gö rüş də öl kə miz ilə İs-
lam Əmək daş lıq Təş ki la tı 
ara sın da əmək daş lı ğın da ha 
da ge niş lən di ril mə si nə da-
ir mə sə lə lər ət ra fın da fi  kir 
mü ba di lə si apa rıl mış, təş ki-
la ta üzv olan öl kə lə rin iq ti-
sa di, elm, təh sil, mə də niy-
yət və di gər sa hə lər də sıx 
əmək daş lı ğı nın əhə miy yə ti 
qeyd olun muş, bey nəl xalq 
aləm də baş ve rən pro ses lər-
lə bağ lı is lam öl kə lə ri nin va-
hid möv qe dən çı xış et mə lə-
ri nin önə mi vur ğu lan mış dır.
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MehribanƏliyeva2014-cüilin
ənnüfuzluqadınıseçilib

2015-ci ilin iyu nun da ta-
rix də ilk də fə re al la şa caq Av-
ro pa Oyun la rı nın Azər bay-
can da ke çi ril mə si ilə əla qə dar 
pay taxt Ba kı da bir sı ra mü-
hüm inf rast ruk tur la yi hə lə-
ri ic ra edi lə cək dir. Bö yük şor 
gö lü nün və ət raf əra zi lə rin 
eko lo ji və ziy yə ti nin komp leks 
bər pa sı da bu qə bil dən olan 
təd bir lər dən dir. İlk Av ro pa 
Oyun la rı na aid ək sər təd bir-
lər Bö yük şor gö lü nün şərq 
sa hi lin də, ha zır da ti kil mək də 
olan Ba kı Olim pi ya Sta dio nu 
komp lek sin də ke çi ri lə cək-
dir. Məhz bu əra zi çox say lı 
qo naq la rı, id man çı la rı və tu-
rist lə ri qə bul edə cək dir. Bu 
ba xım dan Bö yük şor gö lü nün 
və ət raf əra zi lə rin eko lo ji 
və ziy yə ti nin komp leks bər-
pa sı nın mü hüm əhə miy yə ti 
var dır. Bu nun la bağ lı bi rin ci 
mər hə lə nin bu təd bir lər dən 
ön cə ye kun laş dı rıl ma sı plan-
laş dı rı lır.

Döv lə ti mi zin baş çı sı na 
mə lu mat ve ril miş dir ki, Bö-
yük şor gö lü nün eko lo ji və-
ziy yə ti nin yax şı laş dı rıl ma sı 
və mü ha fi zə si nin “2014-
2016-cı il lər də Ba kı şə hə ri-
nin və onun qə sə bə lə ri nin 
so si al-iq ti sa di in ki şa fı na da ir 
Döv lət Proq ra mı”nın Ab şe-
ron ya rı ma da sı nın 9 gö lü nün 
eko lo ji və ziy yə ti nin yax şı laş-

dı rıl ma sı ilə bağ lı təd bir lər 
pla nı çər çi və sin də hə ya ta 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lur. 
Gö lün eko lo ji bər pa sı ilə əla-
qə dar la yi hə iki mər hə lə də 
hə ya ta ke çi ri lə cək dir. 2014-
2015-ci il lə ri əha tə edə cək 
bi rin ci mər hə lə də gö lün, 
Olim pi ya Sta dio nu nun in şa 
edil di yi ye rin ya xın lı ğın da 
yer lə şən 300 hek ta ra ya xın 
əra zi si bər pa olu na caq dır. 
Bi rin ci mər hə lə də gö lün şi-
mal his sə si nin ta ri xən neft lə 
çirk lən miş sa hə si nin bənd 
va si tə si lə sa hil xət tin dən ay-
rı la raq təc rid olun ma sı nə-
zər də tu tul muş dur. Bu nun la 

da nef tin, çirk lən miş su yun 
və üzən tul lan tı la rın axı nı-
nın qar şı sı nı al maq müm kün 
ola caq dır. Əra zi nin qərb sər-
hə di ni mü əy yən edən al tı-
xət li ma gist ral şo se şək lin də 
la yi hə lən di ril miş bənd isə 
bir tə rəf dən Zi ya Bün ya dov 
pros pek ti, di gər tə rəf dən isə 
Ba la xa nı-Bi nə qə di şo se si ilə 
bir ləş di ri lə cək dir. Bu da öz 
növ bə sin də şə hər yol inf rast-
ruk tu ru na dü şən yü kü azal-
da caq dır. Göl his sə sin də ki 
yo lun ümu mi uzun lu ğu 1570 
metr təş kil edə cək dir. Gö lə 
axı dı lan çirk lən miş su la rın 
qar şı sı alı na caq və döv riy yə 

za ma nı çirk lən miş su Höv-
san Aera si ya Stan si ya sı na is-
ti qa mət lən di ri lə cək dir. Göl-
dən çirk lən miş çö kün tü lə rin 
çı xa rıl ma sı və zə rər siz ləş di-
ril mə si, həm çi nin gö lün ət-
ra fın da ha zır da möv cud olan 
qey ri-qa nu ni tul lan tı sa hə lə-
ri nin ləğv edil mə si plan laş dı-
rı lır. Gö lün cə nub sa hi lin də 
çir kab su la rın qar şı sı ta ma-
mi lə alı na caq və bu ra da ge-
niş abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri 
apa rı la caq, park və ya şıl lıq lar 
sa lı na caq dır. Gö lün sta di on 
is ti qa mə tin də çirk lən mə nin 
qar şı sı nı al maq məq sə di lə 
çir kab su kol lek to ru in şa olu-

na caq dır. Sa hil xət ti bo yun ca 
gə zin ti bul va rı nın in şa sı və 
bu ra dan sta di on əra zi si nə 
ke çid nə zər də tu tul muş dur.

Bö yük şor gö lü nün tam 
bər pa sı üz rə ikin ci mər hə-
lə 2015-2020-ci il lə ri əha tə 
edə cək dir. Bu nun la da göl öz 
tə bii ta ri xi məc ra sı na qay ta-
rı la caq, su sə viy yə si tən zim-
lə nə cək və eko sis tem bər pa 
olu na caq dır. Bey nəl xalq eks-
pert lə rin qiy mət lən dir mə-
lə ri nə əsa sən Bö yük şor gö lü 
dün ya da ən mü rək kəb çirk-
lən miş göl lər dən he sab edi-
lir. “2014-2016-cı il lər də Ba kı 
şə hə ri nin və onun qə sə bə lə-
ri nin so si al-iq ti sa di in ki şa fı-
na da ir Döv lət Proq ra mı”nda 
göl lə rin bər pa sı üz rə təd bir-
lər pla nı nın ol ma sı Azər bay-
can döv lə ti nin iq ti sa diy ya tın 
da vam lı in ki şa fı, və tən daş la-
rın sağ lam lı ğı, on la rın so si al 
mə sə lə lə ri nin həl li və eko lo ji 
du ru mun yax şı laş dı rıl ma sı is-
ti qa mə tin də gör dü yü iş lə rin 
ar dı cıl xa rak ter da şı ma sı nın 
təs di qi dir. 

Bö yük şor gö lü nün və ət-
raf əra zi lə rin eko lo ji və ziy yə-
ti nin komp leks bər pa sı nı ta ri-
xi la yi hə ad lan dı ran Pre zi dent 
İl ham Əli yev onun eko lo ji 
əhə miy yə ti ni yük sək qiy mət-
lən dir miş, mü va fiq tap şı rıq və 
töv si yə lə ri ni ver miş dir.

Fev ra lın 28-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev Ba kı da 
ye ni sa lı nan Hə sən Əli yev 
kü çə si-Zi ya Bün ya dov pros-
pek ti-Olim pi ya Sta dio nu av-
to mo bil yo lun da gö rü lən in-
şa at iş lə ri nin ge di şi ilə ta nış 
ol muş dur.

Son il lər də pay taxt da və 
re gi on lar da çox say lı yol ötü-
rü cü lə ri, kör pü lər, tu nel lər, 
ye ral tı və ye rüs tü pi ya da ke-
çid lə ri in şa olu nur, bey nəl-
xalq stan dart lar sə viy yə sin də 
av to mo bil yol la rı sa lı nır. Bü-
tün bu iş lər “Azər bay can da 
av to mo bil yol la rı şə bə kə si nin 
ye ni ləş mə si nə və in ki şa fı na 
da ir 2006-2015-ci il lər üz rə 
Döv lət Proq ra mı”na uy ğun 
ola raq gö rü lür. Bu çər çi və də 
hə ya ta ke çi ri lən məq səd yön-
lü təd bir lər nə ti cə sin də yol-
nəq liy yat komp lek si nin ay rı-
ay rı qur ğu la rı yük sək key fiy-
yət lə is tis ma ra ve ri lir.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə Ba kı şə hə rin də 
nəq liy ya tın hə rə kə ti nin tən-
zim lən mə si və yol inf rast ruk-
tu ru nun tək mil ləş di ril mə si 
la yi hə lə ri üz rə də iş lər uğur la 
ic ra olu nur. Ye ni yol qov şaq-
la rı nın, kör pü lə rin, ye ral tı və 
yü rüs tü ke çid lə rin in şa sı Ba-
kı da tı xac prob le mi nin ara dan 
qal dır ma sı na və  əha li nin ra-
hat lı ğı nın tə min edil mə si nə 
yö nəl dil miş dir. Yol-nəq liy yat 
sis te mi nin tək mil ləş di ril mə si 
so si al yö nüm lü təd bir lər ol-
maq la ya na şı, öl kə mi zin ma-

lik ol du ğu iq ti sa di qüd rə tin 
də gös tə ri ci si dir. İn di öl kə də 
hə ya ta ke çi ri lən nə həng inf-
rast ruk tur la yi hə lə ri bir re al lı-
ğı da or ta ya qo yur ki, son il lər 
ər zin də qa za nı lan nai liy yət-
lər Azər bay ca nın po ten sia lı nı 
tam üzə çı xar maq la ya na şı, 
öl kə mi zin gə lə cə yi nə he sab-
la nan ad dım la rın da düz gün 
is ti qa mət də atıl dı ğı nı təs diq-
lə yir. Döv lə ti mi zin baş çı sı nın 
tap şı rıq la rı na əsa sən pay tax-
tın yol nəq liy yat inf rast ruk tu-
ru nun da ha da müa sir sə viy-
yə yə çat dı rıl ma sı is ti qa mə tin-
də məq səd yön lü və mü hüm 
təd bir lər sı ra sı na ye ni si də 
əla və edi lir.   

Pre zi dent İl ham Əli ye-
və yo lun tex ni ki gös tə ri ci lə ri 
ba rə də ət raf ı mə lu mat ve ril-
miş dir. Bil di ril miş dir  ki, pay-
tax tın Hə sən Əli yev kü çə sin-
dən Zi ya Bün ya dov pros pek-
ti nə pa ra lel ola raq met ro nun 
“Ko roğ lu” stan si ya sı na qə dər 
sa lı na caq ye ni yo lun uzun lu-
ğu 17 ki lo metr dir. Yo lun bə zi 
his sə si dörd, bə zi his sə si isə 
al tı zo laq lı ola caq dır. Şə hə rin 
bu is ti qa mə tin də möv cud yol  
əv vəl lər dar ol du ğu üçün hə-
rə kə tin in ten siv li yi nə ən gəl 
tö rə dir di və tı xac la ra sə bəb 
olur du. Ye ni yol ha zır ol duq-
dan  son ra bu is ti qa mət də  
av to mo bil lə rin ra hat və ma-
neə siz hə rə kə ti nə şə ra it ya-
ra dı la caq dır. Yol bo yu kör pü, 
tu nel və pi ya da ke çid lə ri nin 
də in şa sı yük sək sə viy yə də 
hə ya ta ke çi ri lə cək dir.

Ölkə başçısına mə lu mat 
ve rilmişdir ki, bi rin ci mər-
hə lə də yo lun Hə sən Əli yev 
kü çə si nə qə dər his sə si ha zır 
ola caq dır. İkin ci mər hə lə-
də isə Hə sən Əli yev kü çə-
sin dən met ro nun “Gənc lik” 
stan si ya sı na qə dər olan his-
sə si in şa edi lə cək dir. Döv lət 
Proq ra mı na da xil olan bu 
la yi hə nin re al laş dı rıl ma sın-
da əsas məq səd met ro nun 
“Ko roğ lu” stan si ya sı na gə lən 
bü tün is ti qa mət lər dən həm 
şə hə rin mər kə zi nə, həm də 
Hə sən Əli yev kü çə sin dən 
ke çə rək “Gənc lik” stan si ya sı 
is ti qa mə ti nə qə dər nəq liy-
yat əla qə si ni tə min et mək-
dir. Ey ni za man da, bu ma-
gist ral yol  bir ba şa ye ni in şa 
olu nan Olim pi ya Sta dio nu 
ilə də sə mə rə li və ra hat 

nəq liy yat əla qə si qur ma ğa 
im kan ve rə cək dir. Ye ni av-
to mo bil yo lu, həm çi nin Ba kı 
qə sə bə lə ri nin öl kə nin bey-
nəl xalq əhə miy yət li ma gist-
ral la rı ilə nəq liy yat əla qə-
si nin asan laş ma sı na kö mək 
et mək lə ya na şı, pay tax tın 
mər kə zi his sə si nin nəq liy-
yat yü kü nün azal ma sı na da 
öz tə si ri ni gös tə rə cək dir. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı nın 
tap şı rı ğı na uy ğun ola raq res-
pub li ka mız da, o cüm lə dən 
Ba kı şə hə rin də yol-nəq liy yat 
sis te mi nin ye ni dən qu rul ma sı 
za ma nı bey nəl xalq stan dart-
lar və mil li me mar lıq ənə nə-
lə ri nin üz vi şə kil də uz laş dı-
rıl ma sı əsas gö tü rü lür. Bü tün 
ye ni qur ğu lar yük sək key fiy-
yə ti və müa sir li yi ilə diq qə ti 
cəlb edir. Ye ni yo lun çə ki li şi 

za ma nı da bu ənə nə göz lə ni-
lə cək dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
res pub li ka mı zın pay tax tı nın 
dün ya nın ən gö zəl və ra hat 
ya şa yış şə rai ti olan şə hər lə-
rin dən bi ri nə çev ril mə si ni 
qar şı ya prio ri tet və zi fə lər dən 
bi ri ki mi qoy muş dur. Son il-
lər Ba kı nın yol-nəq liy yat sis-
te mi nin dün ya da kı qa baq cıl 
təc rü bə əsa sın da ye ni dən qu-
rul ma sı da bu is ti qa mət də ən 
va cib təd bir lər dən dir. Ötən 
il lə rin təc rü bə si gös tə rir ki, 
bu sa hə də yük sək key fiy yə ti 
ilə diq qə ti cəlb edən ye ni dən-
qur ma təd bir lə ri il dən-ilə da-
ha da ge niş vü sət alır.

Pre zi dent İl ham Əli yev la-
yi hə nin yük sək sə viy yə də ba-
şa çat dı rıl ma sı ilə bağ lı tap şı-
rıq və töv si yə lə ri ni ver miş dir.

Fev ra lın 27-də Pa ris də 
gör kəm li rəs sam, SSRİ və 
Azər bay can döv lət mü ka-
fat la rı lau rea tı, SSRİ xalq 
rəs sa mı Ta hir Sa la ho vun 
“Əsr lə rin qo vu şu ğun da” 
ad lı fər di sər gi si açı lıb.

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 Fran sa İn cə-
sə nət Aka de mi ya sı, Azər-
bay ca nın Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi öl kə mi zin 
Fran sa da kı sə fir li yi nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən sər-
gi nin açı lış mə ra si min də 
iş ti rak edib. Sər gi dən əv vəl 
Meh ri ban Əli ye va təd bi rin 
ke çi ril di yi Fran sa İn cə sə-
nət Aka de mi ya sı nın fəa liy-
yə ti ilə ta nış olub.

Son ra sər gi nin açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib. Fran sa 
İn cə sə nət Aka de mi ya sı nın 
dai mi ka ti bi Ar no Dot riv 
dün ya da ki fa yət qə dər ta-
nı nan Ta hir Sa la ho vun ya-
ra dı cı lı ğı na Fran sa da da 
bö yük ma ra ğın ol du ğu nu 
bil di rib, öl kə si nin hər za-
man Ta hir Sa la ho vun ya ra-
dı cı lı ğı ilə tə mas dan bö yük 
şə rəf duy du ğu nu qeyd edib.

Azər bay ca nın mə də-
niy yət və tu rizm na zi ri 

Əbül fəs Qa ra yev Fran sa-
da bu sər gi nin açıl ma sı nı 
Azər bay can mə də niy yə ti 
üçün ta ri xi ha di sə ki mi də-
yər lən di rib: “Fran sa İn cə-
sə nət Aka de mi ya sın da ilk 
də fə dir ki, Azər bay can rəs-
sa mı nın sər gi si açı lır”.

Xalq rəs sa mı Ta hir Sa la-
hov sər gi nin təş ki lin də əmə-
yi olan hər kə sə min nət dar lıq 
edib, Hey dər Əli yev Fon du na 
və Fon dun pre zi den ti Meh ri-
ban Əli ye va ya bu tə şəb bü sə 
ver di yi dəs tə yə gö rə tə şək-
kü rü nü bil di rib.

Son ra qo naq lar sər gi ilə 
ta nış olub lar.

Mə ra sim də Fran sa nın 
gör kəm li mə də niy yət xa-
dim lə ri, Pa ris də akk re di tə 
olun muş dip lo ma tik kor-
pu sun və Fran sa hö ku mə-
ti nin nü ma yən də lə ri iş ti rak 
edib lər.

Sər gi dən son ra UNES-
CO-nun mən zil-qə rar ga-
hın da qu ru mun baş di rek-
to ru İri na Bo ko va nın bu 
və zi fə yə ye ni dən se çil mə si 
mü na si bə ti lə rəs mi qə bul 
təş kil olu nub. Azər bay ca-
nın bi rin ci xa nı mı, UNES-
CO-nun xoş mə ram lı sə fi ri 
Meh ri ban Əli ye va mə ra-
sim də iş ti rak edib.

Mar tın 3-də Azər bay-
can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
öl kə də sa hib kar lıq fəa liy yə-
ti nin döv lət tən zim lən mə-
si nin tək mil ləş di ril mə si və 
əl ve riş li biz nes mü hi ti nin 
for ma laş dı rıl ma sı barədə 
fər man im za la mış dır.

Fər man da Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka-
bi ne ti nə qa baq cıl bey nəl xalq 
təc rü bə ni nə zə rə al maq la 
mü va fiq döv lət qu rum la rı 

ilə bir lik də iki ay müd də tin-
də hü qu qi və fi zi ki şəxs lə-
rin (fər di sa hib kar la rın) “bir 
pən cə rə” prin si pi nə uy ğun 
ola raq elekt ron qey diy ya tı 
za ma nı pro se dur və müd-
dət lə rin azal dıl ma sı üçün 
qa nun ve ri ci li yə də yi şik lik lər 
edil mə si ba rə də tək lif ə ri ni 
ha zır la yıb Pre zi den tə təq dim 
et mək tap şı rıl mış dır. 

Sə nə də əsa sən, Na zir lər 
Ka bi ne ti qar şı sın da qo yu lan 

tap şı rıq la ra ti kin ti yə ica zə-
lə rin ve ril mə sin də möv cud 
pro se dur və müd dət lə rin 
qı sal dıl ma sı, elekt rik təc hi-
za tı şə bə kə si nə qo şul ma sa-
hə sin də sə nəd lə rin elekt ron 
qay da da qə bu lu nun təş ki li, 
pro se dur, müd dət və xərc-
lə rin azal dıl ma sı, da şın maz 
əm la ka hü quq la rın döv lət 
qey diy ya tı sa hə sin də pro-
se dur, müd dət və xərc lə rin 
azal dıl ma sı üçün qa nun ve ri-

ci li yə də yi şik lik lər edil mə si 
ba rə də tək lif ə rin ha zır lan-
ma sı da da xil dir.

Fər man da kre dit lə rin 
ve ril mə si pro se si nə tə sir 
edən tə si sat la rın fəa liy yə-
ti nin tək mil ləş di ril mə si nə, 
kor po ra tiv ida rə et mə nin 
tək mil ləş di ril mə si və in ves-
tor la rın ma raq la rı nın qo-
run ma sı na da ir tək lif lə rin 
ha zır la nıb Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti nə 

təq dim olun ma sı haq qın da 
tap şı rıq lar da yer al mış dır. 
Həm çi nin id xal-ix rac əmə-
liy yat la rı za ma nı tə ləb olu-
nan sə nəd lə rin, müd dət və 
xərc lə rin azal dıl ma sı üçün 
qa nun ve ri ci li yə də yi şik lik lər 
edil mə si, “Müf lis ləş mə və 
if as haq qın da” Azər bay can 
Res pub li ka sı Qa nu nu nun 
tək mil ləş di ril mə si ilə bağ lı 
tək lif ə rin ha zır lan ma sı ba-
rə də tap şı rıq lar ve ril miş dir.

Korporatividarəetmətəkmilləşdirilir

Fran sa nın Ərəb Mə də-
ni İr si Mər kə zi və Mi si rin 
“Ne fer ti ti Me dia Pro duc ti-
ons” şir kə ti nin bir gə ke çir-
di yi sor ğu nun nə ti cə si nə 
gö rə, Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va 
2014-cü ilin ən nü fuz lu qa-
dı nı adı na la yiq gö rü lüb.

Sor ğu 2013-cü il mar tın 
8-dən 2014-cü il yan va rın 
10-dək Fran sa da və ərəb 
dün ya sın da tə lə bə lər, jur na-
list lər və İn ter net şə bə kə si 
is ti fa də çi lə ri ara sın da ke çi-
ri lib. Sor ğu si ya hı sı na döv-
lət baş çı la rı, iri mü əs si sə və 
xey riy yə təş ki lat la rı nın rəh-
bər lə ri nin ad la rı da xil edi lib.

