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Sə mə rə li 
mü za ki rə lər 
apa rıl mış dır

Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti İlham 
Əli yev fev ra lın 4də Ni
der land Kral lı ğı nın xa ri ci 
iş lər na zi ri Frans Tim
mer man sın baş çı lıq et di
yi nü ma yən də he yə ti ni 
qə bul et miş dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Azər bay can Res pub li ka sı 
ilə Ni der land Kral lı ğı ara
sın da əla qə lə rin müx tə lif 
sa hə lər də uğur la in ki şaf 
et di yi ni vur ğu la mış dır. 
Pre zi dent İl ham Əli yev bu 
ya xın lar da Da vos da Ni
der lan dın Baş na zi ri Mark 
Rut te ilə gö rü şü nü və söh
bət za ma nı öl kə lə ri miz 
ara sın da iki tə rəf li mü na
si bət lə rin pers pek tiv lə ri 
ilə bağ lı mə sə lə lər ət ra fın
da sə mə rə li mü za ki rə lər 
apar dı ğı nı məm nun luq la 
xa tır lat mış dır. Döv lə ti mi
zin baş çı sı Ni der land Kral
lı ğı nın xa ri ci iş lər na zi rinin 
öl kə mi zə sə fə ri nin iki tə
rəf li əla qə lə ri mi zin da ha 
da in ki şaf et di ril mə si işi nə 
xid mət edə cə yi nə əmin li
yi ni bil dir miş dir. 

Ni der land Kral lı ğı nın 
xa ri ci iş lər na zi ri Frans 
Tim mer mans öl kə si nin 
Azər bay can ilə si ya si, iq
ti sa di və di gər sa hə lər də 
əla qə lə ri da ha da ge niş
lən dir mək də ma raq lı ol
du ğu nu de miş , əla qə lə ri
mi zin in ki şa fın da qar şı lıq lı 
sə fər lə rin önə mi ni qeyd 
et miş dir. Öl kə mi zin qey
rineft sek to run da əl də 
olu nan nai liy yət lə ri yük
sək qiy mət lən di rən na zir 
Ni der land şir kət lə ri nin 
Azər bay can iq ti sa diy ya tı
na, xü su si lə qey rinef  sek
to ru na bö yük ma raq gös
tər dik lə ri ni vur ğu la mış dır. 

Gö rüş də öl kə lə ri miz 
ara sın da iki tə rəf  i əla qə
lə rin müx tə lif sa hə lər də, 
o cüm lə dən in for ma si ya
kom mu ni ka si ya tex no
lo gi ya la rı, inf rast ruk tur, 
təh sil, bir gə la yi hə lər və 
di gər sa hə lər də in ki şa fı 
ilə bağ lı mə sə lə lər ət
ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

 

Azər bay can 
Pre zi den ti 
həm sədr lə ri  
qə bul et miş dir 

Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İlham Əli yev fev ra lın 4də 
ATƏTin Minsk qru pu nun 
həm sədr lə ri İqor Po po vu 
(Ru si ya), Ceyms Uorli ki 
(ABŞ), Jak Fo ru (Fran sa) və 
ATƏTin ha zır kı səd ri nin 
xü su si nü ma yən də si An ji 
Kasp şi ki qə bul et miş dir. 

Gö rüş də Er mə nis
tanAzər bay can, Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si
nin ni za ma sa lın ma sı ilə 
bağ lı da nı şıq la rın ha zır kı 
və ziy yə ti və pers pek tiv
lə ri nə da ir mə sə lə lər ət
ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

Fevralın 5-də Heydər 
Əli yev Mərkəzində Azər-
baycan Respublikası re gi -
on  larının sosial-iqti sa di 
inkişafı Dövlət proq ram-
larının icrasına həsr olunan 
konfrans keçi rilmişdir. 
Azər bay can Res pub likasının 
Pre zi den ti İlham Əliyev 
konfransda iş ti rak etmişdir.

Mər kəz də re gi on la rın so
si aliq ti sa di in ki şa fı Döv lət 
proq ram la rı nın ic ra sın dan 
bəhs edən sər gi açıl mış dır. 
Sər gi də 20032013cü il lər 
üz rə öl kə nin so si aliq ti sa di 
in ki şa fı nın əsas gös tə ri ci lə ri, 
iq ti sa diy ya tın sə na ye, inf rast
ruk tur, in for ma si yakom mu
ni ka si ya tex no lo gi ya la rı, kənd 
tə sər rü fa tı, so si al in ki şaf, tu
rizm, eko lo gi ya, sa hib kar lıq 
və di gər sa hə lə ri nin in ki şa fı nı 
əks et di rən gös tə ri ci lə rə ge
niş yer ve ril miş dir. Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin də fə lər lə vur
ğu la dı ğı ki mi, öl kə iq ti sa diy
ya tı nın di na mik in ki şa fın da 
və uğur la rın qa za nıl ma sın da 
re gi on la rın so si aliq ti sa di in
ki şa fı nın sü rət lən di ril mə si 
ilə bağ lı Döv lət proq ram la rı 
mü hüm rol oy na mış dır. Məhz 
ötən il lər də apa rı lan məq
səd yön lü və komp leks döv lət 
si ya sə ti nə ti cə sin də ha zır da 
Cə nu bi Qaf qa zın ümu mi iq
ti sa diy ya tı nın dörd də üçü res
pub li ka mı zın pa yı na dü şür. 

Sər gi də Hey dər Əli yev 
Fon du nun çox şa xə li fəa liy yə
ti, o cüm lə dən Fon dun təh sil, 
sə hiy yə, mə də niy yət və di gər 
sa hə lər də hə ya ta ke çir di yi la
yi hə lər ba rə də mə lu mat lar da 
ge niş ək si ni tap mış dır. 

Konf ran sı gi riş nit qi ilə 
açan Azər bay can Pre zi den
ti İl ham Əli yev re gi on la rı nın 
so si aliq ti sa di in ki şa fı üz rə 
qə bul edil miş Döv lət proq
ram la rı nın ic ra sın dan da nış
mış, son 10 il də bu sa hə də 
gö rül müş iş lər dən və qa za nıl
mış uğur lar dan bəhs et miş dir. 
Ke çi lən yo lu ge niş təh lil edən 
döv lət baş çı mız əl də edil miş 
nai liy yət lə ri yük sək qiy mət
lən dir miş dir. 

Son ra Döv lət proq ram la
rı nın ye ri nə ye ti ril mə si sa hə
sin də gö rül müş iş lər ba rə də 
iq ti sa diy yat və sə na ye na zi ri 
Şa hin Mus ta fa yev, nəq liy yat 
na zi ri Zi ya Məm mə dov, kənd 
tə sər rü fa tı na zi ri Hey dər Əsə
dov, ARDNŞnin pre zi den ti 
Röv nəq Ab dul la yev,  “Azə re
ner ji” Açıq Səhm dar Cə miy
yə ti nin pre zi den ti Eti bar Pir
ver di yev, “Azər su” ASCnin 
səd ri Qorx maz Hü sey nov he
sa bat ver miş lər. 

Konf rans da Pre zi dent İl
ham Əli yev ye kun nit qi söy
lə miş dir:

– Bu gün bu ra da səs lə
nən he sa bat mə ru zə lə rin də 
bir ne çə is ti qa mət üz rə gö
rül müş iş lər haq qın da yığ cam 
mə lu mat ve ril miş dir. Əs lin də, 

son 10 il ər zin də gö rü lən iş lər 
haq qın da ge niş da nış saq, bəl
kə də bi zə bir ne çə gün la zım 
ola caq dır. Hər bir sa hə, hər 
bir is ti qa mət üz rə bö yük iş lər 
gö rül müş dür. Son 10 il ər zin
də Azər bay ca nın hər bir na
zir lik, ida rə üz rə in ki şa fı üçün 
çox bö yük iş lər gö rül müş dür. 
İkin ci Döv lət Proq ra mı ba şa 
ça tıb. Bi rin ci və ikin ci Döv
lət proq ram la rı ar tıq la ma sı ilə 
ye ri nə ye ti ri lib. İn di üçün cü 
Döv lət proq ra mı nın qə bu lu 
göz lə ni lir. Əmi nəm ki, bu gü
nə qə dər gö rə bil mə di yi miz 
iş lə ri biz növ bə ti 5 il ər zin də 
gö rə cə yik və be lə lik lə, re gi
on lar qar şı sın da du ran bü tün 
və zi fə lər ic ra edi lə cək dir.

Əl bət tə, növ bə ti il lər
də öl kə mi zin ümu mi iq ti sa
di in ki şa fı tə min edil mə li dir, 
mak ro iq ti sa di və ziy yət sa bit 
ola raq qa la caq dır. Ke çən ilin 
nə ti cə lə ri bu nu de mə yə əsas 
ve rir. Ke çən il öl kə iq ti sa diy
ya tı na re kord həd də sər ma yə 
qo yul muş dur – 28 mil yard 
dol lar. Ey ni za man da, ke çən 
il ma aş lar, pen si ya lar qal dı rıl
mış dır. So vet vax tın dan qal
mış əma nət lər qay ta rıl mış dır. 
Yə ni, öl kə iq ti sa diy ya tı na bö
yük in ves ti si ya lar qo yul muş
dur və döv riy yə yə bö yük pul 
küt lə si bu ra xıl mış dır. İnf  ya si
ya cə mi 2,4 fa iz art mış dır. Bu, 
onu gös tə rir ki, Azər bay can 
iq ti sa diy ya tı sağ lam iq ti sa diy
yat dır, mak ro iq ti sa di sa bit lik 
qo ru nur və əha li nin pul gə
lir lə ri son 10 il ər zin də inf 
ya si ya nı da im üs tə lə yir di, bir 
ne çə də fə üs tə lə yir. Ona gö rə 
növ bə ti il lər də sü rət li in ki şaf 
temp lə ri ni sax la maq və on la
rı ar tır maq üçün mak ro iq ti
sa di və ziy yət sa bit ol ma lı dır, 
ola caq dır. Bu na tam nə za rət 
edi lir və be lə lik lə, uğur lu in
ki şa fı mız üçün gö zəl əla və 
im kan lar ya ra na caq dır.

Ma liy yə və ziy yə ti miz lə 
bağ lı bu gün heç bir prob le

mi miz yox dur. Ma liy yə və
ziy yə ti miz yax şı dır, sa bit dir. 
Ma liy yə sis te mi miz sağ lam dır. 
Növ bə ti il lər də həm nef qaz, 
ey ni za man da, qey rinef  sek
tor la rı nın in ki şa fı sa yə sin də 
öl kə mi zə bö yük val yu ta axı nı 
göz lə ni lir. Bu və sa it əl bət tə 
ki, şəf  af şə kil də sax la nı la caq, 
əsas xərc lər üçün is ti fa də edi
lə cək, so si al mə sə lə lə rin həl
lin də is ti fa də edi lə cək, ey ni 
za man da, inf rast ruk tur la yi
hə lə ri nin ic ra sı, sa hib kar lı ğa 
dəs tək mə sə lə lə ri də diq qət 
mər kə zin də ola caq dır. 

Apa rı lan is la hat lar bey nəl
xalq apa rı cı ma liy yə qu rum la
rı tə rə fi n dən də qiy mət lən di
ri lir. Azər bay ca nın kre dit rey
tinq lə ri ar tır. Hət ta böh ran lı 
il lər də 3 əsas rey tinq agent li yi 
Azər bay ca nın kre dit rey tinq
lə ri ni ar tır mış lar. Dün ya nın 
bir nöm rə li iq ti sa di qu ru mu 
olan Dün ya Da vos İq ti sa di 
Fo ru mu nun he sab la ma la rı na 
gö rə Azər bay can iq ti sa diy ya
tı rə qa bət qa bi liy yət li li yi üz rə 
dün ya miq ya sın da 39cu yer
də dir. Bu da Azər bay can da 
apa rı lan is la hat la rın nə ti cə si
dir. 

Bir söz lə, növ bə ti 5 il ər
zin də bi zim ki fa yət qə dər iq
ti sa di, ma liy yə və tex ni ki re
surs la rı mız ola caq dır ki, üçün
cü proq ra mı uğur la ic ra edək. 
Əl bət tə ki, son 10 il ər zin də 
biz bö yük təc rü bə top la mı
şıq. Son 10 il ər zin də Azər
bay can da min lər lə ye ni şir kət 
ya ran mış dır və biz ça lı şı rıq ki, 
yer li şir kət lə ri güc lən di rək. O 
cüm lə dən gü zəşt li şərt lər he
sa bı na on la rın döv lət la yi hə lə
rin də iş ti ra kı tə min edi lir. Bu 
gün ti kin ti sa hə sin də iş lə rin 
bö yük ək sə riy yə ti yer li şir kət
lər he sa bı na gö rü lür. Bu, o şir
kət lə rin ma liy yə və ziy yə ti ni 
yax şı laş dı rır, iş yer lə ri nin açıl
ma sı na gə ti rib çı xa rır, büd cə
yə da ha çox ver gi ödə ni lir və 
təc rü bə top la nı lır. Yə ni, növ

bə ti proq ra mın ic ra edil mə si 
əmi nəm ki, uğur lu ola caq dır.