Meh r i  b an  Əl i  ye  va 
UNES CO-nun xoş mə-
ram lı sə fi ri ki mi fəa liy yə-
tin də ki xü su si xid mət lə ri 
nə zə rə alın maq la, həm çi-
nin mə də niy yə tin təb li ği 
və bey nəl xalq mə də niy yət 
mü ba di lə si, elm, sə hiy yə, 
id man, təh sil, tex no lo gi-
ya və eko lo gi ya nın in ki şa fı 
işi nə ver di yi töh fə yə gö rə 
qa lib se çi lib.

Sor ğu nun nə ti cə lə ri 
Ərəb Mə də ni İr si Mər kə-
zi nin di rek to ru Rey Əl qət ri 
Bel ha su sun adın dan Azər-
bay ca nın Fran sa da kı sə fir li-
yi nə gön də ri lən mək tub da 
açıq la nıb. 
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Fev ra lın 28-də Ba kı şə hə ri 
Bi nə qə di Ra yon Məh kə mə si 
üçün müa sir in zi ba ti bi na nın 
tə məl qoy ma mə ra si mi ke çi-
ri lib.

Mə ra sim də əd liy yə na zi-
ri, Məh kə mə-Hü quq Şu ra sı-
nın səd ri Fik rət Məm mə dov, 
Ali Məh kə mə nin səd ri Ra miz 
Rza yev, Bi nə qə di Ra yon İcra 

Ha ki miyy ti baş çı sı nın bi rin ci 
müa vi ni İl qar Sü ley ma nov, ha-
kim lər, ra yon hü quq-mü ha fi zə 
or qan la rı nın rəh bər lə ri, əd liy-
yə iş çi lə ri, ic ti ma iy yət və KİV 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Ümu mi sa hə si 7672 kvad-
rat metr olan 4 mər tə bə dən və 
zir zə mi dən iba rət ye ni məh-
kə mə bi na sı ic ti mai və in zi ba ti 
zo na la ra bö lün mək lə müa sir 
tex no lo gi ya və ava dan lıq lar la 
təc hiz olu na caq, o cüm lə dən 
vi deo konf rans la rın, elekt ron 
sə nəd döv riy yə si və məh kə-
mə iş lə ri nin ida rə olun ma sı na 
xid mət edən audio və vi deo 
sis tem lər, di gər zə ru ri inf rast-
ruk tur qu raş dı rı la caq.

Təd bir iş ti rak çı la rı Bi nə-
qə di Ra yon Məh kə mə si nin və 
di gər ye ni məh kə mə bi na la-
rı nın la yi hə lə ri ni əks et di rən 

stend lər lə ta nış olan dan son ra 
bi na nın tə mə li qo yu lub.

Mə ra sim də çı xış edən əd-
liy yə na zi ri Fik rət Məm mə dov 
öl kə baş çı sı nın rəh bər li yi ilə 
apa rı lan mü tə rəq qi məh kə-
mə-hü quq is la hat la rı, o cüm lə-
dən məh kə mə ha ki miy yə ti nin 
müs tə qil li yi nin güc lən di ril mə-
si, müa sir inf rast ruk tu run ya ra-
dıl ma sı ba rə də mə lu mat ve rib, 
bu sa hə də Dün ya Ban kı ilə 

bir gə dün ya da ən uğur lu he sab 
olu nan “Əd liy yə sis te mi nin 
müa sir ləş di ril mə si” la yi hə si-
nin hə ya ta ke çi ril di yi ni, la yi hə 
çər çi və sin də ar tıq bir ne çə ye ni 
məh kə mə bi na sı nın  is ti fa də yə 
ve ril di yi ni və ye ni komp leks lə-
rin in ten siv in şa sın dan da nı şıb.

Na zir son il lər re gi on lar-
da 20-dək ye ni məh kə mə lə-
rin ya ra dıl dı ğı nı, ha kim lə rin 
sa yı nın 2 də fə ar tı rıl dı ğı nı, 
on la rın Av ro pa da ör nək ki-
mi də yər lən di ri lən ən şəf af 
se çi mi ni, elə cə də ha kim lə rin 
mad di tə mi na tı nın xey li yax-
şı laş dı rıl dı ğı nı qeyd et mək lə 
ya na şı bil di rib ki, Bi nə qə di 
Ra yon Məh kə mə si nin müa-
sir bi na sı nın in şa sı məh kə mə 
sis te min də apa rı lan is la hat la ra 
uy ğun ola raq  məh kə mə lə rə 
ça tım lı lı ğı da ha da asan laş dır-

maq la və tən daş la rın hü quq la-
rı nın eti bar lı tə min olun ma sı-
na xid mət edə cək dir.

F.Məm mə dov həm çi nin 
məh kə mə lər də qa baq cıl İKT-
lə rin tət bi qi nə to xu na raq, bu 
sa hə də stra te ji prio ri tet lə ri 
mü əy yən edən öl kə baş çı sı nın 
“Elekt ron məh kə mə” in for-
ma si ya sis te mi nin ya ra dıl ma sı 
haq qın da Sə rən ca mı nın müs-
təs na əhə miy yə ti ni qeyd edib, 
onun əda lət mü ha ki mə si nin 
sə mə rə li li yi nin ar tı rıl ma sı na, 
aş kar lı ğın tam tə min edil mə-
si nə, sü rün dür mə çi li yin qar-
şı sı nın alın ma sı na bö yük töh fə 
ve rə cə yi ni vur ğu la yıb.

Mə ra sim də çı xış edən lər 
res pub li ka mı zın hər tə rəf i in-
ki şa fı na, xü su si lə əda lət mü-
ha ki mə si nin sə mə rə li li yi nə 
və məh kə mə sis te mi nin müa-
sir ləş di ril mə si nə ver di yi müs-

təs na əhə miy yə tə və xü su si 
qay ğı ya gö rə Azər bay can Pre-
zi den ti İlham Əli ye və min nət-
dar lıq la rı nı ifa də edib lər.

***
Hə min gün ha kim lə rin və 

əd liy yə iş çi lə ri nin iş ti ra kı ilə 
mü şa vi rə ke çi ri lib.

Mü şa vi rə də əd liy yə na zi ri 
və Ali Məh kə mə nin səd ri çı xış 
edib lər. Döv lət baş çı sı nın və-

tən daş-mə mur mü na si bət lə ri-
nin sağ lam zə min də qu rul ma-
sı, döv lət mə mur la rı tə rə fin dən 
etik qay da la ra dön mə dən ria yət 
olun ma sı və kor rup si ya ya qar şı 
ən qə ti mü ba ri zə təd bir lə ri nin 
apa rıl ma sı ilə bağ lı tap şı rıq la rı 
vur ğu la na raq, qa nu nun ali li yi-
nin tə min olun ma sı, məh kə mə 
fəa liy yə ti nin tək mil ləş di ril mə si 
üz rə təd bir lər və qar şı da du ran 
və zi fə lər mü za ki rə olu nub, pe-
şə kar lı ğın ar tı rıl ma sı, xü su si lə 
İn san hü quq la rı üz rə Av ro pa 
Məh kə mə si nin pre se dent hü-
qu qu nun öy rə nil mə si və tət-
bi qi, ha be lə ic ra və əmək in ti-
za mı na cid di əməl olun ma sı, 
və tən daş la rın haq lı na ra zı lı ğı na 
sə bəb olan qa nun po zun tu su, 
kor rup si ya ya şə ra it ya ra dan və 
di gər ne qa tiv hal la rın qə tiy yət-
lə ara dan qal dı rıl ma sı nın zə ru-
ri li yi bil di ri lib.

Bu nun la ya na şı, mə mur-
la ra ic ra pro se si za ma nı in san 
hü quq la rı na cid di ria yət olun-
ma sı, məh kə mə qə rar la rı nın 
vax tın da və dü rüst ic ra sı, işin 
yax şı laş dı rıl ma sı üz rə konk ret 
tap şı rıq lar ve ri lib, kor rup si ya, 
sü rün dür mə çi lik, qey ri-etik 
dav ra nış və di gər ne qa tiv hal-
la rın yol ve ril məz li yi xü su si 
vur ğu la nıb. 

Maİl aĞaXaNOV

Mar tın 4-də Bi nə qə di 
ra yo nu nun ic ti mai-mə də ni 
hə ya tın da fə al iş ti rak et miş 
299 say lı tam or ta mək tə bin 
şa gird lə ri nin mü ka fat lan dı-
rıl ma sı  mə ra si mi ke çi ri lib. 
Təd bir də iş ti rak edən Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə-
ti baş çı sı nın müa vi ni Ay gün 
Əli ye va mək təb li lə rin fə al-
lı ğı nı yük sək də yər lən di rib. 

A.Əli ye va Xo ca lı soy qı rı-
mı nın 22-ci il dö nü mü ilə əla-
qə dar Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
mil li qəh rə man la rın şə rə fi-
nə ucal dıl mış abi də nin açı lış 
mə ra si min də mək təb li lə rin 
çı xı şı nın ma raq la qar şı lan-
dı ğı nı bil di rib: “Şa gird lə rin 
ifa sın da can lan dı rı lan səh-
nə cik lə rin, nü ma yiş olu nan 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya la-
rın san ki pe şə kar in cə sə nət 
us ta la rı tə rə fin dən ha zır lan-
dı ğı tə əs sü ra tı ya ra nır dı. Be lə 
ifa lar ye ni yet mə və gənc lər 
ara sın da Və tə nə mə həb bət, 
döv lət çi li yə sə da qət duy ğu-
la rı nın güc lən mə si nə xid mət 
edir. Və tən pər vər lik an la yı şı 
mü cər rəd ol ma sı na bax ma-
ya raq, hər  kəs üçün əhə-
miy yət li dir. Çün ki hər bir 
və tən daş öz Və tə ni uğ run da 
ca nın dan keç mə yə, öz tor-
pa ğı nı qo ru ma ğa borc lu dur. 
Bu gün gənc lə rin öz is te dad, 
bi lik və ba ca rıq la rı nı nü ma-
yiş et dir mə lə ri üçün döv lət 
baş çı sı cə nab İl ham Əli yev 
tə rə fin dən hər tə rəf i şə ra it 
ya ra dı lıb. Gənc lə rin qa zan-
dı ğı nai liy yət lər ya ra dı lan 
şə ra it və gös tə ri lən diq qət lə 
bir ba şa bağ lı dır”.

Bi nə qə di ra yo nu 299 
say lı tam or ta mək tə bin 
di rek to ru Sol maz Ka zı mo-
va Azər bay can da təh si lin 
in ki şa fı na, ümu miy yət lə 
gənc lə rə yük sək diq qət və 
qay ğı nın ol du ğu nu bil di rib. 
O, ra yon da fəa liy yət gös tə-
rən təh sil ocaq la rı nın mad-
di-tex ni ki ba za sı nın müa sir 
tə ləb lə rə ca vab ver di yi ni 

vur ğu la yıb: «Mək tə bi mi zin 
şa gird lə ri və tən pər vər lik 
möv zu sun də ke çi ri lən təd-
bir lər də hər za man fə al lıq 
nü ma yiş et di rir lər. Mü əl-
lim lə ri miz şa gird lə rə mü-
tə ma di ola raq iş ğal olun muş 
əra zi lə ri miz, şə hid lə ri miz, 
mil li qəh rə man la rı mız ba-
rə də mə lu mat lar ve rir lər. 
Mək tə bi miz də mü tə ma di 
ola raq mil li qəh rə man la-
rın anım gün lə ri qeyd olu-
nur. Bir müd dət əv vəl Mil li 
Qəh rə man Mü ba riz İb ra-
hi mo vun xa ti rə si nə həsr 
olun muş təd bir ke çir mi şik. 
Şa gird lə ri miz Və tən uğ-
run da şə hid olan la rı hə mi-
şə yad edir, on la rı yük sək 
tu tur lar». 

Sol maz Ka zı mo va vur ğu-
la yıb ki, şa gird lər mil li qəh-
rə man la rın abi də si nin açı lı-
şı na həsr olun muş ədə bi-bə-
dii kom po zi si ya nın təş ki li nə 
bö yük səy lə ha zır la şıb lar: 
«Təd bir za ma nı uşaq lar bü-
tün qüv və lə ri ni or ta ya qo-
ya raq və tən pər vər lik lə ri ni 
nü ma yiş et dir di lər. On la rın 
zəh mə ti ni də yər lən dir di-
yi nə 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 kol-
lek ti vi miz  adın dan min nət-
dar lı ğı mı zı bil di ri rik». 

Ədə bi-bə dii kom po zi si-
ya da fə al lıq nü ma yiş et dir miş 
299 say lı mək tə bin 8-ci si nif 
şa gird lə ri öz ürək söz lə ri ni 

müx bi ri miz lə bö lü şüb lər.
Na zan Məm mə do va: 

«Mü əl lim lə ri miz bi zə mil-
li qəh rə man la rı mız la bağ lı 
mü tə ma di mə lu mat lar ve rir-
lər. İş ti rak et di yi miz so nun cu 
təd bi rin mil li qəh rə man la rı-

mı zın xa ti rə si nə həsr olun-
ma sı bi zi da ha da ruh lan dır-
dı. Abi də si ucal dıl mış şəxs-
lə rin ailə üzv lə ri nin və ya xın 
qo hum la rı nın ifa et di yi miz  
ədə bi-bə dii kom po zi si ya nı 
iz lə yər kən ne cə tə sir lən dik-
lə ri nin şa hi di ol duq». 

Na il Əli yev: «Se vi ni rəm 
ki, Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti be lə bir mü hüm 
təd bi rin ədə bi-bə dii kom-
po zi si ya sı nın təş ki li ni bi zə 
hə va lə elə di. Ba kı şə hə rin də 

ye ga nə “Mil li qəh rə man lar 
par kı” Bi nə qə di ra yo nu nun 
əra zi sin də dir.  Par kın Bi lə-
cə ri qə sə bə sin də yer ləş mə si 
bu ra da ya şa yan bir gənc ki mi 
mə ni da ha da fə rəh lən dir di. 
Gös tər di yi miz səh nə cik də 
az da da ol sa qəh rə man la rı mı-
zın ya xın la rı na təs kin lik ve rə 
bil mi şik sə, bu nun üçün çox 
xoş bəx təm. Ra yon rəh bər li-
yi nə tə şək kür edi rik ki, işi mi-
zi la yi qin cə qiy mət lən dir di».

Fəx riy yə Nu ru şo va: “Bu 
səh nə cik də iş ti rak et mə-
yə xey li  tə rəd düd edir dim. 
İn di yə dək be lə bö yük bir 

audi to ri ya qar şı sın da  çı xı-
şım ol ma mış dı. Çox se vi ni-
rəm ki, təd bir uğur lu alın dı. 
Mə ra sim dən son ra qə sə bə 
sa kin lə ri nü ma yiş et dir di yi-
miz səh nə cik lər dən da nı şır-
dı lar».

Son da Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən 
mək təb li lə rə hə diy yə lər 
ve ri lib, həm çi nin, ra yo nun 
Gənc lər və İd man İda rə si-
nin dip lom la rı ilə təl tif olu-
nub lar. 

Maİl aĞa Xa NOV

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti baş çı sı nın iş ti ra kı 
ilə mün tə zəm ola raq təş kil 
edi lən səy yar gö rüş lər ra yon 
əha li si nin prob lem lə ri nin 
həl lin də mü hüm rol oy na yır. 
Növ bə ti be lə bir gö rüş fev ra lın 
28-də Bi lə cə ri qə sə bə sin də – 
284 say lı mək tə bin akt za lın da 
ke çi ri lib. Gö rüş də Binəqədi 
Ra yon İcra Hakimiyyətinin 
baş çısı Xaləddin İsgəndərov, 
ic ra baş çı sı nın müa vin lə ri, 
RİH baş çı sı Apa ra tı nın şö bə 
mü dir lə ri, müx tə lif ida rə və 
mü əs si sə lə rin, hü quq-mü ha-
fi zə or qan la rı nın rəh bər lə ri, 

elə cə də  xey li say da qə sə bə 
sa ki ni iş ti rak edib. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd-
din İs gən də rov bil di rib ki, 
öl kə baş çı sı cə nab İl ham Əli-
ye vin töv si yə və tap şı rıq la rı-
na mü va fiq ola raq, yer lər də 
mün tə zəm gö rüş lər ke çi ri lir, 
sa kin lə ri na ra hat edən prob-
lem lə rin həl li is ti qa mə tin də 
təd bir lər gö rü lür. 2013-cü 
ilin Bi nə qə di ra yo nu üçün 
uğur lu nə ti cə lər lə yad da qal-
dı ğı nı vur ğu la yan ic ra baş çı sı 
2014-cü il də də  əha li ni qay-
ğı lan dı ran prob lem lə rin həl li 
ilə bağ lı müx tə lif la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ri lə cə yi ni bil di rib. 
X.İs gən də rov Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da 
öl kə də ic ti mai-si ya si hə ya tın 
müx tə lif sa hə lə rin də bö yük 
uğur la ra im za atıl dı ğı nı, hə-
ya ta ke çi ri lən ge niş miq yas lı 

abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri nin 
pay taxt və böl gə lə rin si ma sı-
nı də yiş di yi ni, in san la rın so-
si al ri fah ha lı nın yük səl di yi ni 
bil di rib. Prob lem lə rin həl li nə 
im kan ya ra dan be lə gö rüş lə-
rin xoş ənə nə yə çev ril di yi-
ni de yən ic ra baş çı sı onu da 
vur ğu la yıb ki, Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin ic ra struk tur la rı 
qar şı sın da mü əy yən ləş dir di-
yi ən baş lı ca və zi fə in san la ra 
la yiq li xid mət dir,  Bi nə qə di 
ra yon rəh bər li yi də fəa liy-
yə ti ni məhz bu prin sip əsa-
sın da qur ma ğa ça lı şır: «Be lə 
gö rüş lə rin təş ki lin də məq səd 
sa kin lə ri na ra hat edən mə-
sə lə lə ri on la rın öz di lin dən 

eşit mək, nöq san və ça tış maz-
lıq la rın, so si al prob lem lə rin 
həl li is ti qa mə tin də ope ra tiv  
ad dım lar at maq dır. Mən hə-
mi şə in san lar la can lı, sə mi mi 
ün siy yət ya rat ma ğa, on la rın 
prob lem lə ri ni öy rən mə yə ça-
lış mı şam. Bu gö rüş lər də qal-
dı rı lan prob lem lə rə, səs lən-
di ri lən rəy və tək lif ə rə cid-
di lik lə ya na şı rıq, on la rın həl li 
üçün ra yo nun bü tün möv cud 
im kan la rın dan, re surs la rın-
dan mak si mum is ti fa də edi-
rik. La kin bü tün prob lem lə ri 
qı sa müd dət də həll et mək, 
tə bii ki, müm kün de yil və bu-
nun üçün za ma na eh ti yac var. 
Nə zə ri ni zə çat dır maq is tə yi-
rəm ki, bi zə edi lən bü tün mü-
ra ci ət lər qey diy ya ta alı nır və 
aidiy yə ti şö bə lə rə gön də ri lir. 
İc ra ha ki miy yə ti tə rə fin dən 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər, gö-
rü lən iş lər əha li nin ra hat lı ğı, 

yax şı ya şa ma sı üçün dür”.
Gö rüş də çı xış edən qə sə-

bə sa ki ni Əli İb ra hi mov ra-
yon ic ra ha ki miy yə ti nin  son 
il lər də ki fəa liy yə ti nin in san-
lar da bö yük ra zı lıq do ğur du-
ğu nu və gə lə cə yə da ha bö yük 
inam his si ya rat dı ğı nı  bil di rib: 
“Uzun il lər dən bə ri Bi nə qə di 
ra yo nun da, o cüm lə dən Bi-
lə cə ri qə sə bə sin də  çox say lı 
prob lem lər möv cud idi, on-
la rın həl li nə, de mək olar ki, 
ümi di mi zi itir miş dik. An caq 
Xa ləd din mü əl li min ra yo nu-
mu za ic ra baş çı sı tə yin olun-
ma sın dan son ra bu sa hə də 
cid di dö nüş ya ra nıb. Qə sə bə-
miz də son bir il də çox bö yük 

iş lər gö rü lüb və ha zır da da 
da vam et di ri lir. Bər bad və ziy-
yət də olan qə sə bə da xi li yol la-
ra as falt dö şə nib, ye ni is ti ra hət 
gu şə lə ri ya ra dı lıb. İna nı rıq ki, 
ra yon rəh bər li yi bun dan son-
ra da öz işi ni əha li nin ra hat lı ğı 
is ti qa mə tin də qu ra caq».

Sa kin lər dən Asim Ata ki-
şi yev, Əli ba la Ha cı yev, Qa dir 
Meh di yev, Sa mi rə Və li ye və, 
Ay bə niz Əsə do va və baş qa la rı 
da çı xış la rın da qə sə bə də ge-
dən abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri-
nə gö rə min nət dar lıq la rı nı bil-
dir mək lə ya na şı, on la rı na ra hat 
edən bə zi prob lem lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı nı xa hiş edib lər.

İc ra ha ki miy yə ti nin baş-
çı sı Xa ləd din İs gən də rov sa-
kin lər tə rə fin dən qal dı rı lan 
mə sə lə lə rin həl li ilə əla qə-
dar aidiy yə ti qu rum la rın rəh-
bər lə ri nə mü va fiq tap şı rıq lar 
ve rib.

Biləcərisakinləriilə
səyyargörüş

Hör mət li xa nım lar, əziz 
ana lar və ba cı lar!

Si zi Bey nəl xalq Qa dın lar 
Gü nü mü na si bə ti lə ürək dən 
təb rik edir, hər bi ri ni zə can-
sağ lı ğı, səa dət və uğur lar ar-
zu la yı ram. 

Azər bay can qa dı nı ta rix 
bo yu zə rif li yin, ül vi li yin və 
gö zəl li yin rəm zi, müd rik li yin, 
iş gü zar lı ğın və saf ı ğın nü mu-
nə si ol muş dur. Mil li-əx la qi 
də yər lə ri miz, mə də ni-ta ri xi 
ir si miz və xalq adət-ənə nə-
lə ri miz məhz di li mi zin saf ı-
ğı ke şi yin də şə rəf ə da ya nan 
nə nə lə rin, ana la rın sa yə sin-
də müx tə lif tə qib və sı naq-
la ra bax ma ya raq, bu gü nə dək 
ya şa maq da dır. Şərq də ilk də-
fə se çib-se çil mək hü qu qu əl-
də edən Azər bay can qa dı nı 
bu gün də müs tə qil döv lə ti-
mi zin da ha da çi çək lən mə si 
yo lun da yo rul ma dan ça lı şır, 
gənc xa nım və qız la rı mız bu 
nai liy yət lə rin la yiq li da vam çı-
la rı ki mi nə sil lə rin va ris li yi ni 
tə min edir lər.

Doğ ma Azər bay ca nı mı zın 
qa zan dı ğı bü tün bö yük uğur-
lar da zə rif cin sin nü ma yən-
də lə ri nin, o cüm lə dən Bi nə-
qə di ra yo nu nun qa dın la rı nın 
da  mi sil siz xid mət lə ri var dır. 
On lar ra yo nu muz da, ümu-

mi lik də  res pub li ka mız da bir 
an be lə ara ver mə yən ha zır kı 
qu ru cu luq iş lə rin də ya xın-
dan iş ti rak edir, ic ti mai-si ya si, 
so si al-iq ti sa di, el mi-mə də ni 
pro ses lə rin fə al iş ti rak çı sı ola-
raq və tə ni mi zin yük sə li şi nin 
tə min edil mə si nə töh fə lə ri-
ni əsir gə mir lər. Bu bay ra mın 
xal qı mı zın hə ya tın da mü hüm 
ha di sə yə çev ril mə si Azər-
bay can qa dı nı nın cə miy yə ti-
mi zin müa sir si ma sı nın mü-
əy yən ləş mə sin də tutduğu 
əhə miy yət li ye ri n və ic ti mai 

möv qe yi nin nə ti cə si dir. 
İna nı ram ki, sü rət li də-

yi şik lik lə rin baş ver di yi in-
di ki qlo bal dün ya da siz da im 
mə də ni-mə nə vi zən gin lik-
lə ri mi zin ya şa dıl ma sı üçün 
ça lı şa caq, öl kə mi zin gə lə cək 
in ki şa fı na mi nə gənc nəs lin 
qə dim ənə nə lə ri mi zə, mil li 
məf u rə və döv lət çi lik ide al-
la rı na sə da qət ru hun da tər bi-
yə si nə bun dan son ra da xü su-
si diq qət ye ti rə cək si niz. 

Bay ra mı nız mü ba rək ol-
sun!
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MƏ HƏb bƏt Oru cOV 

Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti ya nın da Döv-
lət İda rə çi lik Aka de mi ya sın da 
(DİA) “Elekt ron hö ku mət” 
is ti qa mə ti üz rə qı sa müd dət-
li ix ti sa sar tır ma kur su ba şa 
ça tıb.  Kur sa şəhər və rayon 
icra ha ki miy yə ti  or qan la rı nın, 
mü va fiq na zir lik, ko mi tə və 
ida rə lə rin rəh bər iş çi lə ri cəlb 
olu nub lar. 5 gün da vam edən  
kurs da  Ba kı şə hə ri ra yon ic ra 
ha ki miy yət lə ri ilə ya na şı,  res-
pub li ka nın ay rı-ay rı  ra yon la-
rın dan də vət edil miş din lə yi-
ci lər iş ti rak edib lər. 

Kurs da iş ti rak edən Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı Apa ra tı nın Sə nəd lər lə 
və və tən daş la rın mü ra ci ət lə ri 
ilə iş şö bə si nin mü di ri El nur 
İma nov   təd bi rin əhə miy yə-
tin dən da nı şa raq  bil dir di ki, 
kur sun əsas məq sə di Azər bay-
can da in for ma si ya cə miy yə ti 
qu ru cu lu ğu, elekt ron hö ku mət 
– döv lət or qan la rı nın fəa liy-
yə ti nin təş ki li nin ye ni for ma sı 
ki mi, elekt ron hö ku mə tin nor-
ma tiv-hü qu qi tə mi na tı, döv lət 
in for ma si ya sis tem lə ri və eh-
ti yat la rı, re yestr lər, mi nil li yin 
ye ni in ki şaf məq səd lə ri və s. 
prob lem lər lə bağ lı bi lik lə rin 
din lə yi ci lə rə çat dı rıl ma sı və 
on lar la fi kir mü ba di lə si nin 
apa rıl ma sı idi: “  25 ya xın şə-
hər və ra yon ic ra ha ki miy-
yət lə ri nin şö bə mü dir lə ri və 
müa vin lə ri nin iş ti rak et dik lə ri 

kurs müd də tin də ra bi tə və in-
for ma si ya tex no lo gi ya la rı na zi-
ri nin müa vi ni El mir Və li za də, 
Döv lət İda rə çi lik Aka de mi-
ya sı nın rek to ru Ur xan Ələk-
bə rov, Azər bay can Res pub-
li ka sı nın  Pre zi den ti ya nın da 
Və tən daş la ra Xid mət və So-
si al İn no va si ya lar üz rə Döv lət 
Agent li yi nin (“ASAN xid mət”) 
əmək daş la rı Aqil Qu li yev, Mu-
rad Fə tul la yev, DİA-nın I pro-
rek to ru, pro fes sor Əlik ram 
Ab dul la yev və aka de mi ya nın 
pro fes sor-mü əl lim he yə ti nin 
müx tə lif möv zu lar da mü ha zi-
rə lə ri din lə ni lib.  5 gün da vam 
edən kurs da  din lə yi ci lə rə  
“Elekt ron hö ku mət”: döv lət 
qul luq çu su ye ni in for ma si ya 
mə ka nın da”,  “Azər bay can da 
in for ma si ya cə miy yə ti qu ru-
cu lu ğu”, “Elekt ron hö ku mət” 
döv lət or qan la rı nın fəa liy yə-
ti nin təş ki li nin ye ni for ma si 
ki mi”, “Elekt ron hö ku mət”in 
nor ma tiv hü qu qi tə mi na ti”, 
“Elekt ron xid mət lər: onun 
təş ki li və təq dim olun ma si”, 
“Elekt ron hö ku mət”in uğu ru-
nun amil lə ri», “Mi nil li yin ye ni 
in ki şaf məq səd lə ri”  möv zu la-
rın da mü ha zi rə lər oxu nub”.

 E.İma no vun söz lə ri nə gö-
rə, kurs za ma nı din lə yi ci lə rə  
“Elekt ron hö ku mət” ba rə də 
ge niş və ət raf ı mə lu mat ve ri-
lib və bu sa hə də  res pub li ka da 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər dən 
da nı şı lıb: “Təd bi rə cəlb olun-
muş Ra bi tə və İn for ma si ya 
Tex no lo gi ya la rı Na zir li yi nin  

Mə lu mat-he sab la ma  və  Elekt-
ron təh lü kə siz lik mər kəz lə-
ri nin, Ver gi lər Na zir li yi nin,   
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Və tən daş-
la ra Xid mət və So si al İn no va-
si ya lar üz rə Döv lət Agent li yi-
nin  mü tə xəs sis lə ri elekt ron 
sə nəd döv riy yə si, elekt ron 
im za, elekt ron təh lü kə siz lik 
ba rə də din lə yi ci lə rə ət raf lı 
mə lu mat lar   çat dı rıb lar. Təd-
bir də  qeyd edil di ki, mər kə zi 
ic ra ha ki miy yət lə ri or qan la rı 
tə rə fin dən və tən daş la ra elekt-
ron xid mət lə rin gös tə ril mə si-
nə bax ma ya raq,  ha zır da yer li 
ic ra ha ki miy yət lə rin də bu 
iş lə rin hə ya ta ke çi ril mə si is ti-
qa mə tin də ha zır lıq iş lə ri ge dir. 
Əla və edim ki, ar tıq Pre zi dent 
ya nın da Və tən daş la ra Xid mət 
və So si al İn no va si ya lar üz rə 
Döv lət Agent li yi  tə rə fin dən 
yer li ic ra or qan la rı na xid mət-
lə rin  gös tə ril mə si ilə əla qə dar 
məktub gön də ri lib və on la ra 
bu xid mət lər lə  bağ lı  si ya hı-
la rın tər tib edi lə rək qu ru ma 
təq dim olun ma sı  tap şı rı lıb”. 

Şö bə mü di ri, həm çi nin, 
ix ti sa sar tır ma   kur su nun da-
vam et di yi gün lər də elekt ron 
xid mət lə rin tət bi qi ilə bağ lı 
apa rı lan mü za ki rə lər də ya-
xın dan iş ti rak et di yi ni diq qə tə 
çat dır dı. “Ke çi ri lən mü za ki-
rə lər də Bi nə qə di ra yo nun da 
elekt ron xid mət lə rin  tət biq 
edil mə si ilə bağ lı çı xış et dim.  
Ra yon da tət biq edi lən elekt ron 
sə nəd döv riy yə si, elekt ron ara-

yış la rın (e-ara yış lar) ve ril mə si, 
ev tə sər rü fa tı  ki ta bı nın av to-
mat laş dı rıl ma sı  ba rə də din lə-
yi ci lə rə  ət raf ı mə lu mat ve rə-
rək kurs da iş ti rak edən di gər 
yer li ic ra or qan la rı nın nü ma-
yən də lə ri ilə fi kir mü ba di lə si 
apar dım. Mü za ki rə lər za ma nı 
həm kar la rı mız la elekt ron hö-
ku mət və bu işin pers pek tiv-
lə ri ba rə də  mü la hi zə lə ri mi zi 
bö lüş dük.  Mə lu mat üçün de-
yim ki, ar tıq adı çə ki lən mə sə-
lə ilə bağ lı mü əy yən təc rü bə-
yə ma li kik. Be lə ki, son  il də 
Bi nə qə di ra yo nun da elekt ron 
hö ku mə tə ke çid lə bağ lı cid di  
iş lər gö rü lüb və ar tıq bir ne çə 
la yi hə re al laş dı rı lıb. Res pub li-
ka da ilk elekt ron la yi hə olan 
“Və tən daş la rın Mü ra ci ət Xid-
mə ti – 1646” Bi nə qə di ra yo-
nun da ya ra dı lıb.  Bu xid mə tin 
sa yə sin də bir il dən çox dur ki, 
sa kin lər ic ra ha ki miy yə ti nə 
gəl mə dən üz ləş dik lə ri prob-
lem lə ri nin  ye rin də cə həl li nə 
na il bi lir lər. Bun dan əla və,  ra-
yon da və tən daş la ra  e-ara yış la-
rın ve ril mə si nə də baş la nı lıb. 
Gö rül müş iş lə rin nə ti cə si dir 
ki, 2013-cü ilin de kabr ayın dan 
ra yo nun pi lot əra zi si ola raq  
se çil miş Rə sul za də qə sə bə si, 8 
və 9-cu mik ro ra yon la rın əra zi-
sin də ya şa yan sa kin lə rə elekt-
ron xid mət lər gös tə ri lir. Ey ni 
za man da, Bi nə qə di Ra yon İc-
ra Ha ki miy yə ti  baş çı sı Apa ra-
tı ilə ra yon əra zi sin də yer lə şən 
ida rə. mü əs si sə və təş ki lat lar 
ara sın da ya zış ma la rın elekt ron 
şə kil də apa rıl ma sı üçün hə-
min qu rum la ra  av to mat laş-
dı rıl mış in for ma si ya sis te min-
dən is ti fa də im ka nı ya ra dı lıb.  
Ya xın gə lə cək də elekt ron xid-
mət lə rin coğ ra fi ya sı nın da ha 
da ge niş lən di ri lə rək ra yo nun 
bü tün əra zi si ni əha tə edə cə yi 
nə zər də tu tu lub”. 

Qeyd edək ki,  Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya-
nın da Döv lət İda rə çi lik Aka-
de mi ya sın da “Elekt ron hö ku-
mət” is ti qa mə ti üz rə qı sa müd-
dət li ix ti sa sar tır ma kurs la rı nın 
ba şa çat ma sı  mü na si bə ti ilə 
din lə yi ci lə rə ser ti fi kat lar təq-
dim edi lib. 

Maİl aĞaXaNOV

Azər bay can da əha li nin 
ri fa hı nın da im yax şı laş dı rıl-
ma sı döv lət si ya sə ti nin prio-
ri tet is ti qa mət lə rin dən dir. 
Və tən daş la rın so si al mü da-
fiə si nin tə min edil mə si məq-
sə di ilə az tə mi nat lı ailə lə rə, 
əlil lə rə, tən ha ahıl la ra so si al 
xid mə tin gös tə ril mə si, ey-
ni za man da əha li yə xid mət 
sə viy yə si nin yax şı laş dı rıl-
ma sı Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin uğur lu da xi li si ya sə ti nin 
baş lı ca me yar la rın dan dır. 
Res pub li ka mı zın hər ye rin-
də ol du ğu ki mi, Bi nə qə di 
ra yo nun da da bu sa hə də 
məq səd yön lü təd bir lər hə-
ya ta ke çi ri lir. 

Bi nə qə di Ra yon Əha li-
nin So si al Mü da fiəsi Mər kə-
zin dən al dı ğı mız mə lu mat da 
bil di ri lir ki, ra yon da ün van lı 
döv lət so si al yar dı mı 4352 
ailə yə və ya  18130 nə fər ailə 
üz vü nə şa mil edi lib: “Az tə-
mi nat lı və tən daş la ra döv-
lət qay ğı sı nın gös tə ril mə si 
sa hə sin də qa nun ve ri ci li yin 
tə ləb lə ri nə ria yət edil mə si, 
qa nun suz luq hal la rı na yol ve-
ril mə mə si da im diq qət mər-
kə zin də dir və bu nun la bağ lı 
mər kə zin əmək daş la rı nın 
fəa liy yə ti nə nə za rət güc lən-
di ri lib. So si al müa vi nət lə rin 
və pen si ya la rın ödə nil mə si 
sa hə sin də 286 nə fər so si al, 
2098  nə fər fi zi ki qü su ru na 
gö rə pen si ya alır. On lar dan 
393 nə fə ri I qrup, 941 nə-
fə ri II qrup, 764 nə fə ri III 
qrup əlil dir. 961 nə fər isə 18 
ya şa dək sağ lam lıq im kan la rı 
məh dud uşaq lar dır. Bu nun la 
ya na şı, 36 nə fər 20 Yan var, 
292 nə fər şə hid ailə si, 110 
nə fər fəx ri ada la yiq olan lar, 
629 nə fər Pre zi dent tə qaü d-
çü sü, Çer no bıl qə za sı nə ti cə-
lə ri nin ara dan qal dı rıl ma sın-
da iş ti rak et miş və əlil ol muş 

135 nə fə rin pen si ya ödə ni şi 
tə min olu nub. Ey ni za man da, 
“Pe ni ten si ar mü əs si sə lər də 
cə za çək mək dən azad edil-
miş şəxs lə rin adap ta si ya sı 
haq qın da” Qa nu na mü va fiq 
ola raq 142 nə fə rə bir də fə lik 
mad di yar dım edi lib”.

Çə tin hə yat şə rai tin-
də ya şa yan şəxs lə rin so si al 
prob lem lə ri nin ara dan qal-
dı rıl ma sı və ic ti mai hə yat da 
di gər in san lar la bə ra bər iş ti-
rak im kan la rı nın ya ra dıl ma sı 
is ti qa mə tin də də mü hüm ad-

dım lar atı lıb: “Mər kəz də fəa-
liy yət gös tə rən So si al-məi şət 
xid mə ti sek toru 221 nə fər 
tək ahıl və tən da şa və əlil 
ailə lə ri nə mü va fiq tə li mat 
üz rə xid mət gös tə rir. On la-
rın sa yı 261 nə fər dir. Xid mət 
gös tə ri lən lər sıra sın da 29 nə-
fər I qrup əlil, 51 nə fər isə II 
qrup əlil dir. Bun dan baş qa, 
şə hid ailə lə ri, Bö yük Və tən 
mü ha ri bə si və Qa ra bağ mü-
ha ri bə si əlil lə ri növ bə li lik 
əsa sın da müx tə lif sa na to ri-
ya la ra yol la yış lar la tə min olu-
nur, on la ra nəq liy yat ta lon la-
rı, şə hid və əlil lik və si qə lə ri 
ve ri lir. Ha zır da av to mo bil və 
mo tor lu ara ba ilə tə min edil-
mək üçün 70 nə fər növ bə-
də dir.  Ötən ilin may-de kabr 
ay la rı ər zin də mər kəz tə rə-
fin dən müa li cə-sa na to ri ya 

xid mət lə ri nin gös tə ril mə si 
məq sə di lə «Sehr  li Naft a lan» 
sa na to ri ya sı na 82,  Naft a lan  
Müa li cə və Sağ lam lıq Mər-
kə zi nə 4, Mər də kan Müa li cə 
Pan sio na tı na 18, Kür də mir  
«Ulu su»  sa na to ri ya sı na 2, 
Lən kə ran da kı “Po lad lı sa hil” 
sa na to ri ya sı na 23 və Qə bə lə 
şə hə rin də ki “Düy ma” is ti ra-
hət mər kə zi nə 87 nə fər əlil 
və tən da şın gön də ril mə si təş-
kil olu nub.

Hər il əla mət dar və bay-
ram gün lə ri ilə əla qə dar 

mər kə zin təş ki lat çı lı ğı ilə 
təd bir lər ke çi ri lir, əlil və tən-
ha in san la ra mad di yar dım lar 
gös tə ri lir. 

Fi zi ki cə hət dən qü sur lu 
və tan daş  la rın cə miy yə tə in-
teq ra si ya sı və on la ra sağ lam 
in san lar la bə ra bər im kan la-
rın ya ra dıl ma sı məq sə di lə 
ötən ilin no yabr ayın da ke-
çi ri lən Əlil lə rin VI Ümum-
res pub li ka Bə dii Ya ra dı cı lıq 
Ba xış-mü sa bi qə sin də Bi nə-
qə di ra yo nun dan  10 nə fər 
is te dad lı əlil  mu ğam, mah nı, 
rəqs, inst ru men tal ifa çı lıq, 
bəs tə kar lıq, poe zi ya, bə dii 
qi ra ət sa hə sin də iş ti rak et-
miş dir. Mü sa bi qə də yük sək 
yer tu tan 3 nə fər  təş ki lat ko-
mi tə si nin tə sis et di yi dip lom, 
7 nə fər tə şək kür na mə və pul 
mü ka fa tı al mı şdır.

“Elektronhökumət”ləbağlı
ixtisasartırmakursu

Fövqəladəhallarda
davranışqaydaları

Əhalininsosialmüdafiəsi
diqqətmərkəzindədir

Martın 4-də Bey nəl xalq 
Mət bu at Mər kə zin də Mul-
ti me dia Mər kə zi tə rə fin dən 
“Döv lət qu rum la rı nın in for-
ma si ya açıq lı ğı və elekt ron 
xid mət lə rin in ki şa fı” möv-
zu sun da “də yir mi ma sa” ke-
çi ril miş dir. 

Təd bir də hö ku mət qu-
rum la rı nın nü ma yən də lə ri, 
müs tə qil eks pert lər, özəl və 
ic ti mai sek to run təm sil çi lə-
ri, bey nəl xalq təş ki lat la rın 
nü ma yən də lə ri iş ti rak et-
miş lər. 

Mul ti me dia Mər kə zi-
nin di rek to ru, Azər bay can 
İn ter net Fo ru mu nun pre zi-
den ti Os man Gün düz in for-
ma si ya açıq lı ğı üz rə mər kə-
zi və yer li ic ra qu rum la rı nın 
növ bə ti he sa ba tı nı və rey-
tinq cəd və li ni ic ti ma iy yə tə 
təq dim et miş dir. 6 ay ər zin-
də 74 mər kə zi ic ra or qa nı-
nın və 67 yer li ic ra ha ki miy-
yət lə ri nin rəs mi in ter net 
re sur su nun mo ni to rin qi nin 
apa rıl dı ğı qeyd olun muş dur. 

Rəs mi sayt la rın 60 pa ra-
metr üz rə kə miy yət və key-
fiy yət gös tə ri ci ləri və so si al 
əhə miy yət li lik sə viy yə si nə-
zə rə alın maq la in for ma si ya 
açıq lı ğı və ziy yə ti nin ana liz 
olun du ğu bil di ril miş dir. Hər 

bir qu rum üz rə araş dır ma la-
rın ye ku nu ola raq ic mal və 
töv si yə lər ha zır lan dı ğı diq-
qə tə çat dı rıl mış dır.

Təd bir də in for ma si ya 
açıq lı ğı sa hə sin də əv vəl ki 
il lər lə mü qa yi sə də müs bət 
irə li lə yiş lə rin ol du ğu qeyd 
olun muş dur.

Yer li ic ra ha ki miy yət lə-
ri nin sayt la rın da apa rıl mış 
mo ni to rin qin nə ti cə lə ri nə 
və on layn şəf af ı ğa gö rə Bi-
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti bi rin ci ye rə la yiq gö rül-
müş dür. 

“Də yir mi ma sa ”da Mul-
ti me dia Mər kə zi nin Elekt-
ron xid mət lə rin təş vi qi 
üz rə İc ti mai Şu ra ilə bir gə 
ha zır la dı ğı “Küt lə vi və so-
si al-ic ti mai əhə miy yət kəsb 
edən xid mət lə rin Si ya hı-
sı” da ic ti ma iy yə tə təq dim 
olun muş dur. Si ya hı nın ha-

zır lan ma sın da məq səd da ha 
va cib və küt lə vi tə lə bat olan 
xid mət lə rin ilk növ bə də 
elekt ron for ma ya ke çi ril mə-
si nə kö mək et mək, və tən-
daş la rın elekt ron xid mət lər-
dən bəh rə lən mə si pro se si ni 
sü rət lən dir mək və şəf af ı ğı 
güc lən dir mək dir.

Tədbirdə Bi nə qə di Ra-
yon İc ra Ha ki miy yə tinin Sa-
kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə ti-
nin (1646) rəi si Anar Sə fə rov 
çı xış edə rək ra yo n da elekt-
ron xid mət lər sa hə sin də gö-
rül müş iş lər dən və gə lə cək 
la yi hə lər dən da nış mış, bu 
xid mət lə rin hə ya ta ke çi ril-
mə sin də say tın ro lu nun va cib 
ol du ğu nu vur ğu la mış dır.