Növ bə ti 5 il ər zin də inf
rast ruk tur la yi hə lə ri nin ic ra sı 
tam ba şa çat ma lı dır. Biz bu iş
lə rə 10 il bun dan əv vəl baş la
mı şıq, gö rü lə si iş lər həd din
dən ar tıq çox idi. De mək olar 
ki, bü tün inf rast ruk tur ye ni
lən mə li idi. Bu ra da mə ru zə
lər də bə zi rə qəm lər səs lən di. 
Mə sə lən, biz elekt rik ener ji si 
ilə bağ lı bü tün elekt rik stan
si ya la rı mı zı ye ni ləş dir dik, 
ye ni lə ri ni tik dik və şər ti ya
na ca ğın sər fi y ya tı kəs kin şə
kil də aşa ğı düş müş dür. Su 
xət lə ri, qaz bo ru la rı ye ni dən 
ti ki lir, ye ni dən qu ru lur. Əv
vəl ki il lər də ti kil miş xət lər, 
kom mu ni ka si ya xət lə ri ar tıq 
ya rar sız və ziy yə tə düş müş
dür, sı ra dan çı xır, çü rü yür. 
Yə ni biz bü tün bu iş lə ri ye
ni dən, sı fır dan gö rü rük ki, 
ye ni ya ra dı lan bu inf rast ruk
tur bun dan son ra onil lik lər 
ər zin də Azər bay can xal qı na 
xid mət et sin. Ona gö rə hə lə 
ki, gö rü lə si iş lər var dır. Əmi
nəm ki, növ bə ti 5 il ər zin də 
bü tün inf rast ruk tur la yi hə lə ri 
ta ma mi lə ic ra edi lə cək dir. 

Elekt rik xət lə ri də ye ni lə
şə cək, elekt rik tə sər rü fa tı da 
müa sir lə şə cək, qaz laş dır ma 
qeyd et di yim ki mi, ən azı 95 
fai zə çat ma lı dır. İç mə li su və 
ka na li za si ya la yi hə lə ri bü tün 
şə hər lər də ba şa çat ma lı dır 
və ək sər kənd lə ri də əha tə 
et mə li dir. Bu ra da rə qəm lər 
səs lən di ki, 10 il bun dan əv
vəl 26 fa iz əha li 24 sa at ər zin
də fa si lə siz su alır dı sa, ha zır
da bu rə qəm 55 fai zə ça tıb dır. 
An caq 55 fa iz də bi zim üçün 
öyün mə li rə qəm de yil dir. 
Düz dür, Ba kı şə hə rin də bu, 
da ha da yük sək sə viy yə də
dir. Ba kı da 10 il bun dan əv
vəl cə mi 29 fa iz əha li 24 sa at 
ər zin də su alır dı sa, ha zır da 
bu rə qəm 78 fai zə çat mış dır. 
An caq Ba kı ki mi şə hər də 100 

fa iz ol ma lı dır, bü tün baş qa şə
hər lər də də, həm çi nin kənd
lər də də. Ona gö rə gö rü lə si 
iş lər hə lə çox dur, inf rast ruk
tur la yi hə lə ri nə və sa it nə zər
də tu tu lur. O cüm lə dən bu 
ilin in ves ti si ya proq ra mın da 
ki fa yət qə dər və sa it nə zər də 
tu tu lur. Elekt rik xət lə ri nin, 
elekt rik tə sər rü fa tı nın, ye ni
lən mə si, qaz laş dır ma, suka
na li za si ya xət lə ri nin, kənd 
yol la rı nın, şə hər lə ra ra sı yol
la rın ti kin ti si da vam et di ri lə
cək dir. Bir söz lə, iq ti sa diy ya
tın bu seq men ti əmi nəm ki, 
növ bə ti 5 il ər zin də da ha da 
bö yük tə kan ala caq dır. Be lə
lik lə, qə bul edi lə cək üçün cü 
proq ra mın hə ya ta ke çi ril mə si 
nə ti cə sin də bü tün inf rast ruk
tur la yi hə lə ri ar tıq tam şə kil
də ic ra edi lə cək dir.

Su la yi hə lə ri nə gəl dik də, 
“Azər su” şir kə ti nin xət ti ilə 
iş lər gö rü lür, ey ni za man da, 
ar te zi an qu yu la rı nın qa zıl ma
sı da bö yük mə na da şı yır. Ke
çən il 104 kənd ar tıq bu üsul la 
su ilə tə min edi lib dir. Bu ilin 
əv və lin də im za la dı ğım Sə
rən cam əsa sın da və sa it ay rıl
mış dır ki, ca ri il də əla və 250 
kənd də ar te zi an qu yu la rı qa
zıl sın. Be lə lik lə, yüz min lər lə 
in san ye ni su mən bə lə ri ilə 
tə min edi lə cək dir. Çay lar bo
yu yer lə şən kənd lər də tə miz
lə yi ci qur ğu lar qu raş dı rı lıb dır. 
Yüz min lər lə əha li ar tıq bu 
im kan lar dan is ti fa də edir, bu 
il də in ves ti si ya proq ra mın da 
bu, nə zər də tu tu lub. Su, ka na
li za si ya prob lem lə ri ni biz növ
bə ti 5 il ər zin də tam şə kil də 
ic ra et mə li yik.

Me lio ra si ya la yi hə lə ri ic ra 
edi lir. Biz ke çən il Tax ta kör pü 
Su An ba rı nın açı lı şı nı qeyd et
dik. Gü man edi rəm ki, biz bu 
ilin so nu na qə dər Şəm kir çay 
Su An ba rı nın açı lı şı nı qeyd 
edə cə yik. Be lə lik lə, iki nə
həng me lio ra si ya la yi hə si ba şa 
ça ta caq və biz bun dan son ra 

ye ni su va rı la caq tor paq lar da 
han sı iş lə rin gö rül mə si haq
qın da dü şün mə li yik. Əs lin də, 
biz bu nu in di dən fi  kir ləş mə li
yik, – çün ki müx tə lif rə qəm
lər səs lə nir və mə nə ve ri lən 
ara yış lar da müx tə lif rə qəm lər 
gös tə ri lir, – ilk növ bə də, ne çə 
min hek tar tor paq su va rı la
caq dır. An caq biz bu nu də
qiq lik lə bil mə li yik. Ona gö rə 
bü tün aidiy yə ti qu rum lar – İq
ti sa diy yat və Sə na ye Na zir li yi, 
Kənd Tə sər rü fa tı Na zir li yi, 
Döv lət Tor paq və Xə ri tə çək
mə Ko mi tə si, Me lio ra si ya və 
Su Tə sər rü fa tı Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti bir gə iş lə sin lər və 
mə nə də qiq mə lu mat ver sin
lər – Şəm kir çay və Tax ta kör
pü su an bar la rı nın və ka nal la
rın ti kin ti si nə ti cə sin də ne çə 
min, – bəl kə də yüz min lər lə 
öl çül mə li dir, – hek tar tor paq 
ar tıq əkin üçün ya rar lı ola
caq dır və döv riy yə yə bu ra xı
la caq bu ye ni tor paq lar da han
sı məh sul la rın ye tiş di ril mə si 
məq sə də uy ğun dur. Bu nu biz 
də qiq bil mə li yik ki, öz işi mi zi 
da ha bö yük sə mə rə ilə qu raq.