Mo ni to rin qin nə ti cə lə-
ri nin ic ti mai ləş di ril mə si nin 
və da vam lı ola raq apa rıl ma-
sı nın zə ru ri li yi qeyd olun-
muş dur.

Sİ ya Vuş ƏMİr lİ

Föv qə la də Hal lar Na zir-
li yi nin (FHN) Ba kı Re gio nal 
Mər kə zi nin (BRM) təş ki-
lat çı lı ğı ilə Bi nə qə di ra yo nu 
126 say lı tam or ta mək təb də 
“Föv qə la də hal lar da özü nü 
ne cə apar  ma  lı  ?” möv zu sun da 
maa rif ən di ri ci təd bir ke çi ri-
lib. Təd bir də FHN-in Xü su si 
Risk li Xi la set mə Xid mə ti nin, 
Döv lət Yan ğın Nə za rə ti Xid-
mə ti nin, Döv lət Yan ğın dan 
Mü ha fi zə Xid mə ti nin, Döv-
lət Su lar da Xi la set mə Xid-
mə ti nin, Tibb Xid mə ti nin, 
Mül ki Mü da fiə Qo şun la rı nın 
və Ba kı Tə xi rə sa lın maz Tib bi 
Yar dım Stan si ya sı nın əmək-
daş la rı iş ti rak edib lər.

Nə zə ri və prak tik his-
sə dən iba rət olan təd bir də 
çı xış edən 126 say lı tam or-
ta mək tə bin di rek to ru Şəm si 
Qo ca yev FHN-in ya ran ma 
zə ru rə ti ba rə də mə lu mat 
ve rə rək na zir li yin qı sa müd-
dət də mü hüm bir döv lət 
qu ru mu na çev ril di yi ni qeyd 
edib: «Son 8 il də öl kə də 
mül ki mü da fiə işi nin təş ki li 
sə viy yə si bir ne çə də fə yük-
sə lib. Na zir lik tex ni ki təc-
hi za tı na gö rə dün ya nın ən 
qa baq cıl öl kə lə ri ilə rə qa bət 
apa ra bil mək im ka nın da dır. 
FHN-in əmək daş la rı nə in ki 
Azər bay can da, hət ta bir sı ra 
xa ri ci öl kə lər də hə ya ta ke çi-
ri lən xi la set mə əmə liy yat-
la rın da iş ti rak edir lər. Tür-
ki yə nin Van böl gə sin də baş 

ver miş zəl zə lə za ma nı yer li  
te le ka nal la rı nın azər bay can lı 
xi la se di ci lər ba rə də ha zır la-
dıq la rı re por taj la ra ba xan da 
qü rur his si du yur duq”. Mək-
təb di rek to ru  maa rif ən dir-
mə xa rak te ri da şı yan be lə 
təd bir lə rin nə in ki şa gird lər, 
elə cə də mü əl lim lər üçün 
də əhə miy yət li ol du ğu nu 
qeyd edib. 

Təd bir də çı xış edən 
BRM-in Ope ra tiv mə lu mat 

şö bə si nin rəi si, pol kov nik-
ley te nant Va qif Tey mu rov na-
zir li yin fəa liy yət is ti qa mət lə ri 
və struk tur qu rum la rı ba rə də 
da nı şa raq bil di rib ki, Ba kı şə-
hə ri nin bü tün ra yon la rın da 
təş kil olu nan bu cür sil si lə 
təd bir lə rin məq sə di föv qə-
la də hal lar za ma nı hə rə kət 
qay da la rı nı, ha be lə baş ver-
miş ha di sə nin nə ti cə lə ri nin 
ara dan qal dı rıl ma sı yol la rı nı 
əha li yə  izah et mək dir: «Föv-
qə la də ha di sə lər dən heç kim 
sı ğor ta lan ma yıb. Bu cür ha di-
sə lər dən sı ğor ta lan maq üçün 

in san la rın mü əy yən bil gi lə rə 
ma lik ol ma sı va cib dir. Na-
zir lər Ka bi ne ti nin 193 say lı 
qə ra rı na əsa sən, föv qə la də 
ha di sə lər dən mü da fiə sa hə-
sin də əha li nin ha zır lan ma sı 
mül ki mü da fiə nin əsas və zi-
fə lə rin dən bi ri dir. Be lə təd-
bir lər res pub li ka nın bü tün 
böl gə lə rin də hə ya ta ke çi ri lir. 
Bu za man uşaq və gənc lə rə 
sülh və mü ha ri bə dövr lə rin-
də ki föv qə la də ha di sə lər dən 

mü ha fi zə üsul la rı, 17 ya şın-
dan yu xa rı şəxs lə rə isə əla və 
ola raq be lə ha di sə lə rin nə ti-
cə lə ri nin ara dan qal dı rıl ma sı 
üz rə fəa liy yət qay da la rı öy rə-
di lir».

V.Tey mu rov vur ğu la yıb ki, 
Bö yük və Ki çik Qaf qaz dağ-
la rı nın əha tə sin də yer lə şən 
Azər bay can re gio na xas olan 
föv qə la də ha di sə lə rə ha zır ol-
ma lı dır: «Zəl zə lə, pal çıq vul-
kan la rı, sü rüş mə təh lü kə si və 
di gər tə bii ha di sə lə rə ha zır 
ol maq üçün mül ki mü da fiə 
işi nin hər tə rəf i təş ki li va cib-

dir. Bu nun üçün əmək daş la-
rı mız la bə ra bər, in san la rın 
da ki fa yət qə dər mə lu mat lı 
ol ma sı va cib dir».

Təd bi rin nə zə ri his sə sin-
də çı xış edən FHN-in Ba kı 
Re gio nal Mər kə zi nin Sta tis ti-
ka sek to ru nun baş məs lə hət-
çi si Fə rid Məm məd hü sey nov 
föv qə la də hal la rın təs ni fa tı; 
Ope ra tiv mə lu mat şö bə si-
nin baş za bi ti Pər viz Əli yev  
kol lek tiv mü ha fi zə qur ğu la rı 
ba rə də; Təş ki la ti-sə fər bər lik 
böl mə si nin baş za bi ti Toğ rul 
Və li yev və mək təb li Zöh rə 
As la no va tə bi ət lə bağ lı föv qə-
la də hal lar za ma nı gö rül mə li 
təd bir lər lə bağ lı maa rif ən di-
ri ci mə lu mat ve rib lər. 

Təd bir də yan ğın, part la yış 
və nəq liy yat qə za sı, ra dia si ya, 
kim ya və bio lo ji xa rak ter li 
föv qə la də hal lar, ha be lə ter-
ror za ma nı hə ya ta ke çi ril mə li 
iş lər dən söz açıb lar. Mək tə-
bin mü əl lim və şa gird lə ri nə, 
həm çi nin, FHN-in föv qə la də 
hal lar za ma nı is ti fa də et di yi 
ava dan lıq la rın bir qis mi nü-
ma yiş olu nub. Xü su si risk-
li ax ta rış və qə za-xi la set mə 
əmə liy yat la rın da is ti fa də olu-
nan tex ni ka və ava dan lıq la rın 
tə yi na tı, on la rın iş prin sip lə ri, 
föv qə la də hal lar za ma nı il kin 
tib bi yar dım gös tə ril mə si qay-
da la rı ba rə də də ət raf ı  mə lu-
mat ve ri lib.

Son da ax ta rış-xi la set mə 
və yan ğı nın sön dü rül mə si 
əmə liy ya tı üz rə prak tik təq-
di mat lar nü ma yiş et di ri lib.

BinəqədiRayonİcraHakimiyyəti
birincioldu

Binəqədilitələbələrüçün“LiderlikMəclisi”
təşkilolunacaq

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti mar tın 22-dən 26-na qə dər Nov xa nı “Af Ho tel & Aqua 
Park” Ailə vi İs ti ra hət Mər kə zin də Bi nə qə di ra yo nun dan olan tə lə bə lər üçün “Bi nə qə di 
Gənc lə ri nin I Li der lik Məc li si”ni təş kil edə cək dir. Ra yon Ic ra Ha kimy yə tin dən qə ze ti mi zə 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə “Li der lik Məc li si”ndə iş ti rak et mək is tə yən lər mar tın 10-dək əri zə for-
ma sı nı dol du rub bi ne ge di.li der lik mec li si@gma il.com  elekt ron poçt ün va nı na gön də rə bi lər lər.

Li der lik Məc li sin də bey nəl xalq ser ti fi kat lı tə lim çi lər tə rə fin dən müx tə lif möv zu lar da 
dərs lər ke çi ri lə cək dir. Tə lim iş ti rak çı la rı in tel lek tu al oyun lar da iş ti rak et mək lə ya na şı qiy mət li 
hə diy yə lər də qa zan caq lar .
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YAP Binəqədi təşkilatı – 21
YeniAzərbaycanPartiyasıAzərbaycanxalqınınmaraqlarınaxidmətedir

Ja lƏ tO Fİq qı zı 

Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
ya ra dıl ma sı nın 21ci il dö nü mü 
mü na si bə ti ilə təş ki la tın səd ri 
Ra miz Gö yü şov qə ze ti mi zə ge
niş mü sa hi bə ve rib.

– Ra miz mü əl lim, ötən 21 
il lik döv rə nə zər sal dıq da, Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın fəa liy yə ti ni ne
cə qiy mət lən di rər di ni z?

– Ye ni Azər bay can Par ti ya-
sı nın ya ra dıl ma sı za ma nın, döv-
rün tə lə bi idi. Par ti ya nın tə mə li 
qo yu lan da Azər bay can da xa os, 
öz ba şı na lıq, hərc-mərc lik hökm 
sü rür dü. So vet lər im pe ri ya sı da-
ğıl dıq dan son ra Azər bay ca nın 
müs tə qil lik qa zan dı ğı ilk il lər də 
si ya si ha ki miy yət də təm sil olu-
nan la rın na şı lı ğı, prin sip siz li yi, 
qə tiy yət siz li yi və dü şü nül mə-
miş ad dım la rı öl kə ni get dik cə 
tə nəz zü lə apa rır, res pub li ka nın 
so si al və si ya si da yaq la rı nı sar-
sı da raq onun möv cud lu ğu nu 
şüb hə al tı na qo yur du. 1991-
1993-cü il lər də xa ri ci qüv və lə-
rin Azər bay ca na qar şı apar dı ğı 
məkr li si ya sə ti və öl kə da xi lin də 
baş ve rən qar şı dur ma lar res pub-
li ka mız da ic ti mai-si ya si və ziy-
yə ti həd din dən ar tıq gər gin ləş-
dir miş di. Və tən daş həm rəy li yi 
po zul muş, əra zi lə ri miz bir-bi ri-
nin ar dın ca iş ğal edil miş, Dağ lıq 
Qa ra bağ və onun ət ra fın da baş 
ve rən pro ses lər döv lə tin nə za-
rə tin dən çıx mış, və tən daş qar-
şı dur ma sı kul mi na si ya həd di nə 
çat mış dı. Be lə bir və ziy yət də 
xal qın mə na fe yi nə xid mət edən 
si ya sət yü rü dən, ba zar iq ti sa diy-
ya tı na uy ğun is la hat lar apar ma ğı 
ba ca ran, öl kə nin əra zi bü töv lü-
yü nün tə min edil mə si üçün 
dü şü nül müş, tə sir li təd bir lər 
hə ya ta ke çi rən rəh bə rə eh ti yac 
var dı. Xalq öz xi la sı nı bu ta ri xi 
mis si ya nın öh də sin dən la yi qin-
cə gə lə bi lə cə yi nə əmin ol du ğu, 
inan dı ğı və eti bar et di yi bö yük 
döv lət xa di mi Hey dər Əli yev-

də gö rür dü. Be lə bir şə ra it də 
cə miy yə ti mi zin par laq si ma la rı, 
zi ya lı lar, əha li ara sın da bö yük 
hör mət sa hi bi olan in san lar ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin şəx siy-
yə ti ət ra fın da bir lə şə rək Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı nın ya ra-
dıl ma sı haq qın da qə rar ver di lər. 
Bu məq səd lə 91 nə fər Azər bay-
can zi ya lı sı nın im za sı ilə Nax çı-
va na – Hey dər Əli ye və mü ra ci-
ət gön də ril di.

Bu gün qü rur la və fəxr lə 
qeyd et di yi miz 21 no yabr ta ri xi 
gənc döv lə ti miz üçün za ma nın-
da dö nüş nöq tə si ol du. O vaxt kı 
rəh bər li yin bü tün ma neə lə ri nə 
bax ma ya raq, 1992-ci il no yab-
rın 21-də Azər bay ca nın bü tün 
re gi on la rın dan se çil miş nü ma-
yən də lə rin təm sil olun du ğu 
tə sis konf ran sı ke çi ril di və Hey-
dər Əli yev yek dil lik lə par ti ya nın 
səd ri se çil di. Be lə lik lə, müs tə qil 
Azər bay can ta ri xin də öz üzə-
ri nə bö yük mis si ya gö tü rən və 
xal qı mı zın hə ya tın da mü hüm 
ha di sə yə çev ri lən Ye ni Azər-
bay can Par ti ya sı ya ran dı.

Tə bii ki, bun dan son ra par-
ti ya nın yer lər də özək lə ri, ra yon 
təş ki lat la rı ya ran ma lı idi və çox 
qı sa müd dət də bu pro ses öz həl-
li ni tap dı. Bi nə qə di ra yo nu nun 
bir qrup zi ya lı sı nın tə şəb bü sü 
ilə Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı ya ra dıl-
dı və 1993-cü il mart ayı nın 7-də 
tə sis konf ran sı ke çi ril di. Ötən 21 
ilə nə zər sal dıq da, ra yon par ti ya 
təş ki la tı nın keş mə keş li fəa liy yə-
ti diq qə ti çə kir. Za man-za man 
ra yon par ti ya təş ki la tı nın rəh-
bər li yin də təm sil olu nan şəxs-
lər dən öz fəa liy yə ti ilə yad da 
qa lan lar da var, qal ma yan lar da. 
Bu ba xım dan, təş ki la tın fəa liy-
yə tin də eniş li-yo xuş lu dövr lər 
olub de sək, ya nıl ma rıq. Bu gün 
ra yon par ti ya təş ki la tı nın 210 
əra zi ilk par ti ya təş ki la tın da bir-
lə şən 14 min nə fər dən çox üz vü 
var. Tə bii ki, par ti ya nın özək lə-
ri, əra zi ilk təş ki lat la rı nə qə dər 
güc lü olar sa, par ti ya o qə dər 
güc lü olar.

– Ra yon təş ki la tı nın bu gü
nü nü dü nə nin dən fərq lən di rən 
cə hət han sı lar dı r?

– Bir mə sə lə ni diq qət dən 
qa çır ma yaq: cə miy yə tin in ki şa-
fı son də rə cə di na mik pro ses dir. 
Cə miy yət in ki şaf et dik cə, tə bii 
ola raq, möv cud ide al lar da za-
man-za man də yi şir, ye ni lə nir, 
tək mil lə şir. Bö yük mü tə fək kir 
Vik tor Hü qo nun be lə bir sö zü 
var: «Dün ya da bü tün or du lar dan 
da ha güc lü olan bir qüv və var – 
bu, vax tı, za ma nı ye ti şən ide ya-
dır». Baş qa söz lə ifa də et sək, ki 
fəa liy yə ti miz də təş ki lat lan ma, 
kə miy yət və in ki şaf üs tün lük 
təş kil edir di sə, bu gün bun lar la 
ya na şı tə ka mül, krea tiv dü şün-
cə, in tel lek tu al po ten si al, ye ni 
ide ya la ra da ha çox önəm ve ri lir. 
Bi zim fəa liy yə ti mi zə sti mul ve-
rən baş lı ca amil lər dən bi ri öl-
kə Pre zi den ti, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın səd ri cə nab İl ham 
Əli ye vin diq qət və qay ğı sı dır. 
Döv lət baş çı sı nın 3 iyul 2013-cü 
il ta rix də Bi nə qə di ra yo nu na sə-
fə ri çər çi və sin də bir sı ra so si al 
ob yekt lə rin, o cüm lə dən Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın in zi ba ti bi na-
sı nın açı lı şın da iş ti rak et mə si, öz 
tap şı rıq və töv si yə lə ri ni ver mə-
si hə min diq qə tin ba riz nü mu-
nə si dir və özü-öz lü yün də, bi zə 
gös tə ri lən bir eti mad dır. Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı ola raq biz də gös-
tə ri lən eti ma dı doğ rult maq is ti-
qa mə tin də fəa liy yə ti mi zi da vam 
et di rir, cə nab Pre zi den tin par ti-
ya ya ye ni qə bul za ma nı key fiy yət 
prin si pi nə üs tün lük ve ril mə si nə 
da ir töv si yə si ni rəh bər tu ta raq 
sağ lam əqi də li, yük sək təh sil-
li, və tən pər vər, öz döv lə ti ni və 
mil lə ti ni se vən şəxs lə rin sı ra la-
rı mı za da xil ol ma sı na üs tün lük 
ve ri rik.

– Gənc lə rin diq qət də sax la
nıl ma sı, əl bət tə ki, döv lət gənc lər 
si ya sə tin dən irə li gəl di yi ki mi, 
ra yon par ti ya təş ki la tı nın rəh bə
ri ola raq Si zin üçün də prio ri tet 
mə sə lə ol du ğu göz önün də dir . 

Son za man lar təş ki la ta gənc lə rin 
sü rət li axı nı hiss olun maq da dır. 
Ma raq lı dır, gənc lə ri Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı na cəlb edən əsas 
amil lər nə dən iba rət di r?

– Gənc lər da ha çox ha ra 
me yil edir lər: tə bii ki, ha ra da 
on la rın fi kir lə ri din lə ni lir, tək-
lif ə ri mü za ki rə olu nur, ide ya la rı 
dəs tək lə nir və s . Bu gün döv lət 
gənc lər si ya sə tin dən, par ti ya nın 
prio ri tet lə rin dən irə li gə lə rək 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sın da, 
o cüm lə dən Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tın da gənc lə rin in ki şa fı na 
və for ma laş ma sı na hər bir şə ra-
it ya ra dı lır. Məhz bu sə bəb dən-
dir ki, Azər bay ca nın in tel lek tu al 
gənc li yi öz si ya si ta le yi ni Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı ilə bağ-
la ya raq sı ra la rı mı za qo şu lur lar. 
Ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vin be lə bir kə la mı var: “Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı Azər bay-
ca nın hə ya tın da ən güc lü, ən 
bö yük in tel lek tu al sə viy yə yə, 
ən bö yük hör mə tə ma lik olan 
si ya si par ti ya dır. Ye ni Azər bay-
can Par ti ya sı Azər bay ca nın bu 
gü nü nün par ti ya sı dır, Azər bay-
ca nın sa ba hı nın par ti ya sı dır, 
XXI əs rin par ti ya sı dır, üçün cü 
mi nil li yin par ti ya sı dır”.

Ulu ön dər Hey dər Əli yev 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
I Qu rul ta yın da bu fi kir lə ri səs-
lən dir mək lə par ti ya da gənc lə rin 
sa yı nın ar tı rıl ma sı nı xü su si proq-
ram, və zi fə ki mi qar şı ya qoy-
muş du. Ha zır da Ye ni Azər bay-
can Par ti ya sı üzv lə ri nin 40 fai zə 
qə də ri, Bi nə qə di ra yon par ti ya 

təş ki la tın da isə üzv lə rin 53%-ə 
qə də ri gənc lər dən iba rət dir ki, 
bu da məhz ümum mil li li de-
ri mi zin uzaq gö rən si ya sə ti nin 
nə ti cə si dir. Ey ni za man da,ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin gənc lər 
si ya sə ti Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fin dən uğur la da vam et di ri-
lir. Öl kə baş çı sı nın rəh bər li yi ilə 
Azər bay can da gənc lər lə bağ lı 
Döv lət proq ram la rı ha zır la nır, 
bu is ti qa mət də müx tə lif nor-
ma tiv-hü du qi sə nəd lər, fər man 
və sə rən cam lar, qə rar lar qə bul 
olu nur. Bü tün bun lar rəh bər tu-
tu la raq, tə bii ki, YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tın da da gənc lə rə 
da ha çox üs tün lük ve ri lir. Ye ri 
gəl miş kən, ra yon təş ki la tı Apa-
ra tı nın tər ki bi elə gənc lər dən 
iba rət dir. Siz hər gün mü tə ma di 
ola raq bu ra da xey li gənc gö rə bi-
lər si niz. Gənc lə ri bu ra ya ma raq 
gə ti rir, on lar par ti ya işi ni, ida rə-
et mə ni öy rən mə yə hə vəs gös tə-
rir lər. Ra yon par ti ya təş ki la tın da 
gənc lə rə kadr ki mi ye tiş mə sin-
də, par ti ya işi nin mə nim sə nil-
mə sin də, ida rə et mə nin struk tu-
ru ba rə də mü fəs səl mə lu mat lar 
ve ri lir. Bi nə qə di ra yon gənc lə ri-
nin fə al lı ğı nın, elə cə də par ti ya-
ya gənc lə rin axı nı nın kö kün də 
də məhz bu amil lər da ya nır. Bi-
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov 
gənc li yin ide ya la rı nın, tə şəb büs-
lə ri nin dəs tək lən mə si nə, gənc 
nəs lin sağ lam tə fək kür lü, in tel-
lekt li ye tiş mə si nə xü su si diq qət 
ayı rır. Ra yon rəh bər li yi, Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı gənc li yə 

bö yük önəm ver mək lə, əs lin də, 
par ti ya nın gə lə cək gü cü nün, 
qüd rə ti nin əsas la rı nı, bü növ rə-
si ni da ha da möh kəm lən di rir. 
Əl bət tə ki, gənc lər lə bağ lı bu 
prin si pi al möv qe, bu cür diq qət 
və qay ğı on la ra da bö yük sti mul 
ve rir.

– Bu gün Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı Cə nu bi Qaf qa zın ən 
güc lü si ya si qüv və si dir. Ya ran ma
sın dan cə mi 6 ay son ra ha ki miy
yə tə gə lən və nə in ki öl kə miz də, 
ümu mi lik də re gi on da bö yük nü
fu za ma lik olan Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın uğur la rı nın əsa sın da 
han sı amil lər da ya nı r?