Kənd tə sər rü fa tı nın in
ki şa fı növ bə ti il lər də iq ti sa di 
sa hə də prio ri tet ola raq qa la
caq dır. Biz da im bu na bö yük 
diq qət gös tər mi şik. Kənd tə
sər rü fa tı nın in ki şa fı ilə bağ lı 
ye ni təd bir lər gö rü lə cək dir. 

Na zir lik də struk tur də yi
şik lik lə ri apa rıl ma lı dır. Bu na 
bö yük eh ti yac var dır. Bu ye ni 
struk tur müa sir tə ləb lə rə ca
vab ver mə li dir. Sis tem xa rak
ter li is la hat la ra üs tün lük ve ril
mə li dir. Kənd tə sər rü fa tı nın 
in ki şa fın da ən müa sir, mü tə
rəq qi me tod lar tət biq edil mə
li dir. Dün ya da bu sa hə də bö
yük uğur qa zan mış öl kə lə rin 
təc rü bə si öy rə ni lir, müx tə lif 
öl kə lə rə he yət lər ezam edi lir, 
o təc rü bə, tex no lo gi ya gə ti ri
lir ki, biz tə bii im kan la rı mız
dan tam, sə mə rə li şə kil də is
ti fa də edə bi lək. 

Məh sul dar lıq ar tı rıl ma
lı dır və ar tı rı la caq dır. Bö yük 
im kan lar var dır. Bu ra da mə
ru zə də səs lən di ki, ta xıl çı lıq 
üz rə iri fer mer tə sər rü fat la
rın da məh sul dar lıq 55 sent
ne rə qalx mış dır. Öl kə üz rə 
bu rə qəm 27,5 sent ner dir, yə
ni, 2 də fə çox dur. Bu təc rü bə 
hər yer də tət biq edil mə li dir. 
Döv lət öz im kan la rı nı or ta
ya qo yur. Bü tün inf rast ruk
tur, kom mu ni ka si ya, su var ma 
mə sə lə lə ri ni öz üzə ri nə gö tü
rür. Sa hib kar la ra kre dit lə ri də 
döv lət ve rir. Tə ki sa hib kar lar 
ge dib bu tor paq dan sə mə rə
li şə kil də is ti fa də et sin lər və 
məh sul dar lıq art sın. Əgər 2 
də fə də ol ma sa, ümu mi məh
sul dar lıq 6070 fa iz ar tar sa, 
o za man bi zim bü tün da xi
li tə lə ba tı mız ödə ni lə cək və 
bö yük ix rac po ten sia lı mız da 
ya ra na caq dır. 

Davamı səh. 2-də

Növbəti Dövlət Proqramı 
ölkəmizin uğurlu, dinamik 
inkişafını təmin edəcək  
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Bakıda görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin abidəsi açılmışdır
Fev ra lın 3-də Ba kı nın 28 

May kü çə sin də Azər bay can 
mə də niy yə ti nin ən gör kəm-
li nü ma yən də lə rin dən bi ri, 
bəs tə kar və pe da qoq, SSRİ 
xalq ar tis ti, So sia list Əmə yi 
Qəh rə ma nı Qa ra Qa ra ye vin 
abi də si açıl mış dır. Mə ra-
sim də Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev və xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va iş ti rak et miş lər.

Qa ra Qa ra ye vin adı gör
kəm li bəs tə kar və pe da qoq 
ki mi Azər bay ca nın mə də
niy yət və in cə sə nət ta ri xi nə 
dü şüb. SSRİ xalq ar tis ti, So
sia list Əmə yi Qəh rə ma nı və 

bir sı ra di gər nü fuz lu mü ka
fat la rın lau rea tı, SSRİ Ali So
ve ti nin de pu ta tı, Azər bay can 
Elm lər Aka de mi ya sı nın aka
de mi ki ol muş Qa ra Qa ra yev 
nə in ki Azər bay can mə də
niy yə ti nə, elə cə də dün ya 
mu si qi xə zi nə si nə əvəz siz 
töh fə lər ve rib. Onun ge niş 
şöh rət qa zan mış və mu si qi 
mə də niy yə ti nin qı zıl fon
du na da xil ol muş ba let lə ri, 
sim fo nik poe ma la rı, sim fo
ni ya la rı, ka me rainst ru men
tal əsər lə ri, ki no film və te atr 
ta ma şa la rı na ya zıl mış mu si
qi si dün ya mə də niy yə ti nin 
in ci lə rin dən he sab edi lir.

Mə ra sim də çıxış edən 
Pre  zi dent İl ham Əliyev bö
yük bəs tə ka rın do ğum gü nü 
ərə fə sin də bu abi də nin açı lı şı 
mü na si bə ti lə Qa ra Qa ra ye vin 
ailə üzv lə ri ni, Azər bay ca nın 
mu si qi ic ti ma iy yə ti ni, bü
tün Azər bay can xal qı nı təb
rik etmişdir: «Qa ra Qa ra yev 
Azər bay can xal qı nın bö yük 
oğ lu dur, bö yük şəx siy yət dir, 
da hi bəs tə kar dır. O, Azər bay
ca nı, Azər bay can xal qı nı lə ya
qət lə təm sil edir di. Onun fəa
liy yə ti sa yə sin də Azər bay ca nı 
so vet mə ka nın da və dün ya da 
da ha da ya xın dan ta nı dı lar. 
O, Azər bay can xal qı nı, Azər

bay can mu si qi mə də niy yə ti
ni dün ya ya ta nıt dı rır dı. Onun 
ya şa yıbya rat dı ğı dövr də 
Azər bay can müs tə qil de yil di 
və an caq Azər bay can xal qı 
in cə sə nət, ədə biy yat, mu si qi 
sa hə sin də öz is te da dı nı dün
ya ic ti ma iy yə ti nin diq qə ti nə 
çat dı ra bi lir di. Əl bət tə, Qa ra 
Qa ra ye vin əsər lə ri ni din lə
yən ta ma şa çı lar an la yır dı lar 
ki, an caq is te dad lı xal qın nü
ma yən də si be lə gö zəl əsər lə ri 
ya ra da bi lər. 