– Şüb hə siz, bu uğur la rın 
əsa sın da Hey dər Əli yev ide ya-
la rı və onun uzaq gö rən si ya sə-
ti da ya nır. Əl bət tə ki, bu gün 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
səd ri, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
hə ya ta ke çir di yi uğur lu da xi li 
və xa ri ci si ya sə tin, hə ya ta ke çi-
ri lən is la hat la rın hər bir in san, 
döv lət və mil lət üçün da şı dı ğı 
önəm da nıl maz fakt dır. Bu gün 
döv lət baş çı sı, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın səd ri cə nab İl ham 
Əli yev öz an dı na sa diq qa la raq, 
bü tün sa hə lər də ümum mil li li-
der Hey dər Əli ye vin si ya sə ti ni 
uğur la və prin si pi al lıq la da vam 
et di rir, çox la rı nın proq noz laş dı-
ra bil mə di yi mü vəf ə qiy yət lə rə 
im za atır. Və bü tün bu uğur lar 
Azər bay can iq ti da rı nın si ya sə ti 
ilə Ye ni Azər bay can Par ti ya sı-
nın fəa liy yə ti nin tan de mi ilə 
mü şa yi ət olu nur. Heç şüb hə-
siz, xalq par ti ya sı ki mi ya ra nan 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı xalq 
par ti ya sı ki mi də fəa liy yə ti ni 
da vam et di rir. Par ti ya nın gü cü 
də məhz bun da dır, Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin de di yi ki mi: “Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı nın gü cü 
bun da dır ki, par ti ya nın ye rit-
di yi si ya sət xal qın ma raq la rı-
na uy ğun dur. Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın gü cü bun da dır ki, 
onun tə mə lin də du ran prin sip-
lər əmə li su rət də hə ya ta ke çi ri-
lir. Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
gü cü on da dır ki, Pre zi den tin və 

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın li-
de ri nin da xi li və xa ri ci si ya sə ti-
ni xalq bə yə nir və dəs tək lə yir”. 
Bu, o an la ma gə lir ki, Azər bay-
can xal qı möv cud ol duq ca, Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı da var ola-
caq dır, fəa liy yət gös tə rə cək dir.

– Son 6 ay da Ye ni Azər bay
can Par ti ya sı Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın fəa liy yə tin də cid di ye ni
lik lər, uğur lar mü şa hi də olun du. 
Gə lə cək fəa liy yə ti niz də də bu ten
den si ya qo ru nub sax  la  nı  la  caq  mı  ?

– Əl bət tə, gənc lər si ya sə ti 
da vam et di ri lə cək, on la rın ide-
ya la rı, la yi hə lə ri nin dəs tək lən-
mə si pro se si yük sə lən xətt üz rə 
ar ta caq. Həm çi nin, par ti ya üzv-
lə ri mi zin sa yı nın da ha da art-
ma sı və bu mə sə lə də kə miy yət 
de yil, key fiy yə tə xü su si önəm 
ve ril mə si əsas prin sip ola raq qa-
la caq dır. Gə lə cək lə bağ lı plan la-
rı mız çox konk ret və də qiq dir. 
Bu plan lar öl kə baş çı sı nın im za-
sı ilə təs diq lən miş Döv lət proq-
ram la rın da öz ək si ni ta pıb. YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı gə lə cək 
fəa liy yə ti ni məhz Ye ni Azər bay-
can Par ti ya sı nın 2014-cü ilə da ir 
Təd bir lər Pla nı na uy ğun şə kil-
də da vam et di rə cək dir.

Gə lə cə yə da ir da ha ge niş 
an lam da plan la ra gə lin cə, fi-
kir lə ri mi öl kə Pre zi den ti, Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı nın səd ri 
İl ham Əli ye vin bö yük hə dəf ə 
bağ lı də qiq ifa də edi lən söz lə-
ri ilə ye kun laş dı rı ram: “Əgər 
gə lə cək lə bağ lı fi kir lə ri mi zi bir 
cüm lə ilə ifa də et sək, de mə li yik: 
biz in ki şaf et miş öl kə yə çev ril-
mə li yik! İn ki şaf et miş öl kə lə rin 
me yar la rı var dır. Biz hər bir is-
ti qa mət üz rə o me yar la ra çat-
ma lı yıq – həm si ya si, iq ti sa di 
is la hat lar, so si al si ya sət və di gər 
is ti qa mət lər də. Bu na na il ol maq 
üçün hə mi şə ki ki mi, cə miy yə ti-
miz bir nöq tə yə vur ma lı dır və 
cə miy yə ti mi zin apa rı cı si ya si 
qüv və si olan Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı növ bə ti 20 il ər zin də, 
əl bət tə ki, öz işi ni uğur la apar-
ma lı dır, müa sir qay da lar la, müa-
sir üsul lar la!”

M. OrucOV

Mar tın 6-da YAP Bi nə qə-
di ra yon təş ki la tı nın 21 il li yi 
ilə bağ lı təd bir ke çi ri lib. Par ti-
ya nın in zi ba ti bi na sın da təş kil 
olu nan təd bir də  ra yon təş ki-
la tı nın səd ri Ra miz Gö yü şov, 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
ic ra ka ti bi nin müa vi ni Si ya-
vuş Nov ru zov,  Mil li Məc li sin 
Aq rar mə sə lə lər ko mi tə si nin 
səd ri El dar İb ra hi mov, YAP 
ida rə he yə ti nin üz vü Kə rim 
Kə ri mov, Bi nə qə di Ra yon İc-
ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müa vin lə ri Vü sar İs ma yı-
lov, Ay gün Əli ye va, RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın şö bə 
mü dir lə ri, təş ki la tın   Qa-
dın lar Şu ra sı və Gənc lər 
Bir li yi nin sədr lə ri və di gər 
qo naq lar iş ti rak edib lər. 

Mə ra sim dən ön cə 
par ti ya üzv lə ri Fəx ri xi-
ya ban da ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin mə za rı nı 
zi ya rət edib lər. Son ra təd-
bir iş ti rak çı la rı ulu ön də-
rin təş ki la tın in zi ba ti bi na sı nın 
qar şı sın da ucal dıl mış abi də si 
önü nə gül dəs tə lə ri dü züb lər. 

Yı ğın ca ğı gi riş sö zü ilə 
açan Ra miz Gö yü şov YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın  
ya ran ma sı nın ta ri xi ba rə də 
yı ğın caq  iş ti rak çı la rı na ge-
niş mə lu mat ve rib. O bil di rib 
ki, öl kə nin üz ləş di yi çə tin və 
zid diy yət li bir dövr də Azər-
bay ca nın ta le yi ni dü şü nən 
in san lar res pub li ka nı bu ağır 
böh ran dan çı xa ra bi lə cək ye ni 
bir par ti ya ya rat maq tə şəb bü-
sü ilə çı xış edib lər:  “Ta nın mış 
zi ya lı la rın mü ra ciə ti ni qə bul 
edən ulu ön dər  Hey dər Əli-
yev Azər bay ca nın ta le yin də 
çox mü hüm rol oy na yan Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı nın əsa sı-
nı qoy du.  1993-cü ilin mar tın-
da isə Ba kı nın Bi nə qə di ra yo-

nu nun bü tün çə tin lik lə rə si nə 
gə rən zi ya lı la rı par ti ya nın yer li 
təş ki la tı nı tə sis et di lər”. 

Təş ki lat səd ri nin de di yi-
nə gö rə, ha zır da 14 min dən 
çox üz vü olan par ti ya ra yo nun  
ic ti mai-si ya si hə ya tın da, apa rı-
lan abad lıq-qu ru cu luq iş lə rin-
də ya xın dan iş ti rak edir, ümu-
mi lik də öl kə də ge dən hər tə-
rəf i in ki şaf fo nun da öz la yiq li 
töh fə si ni ver mə yə ça lı şır. 

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
ic ra ka ti bi nin müa vi ni Si ya vuş 
Nov ru zov isə  21 il ər zin də  

təş ki la tın keç di yi yo la nə zər 
sa lıb: “Bi nə qə di ra yon təş ki la tı 
par ti ya mı zın öl kə də tə sis edi-
lən ilk yer li qu rum la rın dan dır. 
Bu gün Bi nə qə di də, sö zün əsl 
mə na sın da, bö yük abad lıq-qu-
ru cu luq iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir: 
yol lar çə ki lir, əha li nin nor mal 
is ti ra hə ti üçün gö zəl park və 
xi ya ban lar sa lı nır, bi na lar tə-
mir edi lir. Bü tün bun lar bi zi 
se vin dir mə yə bil məz. Apa rı-
lan abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri 
hə qi qə tən də  yük sək qiy mə-
tə la yiq dir”.

Mil li Məc li sin Aq rar mə-
sə lə lər ko mi tə si nin səd ri El-
dar İb ra hi mov da par ti ya nın 
ya ra dıl ma sı ilə bağ lı xa ti rə lə-
rin dən son ra ra yon da apa rı lan 
ge niş miq yas lı qu ru cu luq iş lə-
ri nə to xu nub: “Gö rü lən iş lə rin 
miq ya sı ba xı mın dan, Bi nə qə di 

Ba kı şə hə ri üz rə ilk ye ri tu tur. 
Mən bu iş lə rə gö rə ra yon rəh-
bər li yi nə və şəx sən ic ra ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
mü əl li mə öz min nət dar lı ğı mı 
bil di ri rəm”.

YAP ida rə he yə ti nin üz vü 
Kə rim Kə ri mov da çı xı şın da 
ra yon rəh bər li yi nin ün va nı na 
xoş söz lər de yib: “Xey li müd-
dət dir bu ra da ol ma mı şam. Bu 
gün ra yo nu gə zər kən göz lə-
ri mə inan ma dım. Bi nə qə di 
ta ma mi lə də yi şib. Ra yon da 
gö zəl park lar, abad mə həl lə-

lər sa lı nıb, bi na la rın 
xa ri ci gö rü nü şü xey li 
gö zəl lə şib. Hə qi qə-
tən bö yük uğur lar 
əl də olu nub. Bu gün  
top laş dı ğı mız təş ki-
la tın in zi ba ti bi na sı 
öz möh tə şəm li yi ilə 
mə ni hey ran et di. 
Bu ra da ge niş fəa liy-
yət üçün hər cür şə-
ra it ya ra dı lıb”.

Yı ğın caq da çı xış 
edən Vü sar İs ma yı-

lov ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də ro-
vun adın dan gö rü lən iş lə rə 
ve ri lən yük sək qiy mə tə gö rə 
təd bir də çı xış edən lə rə tə şək-
kü rü nü  bil di rib. V.İs ma yı lov 
qeyd edib ki, YAP Bi nə qə di 
ra yon  təş ki la tı nın in zi ba ti bi-
na sı nın açı lı şın da öl kə baş çı sı 
İl ham Əli ye vin şəx sən iş ti rak 
et mə si bi nə qə di li lə rə və par-
ti ya  üzv lə ri nə  bö yük eti mad 
idi. Məhz bu eti ma dı döğ rul-
dan bi nə qə di li lər ötən il ke-
çi ri lən pre zi dent seç ki lə rin də 
İl ham Əli ye və yek dil lik lə səs 
ver di lər”.

 Təd bi rin so nun da bir 
qrup par ti ya üz vü fəx ri fər-
man lar la təl tif edi lib və par ti-
ya ya ye ni qə bul olu nan gənc-
lə rə  par ti ya bi let lə ri təq dim 
olu nub.

YAPBinəqədirayontəşkilatının
21illiyiqeydedilib

Məlahət İBRAhİMovA,
YAP Binəqədi rayon təşkilatı 

Qadınlar Şurasının sədri 
  
Azər bay can müs tə qil lik 

qa zan dıq dan son ra qa dın la-
rın cə miy yət də ro lu da ha da 
yük sə lib, ic ti mai  fə al lıq la rı 
da ha da ge niş lə nib. Fəxr lə 
de yə bi lə rəm ki, di gər in-
ki şaf et miş  Av ro pa öl kə lə-
rin də ol du ğu ki mi, bi zim  
qa dın lar da ic ti mai-si ya si 
pro ses lər də hə mi şə fə al ol-
muş lar. On la rın  ara sın dan  
yüz lər lə gör kəm li döv lət, 
elm, mə də niy yət xa dim lə-
ri ye tiş miş dir. Son il lər öl-
kə miz də hə ya ta ke çi ri lən 
uğur lu si ya sə tin nə ti cə si dir 
ki, qa dın la rı mız tək cə res-
pub li ka mız da de yil, öl kə mi-

zin hü dud la rın dan kə nar da 
da yax şı ta nı nır, bey nəl xalq 
qu rum lar da res pub li ka mı-
zı lə ya qət lə təm sil edir lər. 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti, öl kə mi zin bi rin ci 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va ya 
YUNES KO-nun və İSES-
KO-nun xoş mə ram lı sə fi ri 
adı ve ril mə si de yi lən lə rə ən 
ba riz nü mu nə dir.

Ha zır da öl kə mi zin, elə-
cə də ra yo nu mu zun ic ti ma-
si ya si hə ya tın da  min lər lə 
qa dın  ça lı şır. On lar mək-
təb lər də, uşaq bağ ça la rın da, 
di gər tə lim-təd ris ocaq la rın-
da, ic ti mai bir lik lər də gə lə-
cək nə sil lə rin ye tiş mə sin də 
fə da kar əmək lə ri ni əsir gə-
mir lər. Hə min qa dın la rın sı-
ra sın da ne çə-ne çə əmək dar 
mü əl lim, təc rü bə li  hə kim-
lər var. Bu gün ya rım mil-
yon dan ar tıq üz vü olan Ye-
ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
(YAP) üzv lə ri nin 43,5 fai zi ni 
qa dın lar təş kil edir. 

Qa dın la rı cə miy yət də 
apa rı cı bir qüv və ki mi qiy-
mət lən di rən ulu ön dər Hey-
dər Əli ye vin töv si yə si ilə 

1995-ci il də YAP Qa dın lar 
Şu ra sı ya ra dıl dı. Çox az bir 
vaxt ər zin də Şu ra güc lü bir 
qu ru ma çev ril di və öl kə nin  
ic ti mai-si ya si, so si al-mə də-
ni, iq ti sa dı hə ya tın da yük sək 
fə al lıq nü ma yiş et dir di. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş-
ki la tı nın Qa dın lar Şu ra sı da 
ya ran dı ğı gün dən ic ti mai-
si ya si hə yat da önəm li yer-
lər dən bi ri ni tu tur və əha li 
ara sın da maa rif çi lik iş lə ri nin 
ar tı rıl ma sı is ti qa mə tin də  ar-
dı cıl təd bir lər hə ya ta ke çi rir. 
Ha zır da ra yon təş ki la tı nın 
üzv lə rin dən 6 min 860 nə-
fə ri ni qa dın lar təş kil edir 
və bu nis bət get dik cə ar tır. 
Təş ki lat da təm sil olunan 
qa dın la rı mız son il lər də ra-
yo nu muz da apa rı lan ge niş-
miq yas lı abad lıq-qu ru cu luq 
iş lə rin də də ya xın dan iş ti rak 
edir lər. 

 Am ma iş lər bu nun la bit-
mir. Qa dın – həm ana, həm 
ba cı, həm də hə yat yol da şı-
dır. On lar müx tə lif döv lət və-
zi fə lə rin də ça lış maq la, po lis 
or qan la rın da, hər bi xid mət-
də təm sil olun maqla ya na şı, 

gənc nəs lin mə nə viy ya tı nın 
for ma laş ma sın da, men ta li te-
tin qo run ma sın da, adət-ənə-
nə lə ri mi zin sax la nıl ma sın da 
müs təs na ro la ma lik dir lər. 

Azər bay can  qa dı nı,  ilk 
növ bə də, ailə oca ğı nın qo-
ru yu cu su, mü qəd dəs lik tim-
sa lı ki mi as so sia si ya olu nur. 
Onun xis lə tin də nə cib lik, 
xe yir xah lıq, fə da kar lıq, mə-
tin lik, qay ğı keş lik, in san-
pər vər lik ki mi mil li mən-
li yi miz də də rin kök sal mış 
key fiy yət lər var dır. Bö yük 
mə də ni ir sə ma lik olan xal-
qı mız hə mi şə qa dı nın ailə 
və cə miy yət də ki ro lu na bö-
yük  önəm ve rib. Hər bir 
ailə də cə miy yə tə və tən daş 
ye tiş di ri lir. Ailə özü isə cə-
miy yət da xi lin də ki çik bir 
döv lət dir. Məhz  bu ki çik 
döv lə tin tə mə li ne cə qo yul-
sa, bö yük döv lə ti miz – Azər-
bay ca nı mı zın xoş bəxt  gə lə-
cə yi on dan ası lı ola caq.  

8 Mart - Bey nəl xalq Qa-
dın lar Gü nü mü na si bə ti lə 
bü tün Azər bay can qa dın la rı-
nı təb rik edir on la ra can sağ-
lı ğı, ailə səa də ti ar zu la yı ram! 

QadınlarŞurasıuluöndərin
tövsiyəsiiləyaranıb

31 saylı çörəkbişirmə 
müəssisəsi 8 Mart – 
beynəlxalq qadınlar 
Günü münasibətilə 

bütün xanımları 
səmimi qəlbdən 

təbrik edir.

Süfrəniz bərəkətli 
olsun!
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Abadlıqişlərigenişvüsətalır

He sa bat mə ru zə si ilə çı-
xış edən  bə lə diy yə səd ri 
Hüm bət Hü sey nov  ötən ilin  
ye kun la rı nın  Bi nə qə di ra yo-
nu üçün  uğur lu ol du ğu nu, 
bu müd dət ər zin də bir sı ra 
mü hüm la yi hə lə rin re al laş-
dı rıl dı ğı nı yı ğın caq iş ti rak çı-
la rı nın diq qə ti nə çat dı rıb. H. 
Hü sey nov bil di rib ki, he sa bat 
ilin də ra yon da ge niş vü sət al-
mış abad lıq-qu ru cu luq iş lə-
rin də  yer li özü nüi da rə et mə 
or qan la rı da ya xın dan iş ti rak 
edib və bu pro se sə öz töh fə lə-
ri ni ver mə yə ça lı şıb lar. Onun 
söz lə ri nə gö rə, “2011– 2013-
cü il lər də Ba kı şə hə ri nin və 
onun qə sə bə lə ri nin so si al-
iq ti sa di in ki şa fı na da ir Döv-
lət Proq ra mı” çər çi və sin də 
M.Ə.Rə sul za də qə sə bə sin də 
də ki fa yət qə dər uğur lu iş-
lər hə ya ta ke çi ri lib: “Ötən il 
res pub li ka nın  bü tün ya şa yış 
mən tə qə lə rin də ol du ğu ki mi, 
pay tax tın  Bi nə qə di ra yo nu-
nun Rə sul za də qə sə bə si nin 
əra zi sin də də iri miq yas lı la-
yi hə lər ic ra olu nub və plan lı 
şə kil də hə ya ta ke çi ri lən iş lər 
bu gün də da vam et di ri lir. Bü-
tün bun lar   Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin bir ba şa tap şı rı ğı və 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti  baş-
çı sı nın nə za rə ti və iş ti ra kı ilə 
hə ya ta ke çi rilr”. 

Bə lə diy yə səd ri nin söz lə-
ri nə gö rə,  ötən müd dət ər-
zin də qə sə bə də ki ək sər  kü-
çə lər də kom mu ni ka si ya xət-
lə ri əsas lı tə mir edil dik dən 
son ra as falt lan ma iş lə ri  gö rü-
lüb.  Ümu mi lik də  il ər zin də 
qə sə bə əra zi sin də 111 min 
732 kvad rat metr as falt ör tü yü 
dö şə nib: “Hə ya ta ke çi ri lən 
ən uğur lu la yi hə lər dən bi ri 
ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də ro vun  bir-
ba şa tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə 
qə sə bə əra zi sin də yer lə şən 
Hey dər Əli yev adı na Mə də-
niy yət və İs ti ra hət  Par kı nın 
ən müa sir üs lub da ye ni dən 
qu rul ma sı, bu ra da sa kin lə rin 
hər tə rəf li şə ra it  ya ra dı lıb. 
Ey ni za man da, adı çə ki lən 

əra zi də yer lə şən Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
in zi ba ti bi na sı ye ni dən qu-
ru lub və Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın ye ni in zi ba ti bi-
na sı in şa olu nub. Çox se vin-
di ri ci və fə rəh lən di ri ci hal dır 
ki, hər üç ob yek tin açı lı şın da 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli-
yev iş ti rak edib”.

 H. Hü sey nov bil di rib ki, 
Döv lət Proq ra mı çər çi və sin-
də ötən il  qə sə bə əra zi sin-
də yer lə şən 6 say lı Bir ləş miş 
şə hər xəs tə xa na sı tam tə mir 
olu na raq sa kin lə rin is ti fa də-
si nə ve ri lib. 100 və 143 say-
lı mək təb lər də əla və təd ris  

kor pus la rı ti ki lib, 90 say lı uşaq 
bağ ça sı əsas lı tə mir olu nub, 
211 say lı bağ ça isə müa sir üs-
lub da ye ni dən in şa edi lib”.  

2013-cü il də tə miz li yi 
hə ya ta ke çir mək üçün ra yon 
rəh bər li yi tə rə fin dən  bə-
lə diy yə yə 402  ədəd məi-
şət tul lan tı la rı kon tey ne ri, 2 
ədəd müa sir tə ləb lə rə ca vab 
ve rən zi bil da şı yan,  3 ədəd  
isə iri  tul lan tı la rın yı ğıl ma sı 
üçün özü bo şal dan ma şın ve ri-
lib.  Bun dan əla və, qə sə bə də 
9 müx tə lif yer də nü mu nə vi 
məi şət tul lan tı la rı mey dan ça-
la rı ti ki lib.