Qa ra Qa ra ye vin xa ti rə si 
müs tə qil Azər bay can döv lə
ti tə rə fin dən əbə di ləş di ri lib. 
Onun adı na pros pekt, met ro 

stan si ya sı, in cə sə nət mək tə
bi var dır. Bu gün onun gö zəl 
abi də si Ba kı nın ta ri xi ye rin
də açı lır. Bu mü na si bət lə bir 
da ha bü tün Azər bay can xal
qı nı ürək dən təb rik et mək 
is tə yi rəm. Bir da ha ümu mi 
fik ri ifa də edə rək de mək is
tə yi rəm ki, Qa ra Qa ra ye vin 
əziz xa ti rə si və onun öl məz 
əsər lə ri Azər bay can xal qı
nın qəl bin də əbə di ya şa ya
caq dır». 

Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev abi də nin açı lı şı nı et
miş dir. Döv lə ti mi zin baş çı sı 
və xa nı mı abi də nin önü nə gül 
dəs tə si qoy muş lar.

Əvvəli səh. 1-də

Kənd tə sər rü fa tı nın in ki
şa fı üçün müa sir tex ni ka nın 
alın ma sı da vam et di ri lə cək dir. 
Bu na da eh ti yac var dır. Bü tün 
tex ni ka ye ni lən mə li dir. Ən 
qa baq cıl tex ni ka gə ti ril mə li dir. 
Mü va fiq gös tə riş lər ve ri lib
dir və ar tıq pro ses baş lan mış
dır. Əv vəl ki il lər də də tex ni
ka alın mış dır. Əgər o tex ni ka 
alın ma say dı, biz bu gün bö yük 
prob lem lər lə üz lə şə bi lər dik. 
An caq hə lə ki, bu na eh ti yac 
var dır. Biz özü mü zü müa sir 
tex ni ka ilə tam şə kil də tə min 
edə bil mi rik. Növ bə ti 34 il 
ər zin də, bəl kə də on dan da 
qı sa bir müd dət də özü mü zü 
ən müa sir tex ni ka – kom bayn, 
trak tor və di gər tex ni ka ilə tam 
şə kil də tə min edə cə yik. 

Mən əv vəl ki mü şa vi rə lər
də də qeyd et mi şəm. Bu gün 
də qeyd et mək is tə yi rəm ki, 
fer mer lə rin elekt ron qey diy yat 
sis te mi ya ra dıl ma lı dır. 

Böl gə lər üz rə ix ti sas laş
ma apa rıl ma lı dır. Mən bu 
ba rə də də də fə lər lə öz fi kir
lə ri mi bil dir mi şəm. Mü əy yən 
iş lər gö rü lüb dür. An caq da ha 
da konk ret və cid di tək lif ər 
ve ril mə li dir ki, biz bu ix ti
sas laş ma nı for ma laş dı raq və 
ye tiş di ri lən hər bir məh sul 
üz rə xü su si sti mul laş dır ma 
amil lə ri də ol ma lı dır. Yə ni, 
bu ra da be lə kor tə bii ya naş
ma qə bu le dil məz dir. Hər bir 
böl gə üz rə, ye tiş di ri lən hər 
bir kənd tə sər rü fa tı məh su lu 
üz rə xü su si bir ya naş ma tər
zi ol ma lı dır. Əmi nəm ki, bax, 
de di yim bu struk tur is la hat la
rı, kənd tə sər rü fa tı nın in ki şa
fı üçün ye ni me tod la rın tət biq 
edil mə si, müa sir ya naş ma, 
de di yim mə sə lə lə rin həl li nə 
şə ra it ya ra da caq dır. 

Tor paq la rın elekt ron uçot 
sis te mi ya ra dıl ma yıb, ya ra
dıl ma lı dır. Əgər biz kənd tə
sər rü fa tı nı müa sir me tod lar la 
in ki şaf et dir mək is tə yi rik sə, 
müt ləq Azər bay can da hər bir 
sa hə də ən qa baq cıl təc rü bə ni 
tət biq et mə li yik. O cüm lə dən 
kənd tə sər rü fa tı nın el mi əsas
lar la in ki şa fı na da na il ol ma lı
yıq. Bu məq səd lə struk tur 
də yi şik lik lə ri apa rı la caq dır və 
elm son nə ti cə yə xid mət et
mə li dir. An caq bu təq dir də o 
el min fay da sı və xey ri var dır. 

Kənd tə sər rü fa tı nın in ten
siv me tod lar la in ki şaf et di ril
mə si in di bü tün in ki şaf et miş 
öl kə lər də möv cud dur, biz də 
də be lə ol ma lı dır. Bu ba rə də 
ar tıq bu ra da de yil di. Ey ni za
man da, əv vəl ki te zi sə də qa
yıt maq is tə yi rəm ki, biz döv
riy yə yə bu ra xı la caq ye ni əkin 
sa hə lə ri ni də tə min et mə li yik 
və edə cə yik. 

Bu ra da mə ru zə lər də səs
lən di ki, biz iri fer mer tə sər
rü fat la rı nı ya ra dı rıq, ya rat ma
lı yıq. An caq, ey ni za man da, 
ki çik və ailə fer mer tə sər rü
fat la rı da yad dan çıx ma ma lı
dır. Bu sa hə də də gö zəl bey
nəl xalq təc rü bə var dır. Sa də cə 
ola raq, biz bu nu Azər bay can
da tət biq et mə li yik ki, ailə fer

mer tə sər rü fat la rı ya ra dıl sın, 
xü su si lə süd çü lük də. Döv lət 
də öz dəs tə yi ni ve rə cək dir, o 
cüm lə dən ma liy yə dəs tə yi ni 
kre dit lər şək lin də ve rə cək dir. 

Sub si di ya la rın ve ril mə
sin də tam şəf faf lıq tə min 
edil mə li dir. Mən ke çən də fə 
də, bir il bun dan əv vəl də bu 
ba rə də da nış mı şam, bu gün 
də məc bu ram bu ba rə də öz 
fi kir lə ri mi bil di rim. Bu ra da 
biz şəf af ı ğa na il ol ma mı şıq. 
Şəf af ıq tə min edil mir və bu
ra da otu ran lar bi lir lər şəf af ıq 
nə yə gö rə tə min edil mir. Bu 
mə nim son xə bər dar lı ğım dır. 
Sub si di ya nın ve ril mə sin də 
tam şə kil də nə za rətuçot sis
te mi ya ra dıl ma lı dır. Kənd Tə
sər rü fa tı Na zir li yi nə bu gös
tə riş lər ve ril miş dir. Yer li ic ra 
or qan la rı nın nü ma yən də lə ri 
də bu ra da öz müs bət ro lu nu 
oy na ma lı dır lar. Çün ki bə zi 
hal lar da sub si di ya lar fer mer
lə rə çat mır. Ona gö rə, konk ret 
tək lif ər ve ri lə cək dir və ye ni 
mü va fiq Sə rən cam da im za la
na caq dır. Bu, kənd tə sər rü fa
tı nın in ki şa fı ilə bağ lı çox cid
di, is la hat yö nüm lü Sə rən cam 
ola caq dır. Bü tün mər kə zi və 
yer li ic ra or qan la rı nın nü ma
yən də lə ri bir da ha de mək is
tə yi rəm ki, ümu mi məq sə də 
xid mət et mə li dir lər. Ümu mi 
məq səd şəf faf lı ğı ya rat maq, 
kənd tə sər rü fa tı nı in ki şaf et
dir mək və fer mer tə sər rü fat
la rı na yar dım et mək dir.

Fer mer lə rin əsas prob lem
lə rin dən bi ri də is teh sal et dik
lə ri məh sul la rın sa tı şı ilə bağ
lı dır. Döv lət bu ra da da əl bət tə 
ki, öz yar dı mı nı gös tər mə li dir, 
gös tə rə cək dir. Biz ça lış ma lı yıq 
ki, ilk növ bə də, Azər bay can da 
is teh sal olu nan məh sul lar ba za
ra çı xa rıl sın və bu ra da aidiy yə ti 
döv lət qu rum la rı bu iş lə ri tən
zim lə mə li dir lər. Azər bay can da 
is teh sal olu nan məh sul lar ola
ola, qa laqa la xa ric dən məh
sul lar id xal edi lir. Bu ra da da 
cid di nə za rət ol ma lı dır. Əgər 
biz özü müz bu məh su lu is teh
sal edi rik sə, ni yə onu xa ric dən 
id xal et mə li yik, ni yə şə ra it ya
rat ma lı yı q?! Hər bir döv lət öz 
ba za rı nı qo ru ma lı dır, qo ru yur 
və Azər bay can da bu yol la ge
dir. Bi lir si niz ki, biz hə lə Dün ya 
Ti ca rət Təş ki la tı na üzv ol ma
mı şıq, bax ma ya raq bi zi bö yük 
tə kid lə ora ya də vət edir lər. 
De mək olar, bu mə sə lə Azər
bay can qar şı sın da mü tə ma di 
qay da da qal dı rı lır ki, nə üçün 
Azər bay can Dün ya Ti ca rət 
Təş ki la tı na üzv ol mu r? Bu nun 
sə bəb lə ri var dır və sə bəb lər
dən ən bi rin ci si yer li is teh sal
çı nın mü da fiə si dir, Azər bay can 
ba za rı nın qo run ma sı dır. Biz ilk 
növ bə də öz fer mer lə ri mi zə, 
şir kət lə ri mi zə şə ra it ya rat ma
lı yıq. Yox sa biz öz ba za rı mı zı, 
ne cə de yər lər, aç saq və bu ra ya 
key fiy yət siz, ucuz xa ri ci məh
sul lar sər bəst şə kil də bu ra xıl sa, 
o za man yer li is teh sal ölə cək dir, 
kənd li zə rər çə kə cək dir. Ona 
gö rə, biz bu na get mi rik. Mən 
bu gün də de mək is tə yi rəm ki, 
Dün ya Ti ca rət Təş ki la tı na üzv 
ola ca ğıq, an caq nə vaxt, onu biz 

bi li rik. O vaxt ki, Azər bay can da 
həm kənd tə sər rü fa tın da, həm 
sə na ye sa hə sin də ix rac yö nüm
lü məh sul lar üs tün lük təş kil 
edə cək dir, o vaxt biz Dün ya Ti
ca rət Təş ki la tı na üzv ola ca ğıq 
və ba xa rıq gö rə rik o vaxt bi zi 
be lə tə kid lə ora ya də vət edə
cək lər, yox sa yox. Çün ki Azər
bay can ba za rı di na mik ba zar dır, 
bö yü yən ba zar dır. Azər bay can 
zən gin öl kə yə çev ri lir, əha li ar
tır. Əl bət tə ki, bu ba za ra, ne cə 
de yər lər, sər bəst gəl mək üçün 
bö yük səy lər gös tə ri lir. Bir da ha 
de mək is tə yi rəm ki, yer li is teh
sa lın güc lən di ril mə si, id xal dan 
ası lı lı ğı mı zın azal dıl ma sı, ix
rac yö nüm lü məh sul la rın ye tiş
di ril mə si prio ri tet mə sə lə dir. 
Bu mə sə lə lə rin həl li nə bü tün 
döv lət qu rum la rı kö mək gös
tər mə li dir. 

Kənd tə sər rü fa tı na ya rar lı 
tor paq lar dan bə zi böl gə lər də 
tə yi na tı üz rə is ti fa də edil mir. 
Bu mə sə lə yə də diq qət ye ti
ril mə li dir. Ər za ğın key fiy yə ti 
da im diq qət mər kə zin də ol
ma lı dır. Bi zim üs tün lü yü müz 
on dan iba rət dir ki, Azər bay
can da ye tiş di ri lən kənd tə
sər rü fa tı məh sul la rı tə bii dir, 
key fiy yət li dir. Biz bu ra da kə
miy yət da lın ca qaç ma ma lı yıq 
və bu tə bii key fiy yə ti sax la
ma lı yıq. 