Ötən il ra yo nun xid mət 
sa hə lə ri tə rə fin dən qə sə bə 

əra zi sin də  xey li iş lər gö rü lüb. 
Qaz-is tis mar ida rə si qə sə bə-
nin bir çox kü çə və dön gə-
lə rin də  köh nə qaz xət lə ri ni 
ye ni si ilə əvəz edib, nə ti cə də  
qa zın təz yi qi nor mal laş dı rı lıb. 
Ra yon Su ka nal ida rə si tə rə-
fin dən Ha cı ba ba bə yov– Za hid 
Qəm bə rov kü çə si is ti qa mə-
tin də, 8 Mart, Sa hib Hü sey nov, 
Ma hir Qə di rov, Sət tar Bəh lul-
za də kü çə sin də ki  I dön gə, Əli 
Məm mə dov, Mir zə Mə həm-
məd xan, Ay dın bə yov kü çə lə-
rin də ye ni ka na li za si ya xət lə ri, 
Azad lıq pros pek tin də, Mu sa-
bə yov, Svet la na Məm mə do va, 
Ha cı ba ba bə yov, Ma hir Qə-
di rov, Cə fər Xən dan, I şi mal 
ting li yi və s. kü çə lər də ye ni su 
xət lə ri çə ki lib. Ey ni za man da, 
qə sə bə sa kin lə ri fa si lə siz elekt-
rik ener ji si ilə tə min olu nub lar 
. Kü çə lə rin işıq lan dı rıl ma sı is-
ti qa mə tin də də mü əy yən iş lər 
gö rü lüb.

H. Hü sey no vun söz lə ri nə 
gö rə,   ha zır da bə lə diy yə də  5 
dai mi ko mis si ya fəa liy yət gös-
tə rir: “Ötən müd dət ər zin də 
bə lə diy yə nin əra zi sin də 14 

Mə həl lə Ko mi tə si ya ra dı lıb. 
Bu ko mi tə lə rin ya ra dıl ma-
sın da məq səd mə həl lə da xi li 
prob lem lə rin həl lin də sa-
kin lə rin ya xın dan iş ti ra kı nı 
tə min et mək dir. Ko mi tə lər, 
əsa sən,  mü va fiq əra zi də ya-
şa yan nü fuz lu şəxs lər dən təş-
kil olu nub ki, bu da möv cud 
prob lem lə rin vax tın da bə lə-
diy yə yə çat dı rıl ma sın da  və 
həl lin də  müs bət rol oy na yır. 
Bə lə diy yə əra zi sin də olan 
prob lem lə rin həl li məq sə di lə 
ay da 1-2 də fə ic las ke çi ri lə rək 
mü va fiq qə rar lar qə bul edi lir. 
Ötən il ər zin də 14 ümu mi ic-
las ke çi ri lib. İc las la rın pro to-
kol la rı nın su rət lə ri, mü va fiq 

qa nu nun tə ləb lə ri nə uy ğun 
ola raq, Əd liy yə Na zir li yi nin 
Bə lə diy yə lər lə İş Mər kə zi nə 
gön də ri lib. Onu da diq qə ti-
ni zə çat dı rım ki, bə lə diy yə də 
uçot və he sa bat iş lə ri möv cud 
qa nun ve ri ci li yə uy ğun apa rı-
lır”. 

Bə lə diy yə səd ri nin  de di-
yi nə gö rə, he sa bat döv rün də 
nə zər də tu tu lan təd bir lə rin 
re al laş dı rıl ma sı za ma nı büd-

cə nin ic ra sı na nə za rət cid di 
təş kil olu nub: “He sa bat döv-
rün də bə lə diy yə büd cə si nə 
499 min 422 ma nat gə lir da xil 
olub, xərc lər isə 510 min 179 
ma nat təş kil edib.   Bə lə diy-
yə  büd cə si nin gə lir lə ri fi zi-
ki şəxs lə rin tor paq və əm lak 
ver gi si, tor paq ica rə haq qı, 
kü çə rek lam la rın dan, məi-
şət tul lan tı la rı na gö rə xid mət 
haq qı yı ğı mın dan for ma la-
şıb. Xa tır la dım ki, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
töv si yə si nə əsa sən, qə sə bə 
əra zi sin dən dis lo ka si ya üz rə 
məi şət tul lan tı la rı nın yı ğı lıb 
da şın ma sı və zə rər siz ləş di ril-
mə si iş lə ri ni bə lə diy yə  hə ya-

ta ke çir di yin dən, bu sa hə nin 
xid mət haq qı yı ğı mı da bə lə-
diy yə tə rə fin dən ic ra edi lir”.                                                                

Bə lə diy yə səd ri büd cə-
yə da xil ol muş ma liy yə və-
sai ti nin mü əy yən  his sə si nin 
dai mi əsas lar la bə lə diy yə də 
ça lı şan bə lə diy yə üzv lə ri nin 
və qul luq çu la rı nın əmək haq-
qı na sərf  edil di yi ni yı ğın caq 
iş ti rak çı la rı nın diq qə ti nə çat-
dı rıb: “Yer li özü nüi da rə et mə 
or qa nı nın sax lan ma sı na 230 
min 787 ma nat, tə mir-ti kin-
ti və abad laş dır ma iş lə ri nə 
24 min 349 ma nat, mən zil-
kom mu nal iş lə ri nə 217 min 
400 ma nat, so si al tə mi nat və 
so si al mü da fiə yə 26 min 908 
ma nat xərc lə nib . Di gər xərc-
lə rə isə 10 min 740 ma nat sərf 
olu nub. Bə lə diy yə büd cə si nə 
da xi lol ma lar Na zir lər Ka bi ne-
ti nin mü va fiq qə ra rı na, Ver gi 
Mə cəl lə si nə və bə lə diy yə nin 
qə bul et di yi  qə rar la ra uy ğun 
he sab la nıb. Əha li dən rü sum-
la rın və ver gi lə rin yı ğıl ma sı 
za ma nı ver gi ödə yi ci lə ri nə 
möv cud qa nun lar ba rə də ət-
raf ı mə lu mat ve ri lib”.

H.Hü sey nov bil di rib ki, 
əv vəl cə dən  proq noz laş dı-
rıl mış və sai tin büd cə yə top-
lan ma ma sı nın baş lı ca sə bə bi 
sa kin lər, ey ni za man da  sa hib-
kar lar tə rə fin dən yer li ver gi 
və ödə niş lə rin vaxt lı-vax tın-
da ödə nil mə mə si  olub.

Bə lə diy yə nin sa kin lər lə 
sıx iş lə di yi ni söy lə yən sədr 
ötən müd dət ər zin də qə-
sə bə də ya şa yan az tə mi nat lı 
ailə lə rin diq qət mər kə zin də 
sax lan dı ğı nı de yib. Bil di rib 
ki, ötən müd dət ər zin də qə-
sə bə də ya şa yan im kan sız və-
tən daş lar, xəs tə, tən ha, əlil və 
şə hid ailə lə ri nə mad di yar-
dım lar gös tə ri lib.  

He sa bat ili ər zin də  bə-
lə diy yə yə 242 mək tub, 538 
əri zə və mü ra ci ət da xil  olub.  
Mək tub lar dan 2-si Ali Məh-
kə mə dən, 39-u 1 say lı Ba kı 
İn zi ba ti-İq ti sad Məh kə mə-
sin dən, 11-i Ba kı Apel ya si ya 
Məh kə mə sin dən, 30-u Bi nə-
qə di Ra yon Məh kə mə sin dən, 
9-u Əd liy yə Na zir li yi nin Bə-
lə diy yə lər lə İş Mər kə zin dən, 
22-si Əd liy yə Na zir li yi Ba kı 
şə hə ri Bi nə qə di  ra yon ic ra 
şö bə sin dən,  35-i Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin dən, 
11-i 9 say lı Bi nə qə di İkin ci 
Seç ki Dai rə si nin dai rə seç ki 
ko mis si ya sın dan, 2-si Döv lət 
Tor paq və Xə ri tə çək mə Ko-
mi tə si nin Ba kı şə hər şö bə sin-
dən, 40-ı isə müx tə lif ida rə, 
təş ki lat və cə miy yət lər dən 
da xil  olub. Əri zə və mü ra ci-
ət lə rin 88-i tor paq və ev mə-
sə lə si, 113-ü mad di yar dım, 
28-i iş lə tə min olun ma, 17-si 
ka na li za si ya, məi şət tul lan tı sı, 
su, qaz, işıq la bağ lı, 72-si bə-
lə diy yə nin Ver gi şö bə sin də 
şəx si he sab ko du nun açıl ma-
sı, bor cun si lin mə si, qey diy-
yat və s., 41-i rek lam və ica rə 
mü qa vi lə si nin bağ lan ma sı, 
44-ü as falt və yol, 135-i isə di-
gər mə sə lə lər dən iba rət olub. 
Əri zə və mü ra ci ət lə rə bə lə-
diy yə nin aidiy yə ti ko mis si ya 
və şö bə lə rin də ba xı la raq, mü-
va fiq ca vab lar ve ri lib.  Mad di 
yar dım la bağ lı 103 mü ra ci ət, 
tor paq sa hə si nin əvə zi üçün 
bə lə diy yə büd cə si nə ödə nil-
miş pul və sai ti nin ge ri qay ta-
rıl ma sı ba rə də isə 1 mü ra ci ət 
mü za ki rə olu na raq müs bət 
həl li ni ta pıb. Bə lə diy yə tə-
rə fin dən Bə lə diy yə lər lə İş 
Mər kə zi nə, Bi nə qə di RİH-ə, 
məh kə mə ins tan si ya la rı na, 
müx tə lif ida rə və təş ki lat la ra 

və və tən daş la ra ümu mi lik də  
251 mək tub gön də ri lib. Ey ni 
za man da, və tən daş la rın mü-
ra ci ət lə ri əsa sın da aidiy yə ti 
üz rə təq dim et mək üçün  207 
ara yış ve ri lib. 

Çı xı şı nın so nun da H.Hü-
sey nov möv cud prob lem lər-
dən də söz acıb: “Ar tıq 14 
il dir ki,  fəa liy yət gös tər mə-
si nə bax ma ya raq,  bə lə diy-
yə nin hə lə də öz  in zi ba ti 
bi na sı yox dur, bun dan əla və, 
qə sə bə də bə zi mə həl lə da xi li 
yol lar as falt lan ma yıb, Ye ni ya-
şa yış mas si vin də ka na li za si ya 
xət lə ri hə lə də çə kil mə yib. 
Ey ni za man da,  bə lə diy yə nin 
ma liy yə əsas la rı nı təş kil edən 
əm lak və tor paq ver gi si nin 
top lan ma sı ilə bağ lı  əha li 
ara sın da la zı mi maa rif ən dir-
mə iş lə ri zə if hə ya ta ke çi ri lib”.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti baş çı sı nın  qə sə bə 
əra zi sin də sa kin lər lə mü-
tə ma di ke çir di yi gö rüş lə rin 
əhə miy yə tin dən da nı şan  
sədr bu təd bir lər də qal dı rı-
lan prob lem lə rin vax tın da 
həll edil di yi ni diq qə tə çat dır-
dı: “İc ra baş çı sı nın tap şı rı ğı 
ilə  ic ra nü ma yən də si və bə-
lə diy yə səd ri tə rə fin dən ay da 
bir də fə qə sə bə nin müx tə lif 
ün van la rın da sa kin lər lə  gö-
rüş lər ke çi ri lir, on la rı na ra hat 
edən mə sə lə lər hər tə rəf-
li ana liz edi lir, prob lem lə rin 
həl li is ti qa mə tin də mü va fiq 
təd bir lər gö rü lür. Məhz bu-
nun nə ti cə si dir ki. bu gün 
sa kin lə rin ra yon rəh bər li yi nə 
inam və eti ba rı da ha da ar tıb”.

Son ra he sa bat ət ra fın da 
ge niş mü za ki rə lər apa rı lıb. 
Yı ğın caq da çı xış edən qə sə-
bə sa kin lə ri Xa ləd din Ab ba-
sov, Ay dın Alı yev, Ələd din 
Ha cı yev in di yə dək gö rül müş 
iş lər dən ra zı lıq la rı nı bil dir-
mək lə ya na şı, on la rı na ra hat 
edən prob lem lər dən də  da-
nı şıb lar. Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı-
nın  Əra zi  ida rə et mə və yer li 
özü nüi da rə et mə or qan la rı ilə 
iş şö bə si nin mü di ri Ra miz 
Gö yü şov və Ra yon  tə sər rü-
fa tı şö bə si nin mü di ri Əda lət 
Rə cə bov M.Ə.Rə sul za də bə-
lə diy yə si nin gör dü yü iş lər-
dən söz açıb, elə cə də bə zi 
nöq san və ça tış maz lıq la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı nı töv si yə 
edib lər. 

He sa bat yı ğın ca ğı qə rar 
la yi hə si nin  oxu nu şu ilə ye-
kun la şıb.

MƏ HƏb bƏt Oru cOV 

Fev ra lın  4də M.Ə. Rə sul za də  bə lə diy yə si nin  2013cü 
ilin ye kun la rı na həsr olun muş he sa bat yı ğın ca ğı ke çi ri lib.  
MKTB– nin  akt za lın da baş tu tan yı ğın caq da  Bi nə qə di Ra
yon İc ra ha ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın Əra zi  ida rə et mə 
və yer li özü nüi da rə et mə or qan la rı ilə iş şö bə si nin mü di ri 
Ra miz Gö yü şov və Ra yon  tə sər rü fa tı şö bə si nin mü di ri Əda
lət Rə cə bov, ha be lə bə lə diy yə əra zi sin də ya şa yan sa kin lər 
iş ti rak edib lər. 

M.Oru cOV
 
Ha va la rın əl ve riş li keç mə-

si Bi nə qə di ra yo nun da tə mir-
ti kin ti iş lə ri nin sü rət lən mə si-
nə sə bəb olub: ra yo nun ək sər 
əra zi lə rin də mə həl lə da xi li və 
qə sə bə lə ra ra sı yol la rın as falt-
lan ma sı na baş la nı lıb. 

Ha zır da 8-ci mik ro ra yon-
da mə həl lə da xi li yol lar da və 
ya şa yış bi na la rı nın ət ra fın da 
abad lıq iş lə ri da vam et di ri lir, 
sı ra dan çıx mış sə ki lər bər pa 
olu nur. Əra zi də yer lə şən 1 
say lı Mən zil İs tis mar Sa hə-
si nin (MİS) rəi si Mah mud 
Hə sə nov  qə ze ti mi zə açıq la-
ma sın da bil dir di ki, mik ro ra-
yon da hə ya ta ke çi ri lən abad-
lıq iş lə ri son gün lər da ha ge niş 
miq yas alıb: «Ha zır da MİS-in 
ta be li yin də olan 21 say lı beş-
mər tə bə li ya şa yış bi na sı nın 
hə yə tin də abad lıq iş lə ri apa rı-
lır. Bi na nın qar şı sın dan ke çən 
mə həl lə da xi li yol tə mir edi lir 
və as falt ör tü yü dö şə nir». 

M.Hə sə no vun söz lə ri nə 
gö rə, əra zi də baş lan mış ca ri 
tə mir iş lə ri nə ti cə sin də həl li-
ni göz lə yən di gər prob lem lər 
də ara dan qal xa caq: «Ra yon 
rəh bər li yi nin gös tə ri şi nə əsa-
sən, ya xın pers pek tiv də ya ğış 
və qar su la rı nə ti cə sin də sı-
ra dan çıx mış mə həl lə da xi li 

yol la rın və sə ki lə rin tə mi ri 
nə zər də tu tu lur. Mə lu mat 
üçün bil di rim ki, 1 say lı MİS 
1969-1971-ci il lər də ti ki lib 
is tis ma ra ve ril miş 27 çox mər-
tə bə li ya şa yış evi nə xid mət 
gös tə rir. İn di yə dək 3 ədəd 16 
mər tə bə li və 2 ədəd 9 mər tə-
bə li bi na da tə mir iş lə ri hə ya-
ta ke çi ri lib. Bi na la rın hə yət-
lə rin də in san la rın is ti ra hə ti 
üçün müa sir söh bət xa na lar 
ti ki lib, 80 otu ra caq, 61 ədəd 
zibil qu tu su qo yu lub. Gənc-
lə rin asu də vax tı nın sə mə rə li 
təş ki li məq sə di ilə əra zi də 2 
ədəd mi ni-sta di on in şa olu-
nub, 4 yer də id man qur ğu la rı 
və uşaq lar üçün əy lən cə ele-
ment lə ri qu raş dı rı lib. Abad 
mə həl lə lər də ya ra dıl mış 

park lar da fəv va rə və  şə la lə 
komp lek si ti ki lib və ağac-kol 
əki lib. Ya ra dıl mış bu gö zəl li-
yin qo ru nub sax lan ma sı üçün 
hər gün qa zon sa hə si nə və 
ağac la ra aq ro tex ni ki qul luq 
gös tə rir, vax tı-vax tın da su-
var ma, bi çin iş lə ri apa rı rıq. 
Əra zi də qu ru muş və in san lar 
üçün təh lü kə ya ra dan ağac lar 
kə si lib, əvə zin də ye ni ağac 
ting lə ri əki lib. Abad laş dır-
ma sı təd bir lə ri çər çi və sin də 
6500 kvad rat metr sa hə yə as-
falt ör tü yü dö şə nib. Sa kin lər 
tə rə fin dən yol la ra bas dı rıl-
mış müx tə lif ma neə lər sö kü-
lə rək ləğv edi lib,  ye ni as falt 
dö şən miş mə həl lə lər də 8 sü-
rət məh dud laş dı rı cı aşı rım lar 
qu raş dı rı lıb”. 

Mü sa hi bi miz həm çi nin 
vur ğu la dı ki, əra zi də ki hə-
yət lə rin işıq lan dı rıl ma sı da 
xü su si diq qət mər kə zin də dir: 
«Bu gü nə dək əra zi də 88 işıq 
di rə yi qu raş dı rı lib və bu iş-
lər da vam et di ri lir. Mü əy yən 
sə bəb lər dən sı ra dan çı xan 
ava dan lıq lar dər hal baş qa sı 
ilə əvəz edi lir. Qu raş dı rıl mış 
fəv va rə və şə la lə komp lek-
si nin nor mal iş lə mə si üçün 
la zı mi tex ni ki təd bir lər gö rü-
lür. Əra zi nin tə miz li yi də xü-
su si nə za rət də dir. İri həcm li 
tul lan tı lar MKTB-nin özü bo-
şal dan ma şın la rı ilə yı ğı la raq  
Ba la xa nı po li qo nu na da şı nır. 
Bir qay da ola raq, həf tə nin 
şən bə gün lə ri xid mə ti əra zi-
də imə ci lik lər ke çi ri lir». 

M. OrucOV

Mar tın 4-də Bi nə qə di Ra-
yon Bö yük Və tən Mü ha ri bə-
si, Əmək, Si lah lı Qüv və lər və 
Hü quq Mü ha fi zə  Or qan la rı 
Ve te ran la rı Şu ra sı “Pak-Dad” 
res to ra nın da təd bir ke çir ib. İş 
adam la rı nın təş ki lat çı lı ğı ilə  
ke çi ri lən top lan tı da 40-a ya-
xın ve te ran iş ti rak e dib. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
Şu ra nın səd ri Tel man Hə tə-
mov de yib ki,  Azər bay can 
döv lə ti Bö yük Və tən mü ha-
ri bə si iş ti rak çı la rı na  hə mi şə 
bö yük qay ğı ilə ya na şıb: “Hər 
il  res pub li ka mız ın bü tün böl-
gə lə rin də ol du ğu ki mi, Bi nə-
qə di ra yo nun da da  fa şizm 
üzə rin də qə lə bə təm tə raq la 
qeyd olu nur. Bö yük Və tən 
mü ha ri bə si iş ti rak çı la rı Qə lə-
bə gü nü mü na si bə ti ilə ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti  tə rə fin dən 
qə bul edi lir və on la ra mü va-

fiq yar dım lar gös tə ri lir ”.   
8 Mart  – Bey nəl xalq Qa-

dın lar Gü nü və Nov ruz bay-
ra mı ön cə si be lə bir təd bi rin 
təş ki li nə kö mək lik gös tə rən 
in san la ra tə şək kü rü nü bil-
di rən T. Hə tə mov, ey ni za-
man da, Bi nə qə di də gö rü lən 
iş lər lə  bağ lı ra yon rəh bər li-
yi nə uğur lar ar zu la yıb: “Bil-
di yi miz ki mi, qar şı dan 8 Mart 
– Bey nəl xalq Qa dın lar Gü nü 
və mil lə ti mi zin ta rix lər bo yu 
qo ru yub sax la dı ğı  mil li ift i-
xa rı mız olan Nov ruz bay ra-
mı  gə lir. Bu gün kü  təd bi rin 
iş ti rak çı la rı ara sın da qa dın lar 
da var. On lar mü ha ri bə il lə-
rin də ki şi lər lə çi yin-çi yi nə 
öl kə mi zin azad lı ğı uğ run da 
vu ru şub lar. Ey ni za man da, 
ara mız da əmək, Mil li Or du da 
və hü quq mü ha fi zə or qan la-
rın da uzun il lər ça lış mış qa-
dın lar da var. Mən bu xa nım-
la rı qar şı dan gə lən bay ra mlar 

mü na si bə ti ilə təb rik edir və 
on la ra uzun ömür, cansağ lı ğı 
ar zu la yı ram”. 

Təd bir də çı xış edən Bi-
nə qə di Ra yon Bö yük Və tən 
Mü ha ri bə si, Əmək, Si lah lı 
Qüv və lə ri və Hü quq Mü ha-
fi zə  Or qan la rı Ve te ran la rı 
Şu ra sı mət bu at xid mə ti nin 
ka ti bi Nər mi nə Sə fə ro va da 
məc lis də iş ti rak edən qa dın-
la ra xoş ar zu la rı nı çat dır araq 
bil dir ib ki, təş ki lat üzv lə ri nin 
tez-tez bir ye rə top la şa raq ün-
siy yət də ol ması ənə nə ha lı nı 
alıb. Şuranın üz vü Rə na Əli-
ye va təd bi rin təş ki lat çı la rı na 
də rin tə şək kü rü nü bil dir ib.  
Son ra təd bir iş ti rak çı la rı na 
zi ya fət ve ril ib. Təş ki lat çı la rın 
adın dan çı xış edən Na tiq Mü-
təl li mov ve te ran la ra gə lə cək 
iş lə rin də uğur lar ar zu layıb. 

Təd bir də iş ti rak edən 
ve te ran la ra qol saa tı hə diy yə 
olunub.

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin Bi nə qə di ra-
yon Su ka nal İda rə si ye ni 
ün va na kö çüb. 

Cə miy yət dən ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə, in di yə qə-

dər ida rə Bi nə qə di ra yo nu 
S. S. Axun dov kü çə si  3123-
cü mə həl lə də fəa liy yət gös-
tə rib. Ha zır da Bi nə qə di ra yon 
Su ka nal İda rə si Cə fər Xən dan 
kü çə si 54 ün va nın da yer lə şir. 

Abu nə çi lə rin diq qə ti nə çat dı-
rı lır ki, su təc hi za tı və ka na li-
za si ya xid mət lə ri ilə bağ lı ye ni 
ün va na mü ra ci ət et sin lər. 

Əla qə te le fon la rı: (012) 
562 25 54, (012) 562 14 17

Veteranlarınbayramtədbiri

BinəqədiSukanalİdarəsiyeniünvanda
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Xal qı mı zın ən qə dim və əziz bay ram
la rın dan olan Nov ruz ulu yur du mu za öz 
mü ba rək qə dəm lə ri ni ba sır. 

AMEAnın Folk lor İns ti tu tu nun şö
bə mü di ri, fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru 
Ağa ver di Xə li lin “Eli mi zin əziz bay ra mı 
Nov ru zun müj də çi lə ri – çər şən bə lər” mə
qa lə si yə qin ki, bir çox su al la ra ca vab tap
maq da ha mı mı za yar dım çı ola bi lər. 

Azər bay can folk lor şü nas lı ğı nın ən 
az öy rə ni lən sa hə lə rin dən bi ri də Nov-
ruz bay ra mın dan əv vəl qeyd olu nan 
çər şən bə lər dir. Bu ba xım dan ha zır da 
çər şən bə lə rin təq vim əsas la rı nın araş dı-
rıl ma sı na cid di eh ti yac var dır. Çün ki çər-
şən bə mə ra sim lə ri nin ayin əsa sı onun 
təq vim də ki ye ri və mə na sı ilə əla qə li dir. 
Çər şən bə lə rin han sı təq vi mə aid ol ma sı 
haq qın da folk lor şü nas lı ğı mız da ay dın fi-
kir yox dur. Bu nun əvə zin də isə çər şən-
bə lə rin təq vim xa rak te ri ni aç maq üçün 
heç bir el mi əsa sı və xalq təq vi mi ilə bağ-
lı lı ğı ol ma yan mə həl li ad la rın müx tə lif 
va ri ant la rın dan bəhs olu nur. Mə sə lən, 
Nov ruz bay ra mı na bir ay qal mış qeyd 
olu nan 4 ila xır çər şən bə dən bi rin ci si nə 
“bi rin ci çər şən bə”, “ya lan çı çər şən bə”, 
“əzəl çər şən bə”, “su çər şən bə si”, ikin ci-
si nə “ikin ci çər şən bə”, “xə bər çi çər şən-
bə”, “üs kü çər şən bə”, “od çər şən bə si”, 
üçün cü sü nə “üçün cü çər şən bə”, “ölü 
çər şən bə” (mə zar zi ya rə ti nə gö rə), “yel 
çər şən bə si”, dör dün cü sü nə “axır çər şən-
bə”, “ila xır çər şən bə”, “tor paq çər şən bə-
si” və s. de yi lir.

“Nov ruz” sö zü nün mə na sı nın “ye ni 
gün” ol du ğu mə lum dur. Çər şən bə nin 
isə ay dın iza hı yox dur. Çər şən bə nin “çə-
har şən bə” sö zün dən ol du ğu nu nə zə rə 
al saq, onu “dörd şən bə” və ya “dör dün cü 
şən bə” ki mi hər fi tər cü mə et mək olar.

Qə dim za man lar da “Nov ruz”un gə li-
şi – əmək möv sü mü nün baş la ma sı idi və 
in san la rı se vin di rir di. On lar qo yun–qu-
zu nun ya za sa la mat çı xa rıl ma sı, sü dün, 
ətin, ya ğın, pen di rin bol ol ma sı ar zu su 
ilə müx tə lif nəğ mə lər ya rat mış lar. Bu 
nov ruz qa ba ğı nəğ mə lər üç ye rə ay rı lır: 
çil lə nəğ mə lə ri, ila xır çər şən bə nəğ mə-
lə ri, bay ram nəğ mə lə ri. 

Nov ru za hə lə 90 gün qal mış, yə ni 
qı şın bö yük çil lə si nin gir mə si ilə bağ lı 
çil lə şən lik lə ri ke çi ri lər və müx tə lif nəğ-
mə lər oxu nar dı. Bə zi böl gə lər də hə min 
nü mu nə lə rə “Çil lə kəs di”, “Çil lə” və ya 
“Çil lə dən çıx ma” nəğ mə lə ri də de yi lər-
di. Er kən dü şün cə də qış çil lə lə rə (bö yük 
çil lə 40 gün, ki çik çil lə 20 gün) və boz 
aya (30 gün) bö lü nür. Tə səv vür də qı şın 
bir çox ob raz la rı na müx tə lif mü na si bət 
ifa də edi lir. Bu xü su siy yət çil lə nəğ mə-
lə rin də də özü nü gös tə rir. 

Təd qi qat lar dan ay dın olur ki, Nov-
ruz bay ra mı öz mə ra sim lə ri ilə bir lik-
də, za man-za man Azər bay can da ha kim 
kə sil miş din lə rin ha mı sın dan çox sa də 
tə sər rü fat bay ra mı, yə ni qı şın yo la sa-
lın ma sı, ya zın qar şı lan ma sı bay ra mı ol-
muş dur. Məhz bu na gö rə dir ki, xal qı mız 
müx tə lif din lə rin, məz həb lə rin, si ya si 
sis tem lə rin, ay rı-ay rı hökm dar la rın tə sis 
et dik lə ri bir çox bay ram la rı, mə ra sim lə-
ri unut muş, Nov ru zu isə in sa nı əmə yə, 
zəh mə tə, mad di ne mət lə ri ya rat ma ğa 
ça ğı ran tə sər rü fat bay ra mı ki mi əsr lər 
bo yu ya şat mış dır. Azər bay can xal qı in di 
də hər il hə vəs lə bu əziz bay ra mı göz-
lə yir, onu se vinc lə qar şı la yır, xü su si bir 
mə həb bət lə ic ra edir. Be lə lik lə, Nov ruz 
və on dan əv vəl ke çi ri lən çər şən bə lər 
xal qı mı zın hə ya ta, tə biə tə, tor pa ğa, zəh-
mə tə mə həb bə ti nin tə za hü rü dür. 

Nov ruz qa ba ğı nəğ mə lə rin mü əy yən 
bir his sə si ni çər şən bə lər lə bağ lı ayin və 
mə ra sim nəğ mə lə ri təş kil edir. Ye ni ilin, 
ye ni gü nün – Nov ru zun gə li şi nə ən azı 
dörd həft ə əv vəl dən ha zır lıq gö rü lür. Bu 
həft ə lər Su çər şən bə si, Od çər şən bə si, 
Yel çər şən bə si, Tor paq çər şən bə si ad la-
nır.

Çər şən bə lər Nov ruz bay ra mı nın 
əvə zo lun maz at ri but la rın dan dır. Hər 
çər şən bə tə biə tin bir ün sü rü ilə əla qə-
lən di ril miş və be lə lik lə in san la rın tə səv-
vür lə rin də ila xır çər şən bə lər, ya xud ilin 

axır çər şən bə lə ri şək lin də for ma laş mış-
dır.

Nov ruz ulu əc dad la rı mı zın əs ki bay-
ram la rın dan ol muş, in sa na hə yat ve rən 
dörd ün sü rün – su yun, odun, ye lin, tor-
pa ğın isin mə si, di ril mə si is tə yi ilə bağ lı 
ya ran mış dır. 

İla xır çər şən bə lə rin bi rin ci si su 
çər şən bə si dir. Su çər şən bə si boz ayın 
dörd mü qəd dəs çər şən bə si nin il ki dir. 
Xalq ara sın da o, “əv vəl çər şən bə”, “gö zəl 
çər şən bə”, “su lar Nov ru zu”, “gül çər şən-
bə” ki mi də ta nı nır. Su çər şən bə si su ya 
ta pın ma ina mı ilə bağ lı dır. Qor xu lu yu-
xu la rın su ya da nı şıl ma sı ilə in sa nı iz lə-
yən qə za la rın dəf olun ma sı ina mı türk 
mi fo lo ji mətn lə ri nin əsa sı nı təş kil edir. 
Əzə li inam lar da su sağ lam lı ğın mən bə yi 
idi. Su çər şən bə si gü nü axar su dan ke-
çən lər azar-be zar dan xi las olar. 

Su ilə bağ lı sı na ma lar:
İlk çər şən bə dən baş la ya raq qon şu ya 

ax şam ca ğı ələk, ma ya, od ve ril məz. Zə-
ru rət olan da is tə yə gə lə nin ba şın dan ör-
pə yi ni gö tü rüb son ra ve rər di lər. 

Çər şən bə də evə sü pür gə çək mək ol-
maz.

İnanc lar:
Süf rə yə su da ğıl ma sı ay dın lıq dır.
Su içən ada mı qə fil vur maz lar.
Su içən ada mı da nış dır maz lar.
Lal axan su dan keç məz lər.
Yu xu da su gör mək ay dın lıq dır.
Sə fə rə çı xan ada mın ar xa sın ca su 

atar lar.
Odu su ilə sön dür mək gü nah dır.
Su ilə bağ lı ata lar söz lə ri:
Su yun lal axa nı, ada mın ye rə ba xa nı.
Su bir yer də qa lan da iy lə nər.
Su gə lən ar xa bir də gə lər.
Su sə hən gi su da sı nar.
Su mur dar lıq gö tür məz.
Su ilə bağ lı tür kə ça rə lər:
Su çər şən bə sin də öv la dı ol ma yan 

qa dı nın ba şın dan qır xa çar cam dan su 
tök sən, öv la dı olar.

Su çər şən bə sin də qor xan ada mın 
ba şın dan üç də fə sağ dan, üç də fə sol dan 
su tök sən, qor xu su ke çər.

Su çər şən bə sin də qor xan ada ma 
qorx du ğu yer də su içir dər lər.

Su ilə bağ lı al qış lar: 
Qa mən axan görg lü su yun qu ru ma-

sın!
Qa ra ba şım qur ban ol sun, su yum, sa-

na!
Su ilə bağ lı tap ma ca lar:
Ay ge dər, ha il ge dər,
Ge cə gün düz yol ge dər.
od çər şən bə si ila xır çər şən bə lə

rin ikin ci si dir. Bu na xalq ara sın da “üs kü 
çər şən bə”, “üs kü ge cə si”, “ikin ci çər şən-
bə” və ya xud “ad dı çər şən bə” də de yi lir. 
Od mü qəd dəs he sab edi lir di. Çox qə dim 
keç miş də ye ni ana dan ol muş uşa ğı odun 
ba şı na do lan dır maq la pak edər, an caq 
bun dan son ra ana nın qu ca ğı na ve rər-
di lər. Bu yol la pak laş ma mış uşaq mur-
dar he sab edi lər, bu na gö rə də ana onu 
ra hat lıq la qu ca ğı na ala bil məz miş. Bu 
inan cın və xü su si mə ra si min çox ay dın 
izi bu gün də “Çe vir oca ğa, al qu ca ğa” ki-
mi ata lar söz lə rin də ya şa maq da dır.

od la bağ lı ata söz lə ri:
Od qa lar köz olar, qız qa lar söz olar.
Od qa la yıb oda düş mü şük.
Od ya nan yer dən tüs tü çı xar.
od la bağ lı inanc lar:
Çər şən bə də oca ğı boş qoy maz lar.
Ocaq da kül tit rə yən də od xey rə oy-

na yır de yir lər”. 
od la bağ lı al qış lar:
Oca ğın bə rə kət li ol sun.
Oca ğın nur lu ol sun.
Oca ğın od lu ol sun.
Oca ğı na nur çi lən sin.
Oca ğın sön mə sin.
od la bağ lı qar ğış lar:
Oda dü şə sən.
Od-oca ğa həs rət qa la san.
Oca ğın qa zan gör mə sin.
od la bağ lı tap ma ca lar:
Ev dən – evə qı zıl yay lıq.
Yel çər şən bə si ila xır çər şən bə nin 

üçün cü sü dür. O, xalq ara sın da “Kü lək 

oya dan çər şən bə”, “Kü lək li çər şən bə”, 
“Yel li çər şən bə” adı ilə də ta nı nır.

Yel lə ba ğı ata lar söz lə ri:
Ye lə tü pür sən öz üs tü nə qa yı dar.
Yel qa ya dan nə apa ra r?
Yel nən gə lən sel nən ge dər.
Yel əsib qoz tö kü lüb. 
Yel lə bağ lı tap ma ca lar:
Hər yan ələk–və lək dir,
İs ti ta mam kə lək dir.
Də yir ma na can ve rər,
Xır ma na da gə rək dir.
Yel lə bağ lı inanc lar:
Yel çər şən bə si ge cə si sö yüd ağa cı nın 

al tı na ke çib niy yət elə və yel ba ba nı ça ğır. 
Əgər yel ba ba sə nin sə si ni eşi dib əs sə və 
sö yü dün bu daq la rı ağa ca to xun sa di lə yin 
ye ri nə ye tər.

Tor paq çər şən bə si ni “tor paq – çil lə 
– be çə çər şən bə si” də ad lan dı rır lar. O, 
xalq ara sın da “ila xır çər şən bə”, “tor paq 
çər şən bə si”, “çər şən bə – su ri” ad la rı ilə 
də ta nı nır. 

Axır çər şən bə gü nü nün baş lı ca özəl-
li yi on dan iba rət dir ki, qə bir üs tü nə ge-
di lər, ölü lə rin ru hu na Mü qəd dəs Qu ra-
ni-Kə rim dən su rə lər oxu nar, dua edi lər.

Azər bay can türk lə rin də bir adət də 
bu dur ki, hə min çər şən bə ax şa mın da 
od üs tün dən yed di də fə o yan – bu ya na 
at la nar, bu nun la da in san lar köh nə ilin 
azar-be za rı nı, dərd-bə la la rı nı öz lə rin-
dən qo vub tə zə ilə sağ lam can la qə dəm 
qo ya caq la rı na, gə lə cək azar-be zar dan 
qo ru na caq la rı na ina nır lar. 

İla xır çər şən bə ilə bağ lı fal lar:
Axır çər şən bə gü nü ax şam ça ğı qon-

şu la rın qa pı sı nı sa kit cə pu sur lar. Qa pı ya 
ya xın la şar kən eşi di lən ilk sö zü və ya bir 
ne çə sö zü yo zub, bəxt haq qın da mü əy-
yən mü la hi zə lər söy lə yir lər. Mə sə lən, 
ilk eşi di lən söz lər “işı ğı yan dır”, “yax şı 
ola caq” olar sa, hər şe yin yax şı ola ca ğı 
gü man edi lir. Ək si nə, “sön dür”, “vi ran 
qal sın” və bu ki mi söz lər eşi di lən də pis 
tə rə fə yo zu lur. 

“Axır çər şən bə ge cə sin də bir tə rə-
fi nə qır mı zı, o bi ri tə rə fi nə qa ra qə ləm 
qo yul muş yu mur ta nı axar su yun qı ra-
ğın da giz lə dər lər. “Niy yə tin baş tu ta caq-
sa, yu mur ta nın üs tü nə qır mı zı, baş tut-
ma ya caq sa qa ra xətt çə ki lər”, – de yər lər.

“Axır çər şən bə ge cə sin də ka sa ya bir 
az su tö küb içə ri si nə bir ucu na pam bıq 
do lan mış iki iy nə sa lır lar. Əgər iy nə-
lər ya xın la şar sa, ürə yin də niy yət tu tan 
adam tez lik lə öz sev gi li si nə qo vu şa caq-
dır”,– de yər lər.

“Axır çər şən bə ge cə sin də al ma nı, qa-
bıq la rı nı qır ma maq şər ti lə, bü töv so yub 
ye yir sən. Güz gü nü hə min qa bıq lar la bir 
yer də ba şı nın al tı na qo yub yat san qis mə-
ti nə çı xa caq ada mı gö rər sən” – de yər lər. 

“Axır çər şən bə ge cə sin də iki dol ça 
gö tü rüb xəl vət cə bi ri ni man şır la yır san. 
Dol ça la rın iki si ni də bir uşa ğa ve rib su-
ya gön də rir sən. Ürə yin də tut du ğun qab 
do lu gə lər sə, niy yə ti nə ça tar san”, – de-
yər lər.

“Axır çər şən bə ge cə sin də qız lar ar-
xa sı qa pı ya sa rı du rub, ayaq qa bı ta yı 
atar lar. Ayaq qa bı nın bur nu qa pı ya tə rəf 
dü şər sə, onu atan qız tez lik lə ərə ge dər”, 
– de yər lər.

“Axır çər şən bə ge cə si ha mı dan xəl-
vət bi şir di yin duz lu kö kə ni ye yib ya tır-
san. Hə min ge cə yu xu da su sa yan da, qis-
mə tin ola caq oğ lan sə nə su ve rər”,– de-
yər lər.

Be lə lik lə, çər şən bə lər xal qı mı zın 
bay ram mə də niy yə ti nin rən ga rəng li yi ni 
gös tə rən ha di sə lər dir. Onun mi lad dan 
əv vəl baş la nan qə dim ta ri xi var dır. Ya-
ra dı lış la bağ lı dörd sak ral ün sür haq qın-
da kı qə dim tə səv vür lər dən, xalq inanc-
la rın dan, ar xa ik ayin dən, al tı gün lük 
təq vim mi fin dən və yaz la bağ lı möv süm 
mə ra sim lə rin dən qay naq la nır. Ha zır da 
çər şən bə lər yaz möv sü mü ilə bağ lı ke-
çi ri lən Nov ruz bay ra mı bir ay əv vəl dən 
xal qı bö yük bay ra ma – Nov ru za ha zır-
la yır, cə miy yət də nik bin eh ti yat la rı sə-
fər bər edə rək ic ti mai əh val-ru hiy yə ni 
yük səl dir və so si al har mo ni ya nın tə min 
edil mə sin də cid di rol oy na yır. 

ElimizinəzizbayramıNovruzun
müjdəçiləri–çərşənbələr

Əziz xanımlar!
8 Mart 
bayramınız 
mübarək!

ESMİra OrucOVa

Qar qar ça yı ye nə aram-
la axır, Da şal tı da su lar ye nə 
şaq qıl da yır, xa rı bül bül ye tim 
ki mi boy la nır. To ran dü şür... 
Dan ye ri sö kü lür... Tə biə tin 
qa nun la rı öz axa rı ilə da vam 
edir. Am ma o də rə lə rin, o 
düz lə rin dü zə ni po zu lub. 
Uzun il lər dir ki, qə dim yurd 
yer lə ri miz –  Şu şa mız, Kəl-
bə cə ri miz, La çı nı mız, Cəb-
ra yı lı mız, Ağ da mı mız... ha ray 
çə kir, bu ay rı lı ğın, bu həs rə tin 
bi tə cə yi gü nü in ti zar la göz lə-
yir.

“...Yu xu la rım da tez-tez 
gö rü rəm ru hu mun Və tə ni-
ni – Şu şa mı...Tə miz ha va sı, 
uca dağ la rı, şə fa lı su yu, can lı 
mu ze yi ilə dün ya ya səs sa-
lan yurd ye ri mi... Cı dır dü-
zü, Qırx pil lə kən, Ərim gəl di 
qa ya sı, Qırx ça naq qa la, İsa 
bu la ğı, Xan qı zı bu la ğı, Sa-
rı ba ba, Top xa na me şə si nin 
həs rə ti yu xu la rı mı ər şə çə-
kib”. Bu söz lər, əs lən  şu şa lı 
ol ma sa da, bu tor pa ğın hər 
qa rı şı nı qəl bən  se vən, “ha-
ra lı san” kəl mə si ni qə tiy yən 
qə bul edə bil mə yən akt ri sa 
Şü ku fə Mu sa ye va ya aiddir. 
Əmək dar ar tist, “Tə rəq qi” 
me dal lı, Pre zi dent mü ka fat-
çı sı Şü ku fə xa nı mın in cə sə-
nət də ki kar ye ra sı məhz Şu şa 
Döv lət Mu si qi li Dram Te at-
rın dan baş la yıb. Hə lə uşaq 
vax tın dan səh nə nin vur ğu nu 
olan bu xa nım bö yük ya ra dı-
cı lıq ener ji si ilə can lan dır dı ğı 
ob raz la ra bü tün ru hu nu ve rir, 
ta ma şa çı la rı öz qəh rə ma nı-
nın ar zu su na, kə də ri nə şə rik 
et mə yi ba ca rır. Ya rat dı ğı ob-
raz la rı özü nə məx sus şə kil də 
ifa edən Şü ku fə xa nım kəş-
mə keş li bir ömür yo lu ke çib. 
Özü nü ta ma şa çı la ra sev di rən 
akt ri sa ar tıq ne çə il lər dir ki, 
Bi nə qə di ra yo nun da yer lə şən 
Şu şa Döv lət Mu si qi li Dram 
Te at rın da fəa liy yət gös tə rir. 