Aq ro park la rın, lo gis ti ka 
mər kəz lə ri nin ya ra dıl ma sı 
mə sə lə lə ri nə diq qət ye ti ril
mə li dir. Həm Azər bay can da, 
həm baş qa öl kə lər də lo gis ti ka 
mər kəz lə ri ya ra dıl ma lı dır və 
biz ye ni is teh lak ba zar la rı na 
çıx ma lı yıq. Bu gün Azər bay
can ar tıq öz kənd tə sər rü fa
tı məh sul la rı nı ix rac edir və 
gə lə cək də bu, da ha da bö yük 
rə qəm lər lə öl çü lə cək dir. Ona 
gö rə, ye ni ba zar la ra çı xı şı tə
min et mək va cib mə sə lə dir. 
Bir söz lə, Azər bay can da ər
zaq təh lü kə siz li yi 100 fa iz 
da xi li is teh sal he sa bı na tə min 
edil mə li dir. Son il lər də biz 
özü mü zü əsas ər zaq məh sul
la rı ilə bö yük də rə cə də tə min 
edə bil mi şik. An caq hə lə ki, 
bu na tam şə kil də na il ol ma
mı şıq. Mən bə zi rə qəm lə ri 
gə tir mək is tə yi rəm. Ət və ət 
məh sul la rı nın özü nü tə mi net
mə sə viy yə si 94 fa iz dir, quş əti 
92 fa iz dir. Bax, bu sa hə də çox 
bö yük irə li lə yiş olub dur. Ona 
gö rə ki, Sa hib kar lı ğa Kö mək 
Mil li Fon du nun xət ti ilə quş 
fab rik lə ri nin ya ra dıl ma sı na 
bö yük kre dit lər ve ril miş dir. 
Özü mü zü yu mur ta ilə 96,5 
fa iz, süd və süd məh sul la rı ilə 
75 fa iz, ta xıl la 65 fa iz, üzüm lə 
94 fa iz, kar tof a 98 fa iz, bos tan 
məh sul la rı ilə 100 fa iz tə min 
edi rik. Mey və və gi lə mey və 
126 fa iz, yə ni, bö yük ix rac po
ten sia lı mız da var dır. Tə rə vəz 
100 fa iz, duz 72 fa iz, şə kər və 
şə kər dən ha zır la nan məh sul
lar 174 fa iz, – bu, ən bö yük 
ix rac po ten sia lı mız dır, – bit ki 
yağ la rı və mar qa rin 70 fa iz, 
kə rə ya ğı 50 fa iz. 

Bax, bu cəd vəl dən açıq
ay dın gö rü nür, biz növ bə ti il
lər də han sı sa hə lə rə üs tün lük 
ver mə li yik ki, bu ra da bü tün 

rə qəm lər 100 fa iz dən aşa ğı 
ol ma sın və bu na na il ola bi lə
rik. Ona gö rə də bu ra da süd 
və süd məh sul la rı nın 75 fa iz 
sə viy yə sin də is teh sa lı əl bət tə 
ki, bi zi qa ne edə bil məz. Bu, 
100 fa iz ol ma lı dır. Döv lət qu
rum la rı və sa hib kar lar bu is ti
qa mə tə da ha da cid di diq qət 
ye tir mə li dir lər. Azər bay can
da kə rə ya ğı da, bit ki yağ la rı 
da az is teh sal edi lir. Ar tıq bu 
cəd vəl dən hər şey gö rü nür. 
Bu cəd vəl həm döv lət or qan
la rı, həm də sa hib kar lar üçün 
bir yol xə ri tə si ol ma lı dır. Mən 
hər il bu rə qəm lə ri səs lən di
ri rəm, bə zi məh sul lar üz rə 
irə li lə yiş var dır. Am ma bə zi 
sa hə lər üz rə əv vəl ki il lə bu
il ki və ziy yət ey ni dir. Xü su si lə 
kə rə ya ğı, mey və, gi lə mey və, 
bos tan məh sul la rı, bax bu sa
hə lər də is teh sal art ma yıb.

Mən sa hib kar lı ğın in ki şa
fı ilə bağ lı ar tıq gi riş sö züm də 
fi kir lə ri mi bil dir dim. Dəs
tək da vam et di ri lə cək dir. Bu 
dəs tək he sa bı na bö yük iş lər 
gö rül müş dür. Son 10 il ər
zin də Azər bay can da 55 min 
ye ni mü əs si sə ya ra dıl mış dır. 
Döv lət xət ti ilə bir mil yard 
200 mil yon ma nat gü zəşt
li şərt lər lə kre dit ve ril miş dir. 
Mi sal üçün ke çən il 275 mil
yon ma nat kre dit ve ril miş dir. 
Bü tün bu kre dit lər vax tın da 
qay ta rı lır. Bu da sa hib kar lı ğın 
in ki şa fı na ye ni dəs tək olur. 
Çün ki hə min və sa it ye nə də 
kre dit şək lin də sa hib kar la ra 
ve ri lir. Sa hib kar lar da qeyd 
et mə li yəm ki, bu kre dit lə rə 
bö yük mə su liy yət lə ya na şır
lar. Yə ni, bü tün və sai ti vax tın
da qay ta rır lar. Gə lə cək də biz 
hər il təx mi nən 270300 mil
yon ma nat həc min də gü zəşt li 
kre dit lər ve rə cə yik. Be lə lik lə, 
proq ra mın so nu na – 2018ci 
ilə qə dər təx mi nən bir mil
yard ya rım ma nat və sa it kre
dit ve ri lə cək dir. Bu və sa it də 
iq ti sa diy ya tın re al sek to ru na 
qo yu la caq dır. 

Azər bay can da son il lər də 
bank sek to ru da sü rət lə in ki
şaf et miş dir. Bi zim bank la rı
mız bö yü dü, güc lən di. He sab 
edi rəm, vaxt gə lib ça tıb ki, 
bank lar iq ti sa diy ya tın re al 
sek to ru na da ha çox ma liy yə 
re surs la rı ayır sın lar. Ha zır da 
be lə de yil dir. An caq bank la
rın funk si ya la rın dan bi ri də 
on dan iba rət dir ki, öl kə iq
ti sa diy ya tı na da ha da bö yük 
tə kan ver sin lər. Xü su si lə, 
döv lət də bank sek to ru nun 
in ki şa fı na bö yük dəs tək ve
rir. Əha li tə rə fin dən bank
la ra ina mın ar tı rıl ma sı üçün 
döv lət çox bö yük təd bir
lər gör müş dür. Bi lir si niz ki, 
əma nət lər sı ğor ta la nır və bu 
ad dım bank la ra ina mı bö yük 
də rə cə də ar tır mış dır. Ona 
gö rə, bank lar da öz so si al mə
su liy yə ti ni dərk et mə li dir lər 
və iq ti sa diy ya tın re al sek to
ru na kre dit şək lin də da ha çox 
və sa it ayır ma lı dır lar. 