Təc rü bə li səh nə us ta sı-
nın uşaq lıq il lə ri do ğul du ğu 
Bər də ra yo nun da ke çib. Şü-
ku fə xa nım hə min il lə ri be-
lə xa tır la yır: “Ailə də 9 uşaq 
ol mu şuq. Mən ən ki çi yi yəm. 
Üç ya şım da ana mı itir dim. 9 
uşa ğa bax maq ki şi üçün asan 
de yil di, ona gö rə də atam bir 
müd dət son ra ye ni dən ailə 
hə ya tı qur ma ğa məc bur ol-
du. De səm ki, Ögey anam bi-
zə yax şı bax mır dı, ya lan olar. 
Am ma o, hər hal da, doğ ma 
ana mız de yil di axı... Si nif yol-
daş la rım ana la rın dan da nı-
şan da söh bət dən ya yı nır dım, 
içim də ki yan ğı mə ni bo ğur-
du. Yax şı de yib lər ki, za man 
bü tün dərd lə rin dər ma nı dır. 
Be lə cə, ay lar-il lər öt dü, bö yü-
dük, qar daş-ba cı la rım müx tə-
lif pe şə lə rə yi yə lən di lər, tə bii 
ki, mən də ta le nin bəxş et di yi 
hə yat yo lu ma bo yun əy dim”.

Mü sa hi bi miz or ta mək tə-
bi bi tir dik dən son ra Şu şa Mə-
də ni Maa rif Tex ni ku mu na da-
xil olub. Təh sil ala-ala ra yon 
mə də niy yət evin də bir sı ra 
ta ma şa lar da ona hə va lə olu-

nan rol la rı mə ha rət lə ifa edən 
gənc akt ri sa nın ilk səh nə işi 
N.B.Və zi ro vun “Ya ğış dan 
çıx dıq, yağ mu ra düş dük” əsə-
rin də ki Cə va hir ob ra zı olub. 
Şı xə li Qur ba no vun “Özü müz 
bi lə rik” ta ma şa sın da Nai lə-
ni oy na yan Şü ku fə ni son ra-
dan məhz bu ad la ça ğı rıb lar. 
“Uzun Hə sən”də Trab zon 
gö zə li, “Ar şın mal alan”da Tel-
li, As ya, Ca han xa la və di gər 
rol lar Şü ku fə xa nı mın sə nət 
yo lun da mü hüm rol oy na yıb.  

“Mə nim ilk iş ye rim Şu şa 
te at rı olub. Meh ri ban, sə mi-
mi, da im bir-bi ri nə dəs tək 
ol ma ğa ça lı şan gö zəl bir kol-
lek ti vi miz var dı. Çox er kən 
ana mı itir di yi mi bi lən iş yol-
daş la rım mə nə çox həs sas lıq-
la ya na şır, dər di mi-kə də ri mi 
unut dur ma ğa ça lı şır dı lar və 
bü tün bun lar gə lə cə yə da ha 
nik bin bax ma ğı ma rə vac ve-
rir di. Am ma, ne cə de yər lər, 
sən say dı ğı nı say... Heç bi ri-
miz bil mir dik ki, qar şı da bi-
zi han sı fə la kət, han sı acı lar 
göz lə yir. Bil mir dik ki, ne çə-
ne çə gü nah sız kör pə ana sız 
qa la caq, ne çə-ne çə ağ bir çək, 
ağ saq qal qət lə ye ti ri lə cək... 
Na mərd qon şu la rı mı zın Qa-
ra bağ da tö rət di yi vəh şi lik lər, 
məm lə kə ti mi zin qan ça na ğı-
na dön mə si on min lər lə in san 
ki mi, mə nim də   ar zu la rı mın 
üzə rin dən si lin məz qa ra xətt 
çək di, hə ya tı mız  alt-üst ol du, 
gü zə ra nı mız po zul du. 

Er mə ni lər hər gün Şu şa nı 
atə şə tu tur du lar. Və tən qey-
rət li oğul la rı mız si nə lə ri ni 
bu gö zəl yur da si pər et sə lər 
də tə əs süf ki, qüv və lər bə-
ra bər de yil di. Çox gö tür-qoy 
et mə dən, ya xın la rı mın eti ra-
zına mə həl qoy ma dan mən 
də si la ha sa rı la raq, az da ol-
sa, Və tən qar şı sın da öv lad-
lıq bor cu mu ye ri nə ye tir mək 
üçün er mə ni fa şist lə ri nə qa şı 
dö yüş mək qə ra rı na gəl dim. 

 Or ta mək təb də hər bi-
ha zır lıq dər sin dən əla qiy mət 
alır dım. Sər rast gül lə  at ma-
ğım ha mı nı tə əc cüb lən di-
rir di, si nif yol daş la rım mə nə 
hə səd apa rır dı lar. Məhz bu 
ba ca rı ğım son ra dan mə nə 
çox kö mək et di. Dö yüş za ma-
nı gül lə at maq la ya na şı, ya ra-
lı la rı dö yüş xət tin dən çı xa rıb 
il kin tib bi yar dım et mi şəm, 
ra bi tə çi ki mi fəa liy yət gös-
tər mi şəm, əs gər lə ri miz üçün 
ye mək də ha zır la mı şam. Şu şa 
iş ğal olu nan da mən La çın is-
ti qa mə tin də dö yüş lər də iş ti-
rak edir dim. Əv vəl cə Şu şa nın 
iş ğa lı xə bə ri nə inan ma dım. 
De yir dim ki, bi zim igid lə ri-
miz ölər lər, tor pa ğı mı zı düş-

mə nə ver məz lər. Tə əs süf ki, 
eşit dik lə rim doğ ru idi...

 Ağ də rə dö yüş lə rin də 
ağır ya ra lan dım. Qar şı tə rəf-
dən atı lan mər mi yə tuş gəl-
miş dim, bü tün bə də ni mə 
qəl pə dol muş du. Tər tər hos-
pi ta lın da əmə liy yat olun dum. 
Və ziy yə tim ağır ol du ğun dan 
mə ni Ba kı ya gə tir di lər. Bir 
müd dət “Se maş ko” xəs tə-
xa na sın da müa li cə al dıq dan 
son ra hər bi hos pi ta la apar dı-
lar”.

Bir il hos pi tal da qa lan cə-
sur xa nım sa ğal dıq dan son-
ra ye ni dən dö yüş böl gə si nə 
qa yıt maq is tə sə də hə kim lər 
ica zə ver mə yib lər. Cəb hə də-
ki atəş kəs dən son ra Şü ku fə 
xa nım ye ni dən te at ra qa yı dıb. 
Nə qə dər ağır ol sa da, mü ha-
ri bə nin sərt üzü gənc akt ri sa-
nın hə ya tın da si lin məz iz lər 
qo yub. Bə də nin də gəz dir di yi  
qəl pə lər  bu gö zəl  xa nı mın 
si fət ciz gi lə rin də də hiss olu-
nur. Am ma ən ağır ya ra heç 
vaxt qəl bin dən si lin mə yək 
Şu şa dər di, Və tən həs rə ti dir. 
An caq ümid siz də de yil: “İna-
nı ram ki, bir gün gə lə cək, 
tor paq la rı mız mur dar er mə ni 
tap da ğın dan azad olu na caq, 
doğ ma yurd yer lə ri miz də ye-
ni dən hə yat qay na ya caq. Ar-
tıq Azər bay can o vaxt kı zə if, 
baş bi lən siz öl kə de yil. Da im 
in ki şaf da olan güc lü iq ti sa diy-
ya tı mız, sar sıl maz or du muz 
və ən əsa sı, qə tiy yət li rəh bər-
li yi miz var. Döv lət baş çı sı, Ali 
Baş Ko man dan cə nab İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da 
Qa ra ba ğa zə fər yü rü şü müz 
uzaq da de yil. 

Mü ha ri bə ta le yim də acı 
iz lər bu rax dı. Çox gec ailə 
qur dum. Ana ol maq ar zum 
hə ya ta keç mə di... Am ma səh-
nə də ana rol la rı nı ifa edi rəm. 
Dü şü nü rəm ki, dərd li, nis gil li 
ana ob raz la rı nı is tə di yim ki-
mi oy na ya bil mi şəm. Gənc 
öv la dı nı iti rən Xan qı zı Na-
tə va nın ob ra zı ürə yim cə dir. 
Ta ma şa za ma nı onun qə zə li ni 
ifa edər kən xə ya lən özü mü 
Şu şa da hiss edi rəm. San ki Xan 
qı zı özün dən il lər son ra Şu şa-
nın vi ran qa la ca ğı nı bi lir miş:

...Nə ah olay dı, nə əf sus,
Nə pa rəpa rə kö nül,
Nə Na tə va nın, ila hi, hə va sı 

dər həm olay dı.” 
Qeyd edək ki, Şü ku fə xa-

nım özü də şe ir yaz mağı çox 
se vir. Bu  Və tən pər vər, qey-
rət li in sa nın şe ir lə ri də elə və-
tən pər vər lik möv zu sun da dır: 

Gü lü nün, çi çə yə nin ət ri ni 
qox la maq üçün da rıx mı şam.

Da ğım üçün, də rəm üçün 
ya man ca da rıx mı şam.

Bir qa rış tor pa ğım üçün 
da rıx mı şam.

To zu na, tor pa ğı na qur ban 
olum,

Eli nə, oba na qur ban olum,
Qoy nun da yat maq üçün 

ya man ca da rıx mı şam.
Bu laq la rın da yu yu nay dım, 
Gü lü nü, çi çə yi ni də rəy dim,
Ba şı na çə ləng hö rəy dim,
Gö zəl Qa ra ba ğım, kaş qoy

nun da öləy dim... 

Bədənindəqəlpə
gəzdirən
döyüşçü-aktrisa



8 | BİNƏQƏDİ | 7 mart 2014 | №09 (53)

son səhifə

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

Sakinlərin 
Müraciət Xidməti

Sizin zənginiz bizim 
üçün çox əhəmiyyətlidir!
w w w . b i n e g e d i - i h . g o v . a z

ELAN

“bİNƏqƏDİ” qƏzEtİNƏ 2014-cü İl ÜÇÜN 
abuNƏ KaMPaNİyaSı DaVaM EDİr

Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında 
“Binəqədi” qəzetinin illik abunə haqqı (çatdırılma 
xərcləri daxil olmaqla) 20 manat 80 qəpik təşkil 
edir. Qəzetimizə abunə yazılmaq üçün abunə 
haqqını redaksiyamızın aşağıda göstərilən bank 
hesabına köçürməyiniz xahiş olunur.

ELAN

VÖEN:1002874841; H/h:AZ42ATAZ01200150450000140060; “Atabank”ASC
VÖEN:9900006651; M/h:AZ50NABZ01350100000000032944; SWIFT ATAZAZ22

 cəmiyyət

Bəzi av to bus sü rü cü lə ri nin qey ri-
etik hə rə kət lə ri, həm çi nin sər ni şin lər-
lə ko bud dav ra nış la rı in san la rın haq lı 
na ra zı lı ğı na sə bəb olur. Bu cür xo şa gəl-
məz hal la rın ara dan qal dı rıl ma sı üçün 
Nəq liy yat Na zir li yi sü rü cü lə ri mü va fi q 
kurs la ra cəlb edir.

Na zir li yin mət bu at xid mə tin dən 
bil di ril miş dir ki, sü rü cü lə ri bu cür qey-
ri-etik dav ra nış lar dan uzaq laş dır maq 
üçün xü su si kurs lar ke çi ri lə cək dir. On-
la ra yal nız xü su si kurs lar dan keç dik-
dən son ra av to bu su ida rə et mə yə ica zə 
ve ri lə cək dir. Kurs lar da sü rü cü lə rə yol 
hə rə kə ti qay da la rı ilə ya na şı, etik nor-
ma lar da öy rə di lə cək dir. Bu isə və tən-
daş la rın mən zil ba şı na ra hat və sağ lam 
çat ma sı na şə ra it ya ra da caq dır.

Da ha pe şə kar sü rü cü lə rin ha zır-
lan ma sı üçün isə sü rü cü lük ba za sı ya-
ra dı la caq və ya xın gə lə cək də ic ti mai 
nəq liy yat da sü rü cü iş lə mək is tə yən lər 
xü su si im ta han əsa sın da se çi lə cək-
lər. Av to bus sü rü cü sü ol maq is tə yən 
21 ya şı nı ta mam la mış, 3 il sü rü cü lük 
təc rü bə si və D ka te qo ri ya lı sü rü cü lük 
və si qə si olan hər bir şəxs bu kurs lar-
da iş ti rak edə bi lər. Kurs lar na zir li yin 
Dər nə gül şo se sin də təd ris kurs kom bi-
na tın da təş kil olu na caq dır.

Na zir lik, həm çi nin 2015-ci il də öl-
kə miz də ke çi ri lə cək bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı ərə fə sin də ic ti mai nəq liy yat-
da iş lə yən sü rü cü lər üçün in gi lis və rus 
dil lə rin də xü su si kurs lar da təş kil edə-
cək dir.

Fev ral da da şın maz əm la kın ic ba-
ri sı ğor ta sı üz rə 14 min 476, da şın maz 
əm la kın is tis ma rı ilə bağ lı mül ki mə su-
liy yə tin ic ba ri sı ğor ta sı üz rə 455 sı ğor ta 
mü qa vi lə si bağ lan mış dır. 

İc ba ri Sı ğor ta Bü ro sun dan bil dir-
miş lər ki, mü va fi q ola raq hə min ic ba ri 
sı ğor ta növ lə ri üz rə sı ğor ta haq qı 1 mil-
yon 293 min 505 ma nat və 35 mi 640 
ma nat təş kil et miş dir. Bu müd dət də 
sər ni şin lə rin ic ba ri fər di qə za sı ğor ta sı 

üz rə 9 mü qa vi lə bağ lan mış dır. Bu mü-
qa vi lə lər üz rə da xil olan sı ğor ta haq la rı 
886 ma nat ol muş dur.

Azər bay can Fo toq raf lar 
Bir li yi nin və “Ba ku Crea tiv 
Cen ter”in dəs tə yi ilə “Pho to-
man-2013” Bey nəl xalq fo to-
mü sa bi qə si nin ye ku nu ola raq 
Ba kı da sər gi ke çi ri lə cək dir.

Azər bay ca nın tə rəf daş öl-
kə ki mi iş ti rak et di yi fo to mü-
sa bi qə nin sər gi si mar tın 4-də 
“Ba ku Crea tiv Cen ter”də re al-

la şa caq dır.
Sər gi də Azər bay can dan 

fi na la çıx mış 17 iş ti rak çı nın 
fo to la rı nü ma yiş olu na caq dır. 
İş ti rak çı la ra fo to mü sa bi qə-
nin fi  na lı na keç dik lə ri nə gö rə 
ser ti fi  kat lar təq dim edi lə cək, 
qa lib Rə şad Meh di ye və isə 
ser ti fi kat dan əla və hə diy yə 
də ve ri lə cək dir.

“Pho to man-2013” Bey-
nəl xalq fo to mü sa bi qə si “SAY 
CHEE SE” la yi hə si çər çi və sin-
də re al laş dı rıl mış dır. Av ro pa 
İt ti fa qı nın Mə də niy yət Fon du 
tə rə fi n dən ma liy yə ləş di ri lən 
la yi hə nin əsas məq sə di “Şərq 
tə rəf daş lı ğı” öl kə lə ri nin müs-
bət imi ci ni ya rat maq və təb liğ 
et mək dir.

Hin dis ta nın IS RO kos mik 
təd qi qat lar təş ki la tı 2017-ci 
ilə dək Gü nə şin təd qi qi nə yö-
nə lən ye ni el mi kos mik la yi-
hə ni işə sal maq niy yə tin də dir. 

Təş ki lat nü ma yən də lə ri 
bil dir miş lər ki, ye ni “Adit ya” 
mis si ya sı IS RO-nun təs diq 
edil miş plan la rın da yer al sa 
da, mü tə xəs sis lər la yi hə nin 
tex ni ki as pekt lə ri ilə bağ lı də-
qiq fi k rə ma lik de yil lər. Mis-
si ya nın 2017-2020-ci il lər də 
bu ra xıl ma sı göz lə ni lir.

“Adit ya” apa ra tı Yer kü rə-
si ət ra fın da uç sa da, Gü nə şə 
is ti qa mət lə nə cək dir. Ha zır-
da müa sir tex ni ka nın ix ti-
ya rın da bu növ apa rat lar dan 
çox az dır.

IS RO təm sil çi lə ri qeyd 
et miş lər ki, “Adit ya” ilə ya na-
şı, on lar diq qət lə ri ni kos mik 
şüa lan ma nın təd qi qi üçün 
ast ro no mik rə səd xa na nın di-
zay nı, ha zır lan ma sı, is teh sa lı 
və bu ra xıl ma sı na yö nəl də-
cək lər. Bu nun la pa ra lel Hin-
dis tan iki his sə dən – or bi tal 
və en mə his sə lə rin dən iba rət 
ola caq “Chand ra ya an-2” Ay 
apa ra tı nı ha zır la yır. 

2008-ci il okt yab rın 22-də 
bu ra xı lan “Chand ra ya an-1” 
zon du Hin dis ta nın ilk müs tə-
qil kos mik proq ra mı ol muş-
dur. Apa ra tın və zi fə lə rin dən 
bi ri Ay sət hi nin mi ne ra lo ji və 
kim yə vi tər ki bi haq qın da mə-
lu mat lar top la maq dır. 

Bir ləş miş Ərəb Əmir lik-
lə rin də (BƏƏ) özü nü ener ji 
və di gər re surs lar la tam tə-
min edən “ağıl lı” şə hər ti ki-
lə cək dir. Bu ba rə də “Ara bi an 
Bu si ness” nəş ri mə lu mat ver-
miş dir.

La yi hə nin Du ba yın Əl-
Avir ya şa yış mən tə qə si ya-
xın lı ğın da hə ya ta ke çi ril mə si 
plan laş dı rı lır. “Ağıl lı” şə hər də 
bü tün bi na la rın dam la rı ümu-
mi gü cü 200 me qa vat olan 

gü nəş pa nel lər i ilə təc hiz edi-
lə cək dir. Bun dan əla və, şə-
hər 40 min kub metr dən ar tıq 
su yu emal edə cək dir. Ya şa yış 
ye ri səh ra gü lü şək lin də ti kil-
mək lə “ya şıl” mən tə qə lər lə 
əha tə olu na caq dır. 

2020-ci ilə dək ti kin ti si-
nin ba şa çat dı rıl ma sı və 160 
min nə fə rin ya şa ma sı üçün 
nə zər də tu tu lan şə hə rin sa-
hə si 5 min 660 hek ta rı ötə-
cək dir. 

Mar tın 4-də Mu zey Mər-
kə zin də Azər bay ca nın xalq 
ya ra dı cı lı ğı pay taxt la rı nın 
təq di mat mə ra si mi ke çi ril-
miş dir.

Mə ra si min əv və lin də Ba-
kı şə hər mu si qi mək təb lə ri-
nin şa gird lə ri çı xış et miş lər. 

Son ra Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi nin mə də niy yət 
si ya sə ti şö bə si nin mü di ri Fik-
rət Ba ba yev la yi hə haq qın da 
mə lu mat ver miş, xalq ya ra dı-
cı lı ğı pay taxt la rı nın se çil mə-
si nin əhə miy yə tin dən da nış-
mış dır.

Mə ra sim də çı xış edən 
mə də niy yət və tu rizm na-
zi ri Əbül fəs Qa ra yev diq qə-
tə çat dır mış dır ki, na zir li yin 
“2010-2014-cü il lər üçün xalq 
ya ra dı cı lı ğı pay taxt la rı” Proq-
ra mı çər çi və sin də ke çi ri lən 
təd bir lər ar tıq ənə nə yə çev-
ril miş dir. Beş il bun dan əv-
vəl baş la yan la yi hə yer lər də 
bö yük ma raq la qar şı la nır, ra-
yon lar ara sın da rə qa bət mü-
hi ti ya ra dır. 

Qeyd edil miş dir ki, buil-
ki təq di mat so nun cu ol sa da, 
yer lər də gös tə ri lən ma raq bu 
sa hə də iş lə rin da vam lı lı ğı nı 
zə ru ri edir. 

Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin 2013-cü il 27 de kabr ta-
rix li sə rən ca mı ilə təs diq 
olun muş “Da şın maz ta rix 
və mə də niy yət abi də lə ri nin 
bər pa sı, qo run ma sı, ta rix 
və mə də niy yət qo ruq la rı-
nın fəa liy yə ti nin tək mil ləş-
di ril mə si və in ki şa fı na da ir 

2014-2020-ci il lər üz rə Döv-
lət Proq ra mı” mü va fi q is ti qa-
mət də apa rı lan iş lə rə bö yük 
dəs tək ola caq dır. 

Təd bir də bil di ril miş dir ki, 
Azər bay can xal qı nın qə dim 
və rən ga rəng qey ri-mad di 
mə də ni ir si mi nil lik lər bo-
yu mil lə tin men ta li te ti ni və 
şüu ru nu for ma laş dı ran əsas 
mən bə lər dən bi ri ol maq la, 
xalq ya ra dı cı lı ğı nın nai liy-
yət lə ri ni özün də eh ti va edən 
na dir bə şə ri fe no men dir. Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir li yi 
tə rə fi n dən dün ya nın qa baq cıl 
öl kə lə ri nin mə də niy yət si ya-
sə tin də ki təc rü bə lə ri nə zə rə 
alın maq la, Azər bay ca nın qey-
ri-mad di mə də ni ir si nin (di-
yar şü nas lıq, folk lor, sə nət kar-
lıq) qo run ma sı və dəs tək lən-
mə si is ti qa mə tin də is la hat la ra 
baş la nıl mış dır. 

Mə də niy yət və tu rizm na-
zi ri Əbül fəs Qa ra yev 2014-cü 
il üçün Qə bə lə nin “Azər bay-
ca nın əf sa nə lər pay tax tı”, Ba-
la kə nin “Azər bay ca nın folk-
lor pay tax tı” və Ab şe ro nun 
“Azər bay ca nın sə nət kar lıq 
pay tax tı” se çil dik lə ri ni elan 
et miş dir. 

Ca ri il də Qə bə lə, Ba la-
kən və Ab şe ron ra yon la rın da 
no mi na si ya la ra uy ğun ola raq 
tən tə nə li mə ra sim lər, res-
pub li ka və bey nəl xalq sə viy-
yə li el mi-prak ti ki konf rans, 
“də yir mi ma sa”, kon sert, mü-
sa bi qə, fes ti val, sər gi, yar mar-
ka, in fo tur və di gər təd bir lər 
ke çi ri lə cək dir.
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