Növ bə ti il lər də böl gə lər
də in for ma si yakom mu ni ka
si ya tex no lo gi ya la rı nın tət bi qi 
da vam et di ri lə cək dir. Hər bir 

şə hə rə ge niş zo laq lı in ter net 
çə kil mə li dir. Bu sa hə də Azər
bay can qı sa müd dət ər zin də 
bö yük uğur la ra im za at dı. Biz 
bu gün kos mik döv lət lər sı ra
sın da yıq. İn ter net is ti fa də çi lə
ri nin sa yı 70 fa iz dən çox dur, 
sü rət lə ar tır. Ona gö rə, hər 
bir şə hər də in for ma si yakom
mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı nın 
in ki şa fı bö yük mə na da şı yır. 
Nə zə rə al saq ki, biz elekt ron 
hö ku mət sis te mi nə ke çi rik, 
“ASAN xid mət” ar tıq böl gə lə
rə gə lib dir. Ona gö rə, bu sa hə 
də da im diq qət mər kə zin də 
ola caq dır. 

Kor rup si ya ya və rüş vət
xor lu ğa qar şı mü ba ri zə bun
dan son ra da ən cid di şə kil də 
da vam et di ri lə cək dir. Bu, bö
yük so si al bə la dır, bö yük ya
ra dır. Kor rup si ya nın, rüş vət
xor lu ğun ara dan qal dı rıl ma sı 
üçün Azər bay can döv lə ti əlin
dən gə lə ni edir. Rüş vət xor luq 
üçün mey dan da ra lır. Sis tem 
xa rak ter li təd bir lər gö rü lür, 
is la hat lar apa rı lır. Ey ni za
man da, in zi ba ti me tod lar, cə za 
təd bir lə ri də gö rü lür və gö rü
lə cək dir. An caq he sab edi rəm 
ki, bu ra da sis tem xa rak ter li 
təd bir lər da ha da bö yük sə
mə rə ve rə cək dir. Mən “ASAN 
xid mət”in fəa liy yə ti ni xü su
si lə qeyd et mək is tə yi rəm. 
Cə mi bir il ər zin də “ASAN 
xid mət”ə bir mil yon mü ra ci
ət ol muş dur. Tam şəf af ıq tə
min edi lib dir, mə də ni xid mət 
və Azər bay can və tən da şı na 
la yiq olan hör mət gös tə ri lir. 
Ona gö rə “ASAN xid mət”in 
funk si ya la rı bun dan son ra da 
ge niş lə nə cək dir. Bü tün in san
lar la bir ba şa ün siy yət də olan 
qu rum lar da bu prin sip lər lə 
ya şa ma lı dır lar.

Əmi nəm ki, növ bə ti il
lər də rüş vət xor lu ğa və kor
rup si ya ya qar şı mü ba ri zə miz 
da ha da gö zəl nə ti cə lər ve rə
cək dir. Bu nu de mə yə əsas ve
rən gö rü lən iş lər dir, apa rı lan 
is la hat lar dır və güc lü si ya si 
ira də miz dir. Azər bay can da 
kor rup si ya ya və rüş vət xor
lu ğa yer ol ma ma lı dır. Bü tün 
döv lət mə mur la rı bu nu eşit
sin lər, bil sin lər və elə iş lə sin
lər ki, hə mi şə döv lət və xalq 
qar şı sın da al nıa çıq, üzü ağ ol
sun lar. 

Hər bir döv lət mə mu ru öz 
mə su liy yə ti ni dərk et mə li dir. 
Hər bir döv lət mə mu ru tə miz 
iş lə mə li dir, xalq la bir yer də ol
ma lı dır, tə va zö kar, iş gü zar və 
və tən pər vər ol ma lı dır, rüş vət 
al ma ma lı dır, özü nü xalq dan 
üs tün tut ma ma lı dır, iş lə di yi 
böl gə lər də, sa hə lər də hör
mət qa zan ma lı dır və Və tə nə 
sa diq, sə da qət li ol ma lı dır. Heç 
bir xa ri ci dai rə nin tə si ri al tı
na düş mə mə li dir. Bax, bu dur 
əsas prin sip lər. Hər bir döv lət 
mə mu run dan tə ləb edi rəm 
ki, bu prin sip lə rə əməl et sin. 

Biz güc lü döv lət qur mu
şuq. Bu gün Azər bay can dün
ya miq ya sın da bö yük hör mə
tə ma lik olan bir döv lət dir. 
Tə sa dü fi de yil dir ki, BMTnin 
Təh lü kə siz lik Şu ra sı na üzv 
se çi lər kən dün ya bir li yi nin 

bö yük ək sə riy yə ti bi zim na
mi zəd li yi mi zi dəs tək lə miş dir 
155 öl kə, dün ya bir li yi nin 
üç də iki his sə si. 

Biz güc lü iq ti sa diy yat qur
mu şuq. Qı sa müd dət ər zin də 
rə qa bət qa bi liy yət li li yi nə gö rə 
39cu ye rə qalx mı şıq. Son 10 il 
ər zin də iq ti sa di sa hə də Azər
bay can qə dər in ki şaf edən 
ikin ci öl kə ol ma mış dır və bu, 
re kord gös tə ri ci dir, ana lo qu 
ol ma yan in ki şaf dır. 

Bi zim da xi li və ziy yə ti miz 
çox sa bit dir. Sa bit lik qo ru nur. 
Sa bit li yi qo ru yan əsas şərt lər 
xalq la iq ti dar ara sın da kı bir
lik dir, xal qın gör dü yü müz iş
lə rə dəs tə yi dir, ina mı dır. Bu
dur sa bit li yi şərt lən di rən əsas 
amil. Da xi li və ziy yət sa bit dir. 
Xa ric dən olan bə zi təz yiq lər 
gö rür sü nüz ki, heç bir sə mə
rə ver mir. Bə zi sa tıl mış mü
xa li fət qrup la rı nın fəa liy yə ti 
heç bir sə mə rə ver mir. Bi zim 
aya ğı mı za do laş maq is tə yən
lər ye nə də rə zil olur lar. Son 
pre zi dent seç ki lə ri də bu nu 
gös tər di. Xal qın bö yük ək sə
riy yə ti on la rın çir kin kam pa
ni ya sı na uy ma dı. Xalq re al lı ğa, 
inan dı ğı ada ma səs ver di. Ona 
gö rə, xa ric dən ianə alan, vic
da nı nı xa ri ci lə rə sa tan ün sür
lə rə Azər bay can si ya sə tin də 
yer yox dur. Bu nu son seç ki lər 
də gös tər di. Son seç ki lər mü
xa li fə tin so nu idi. Bu, on la rın 
rə za lət zir və si idi. 

Bü tün bu amil lər olaola 
biz kor rup si ya ya, rüş vət xor
lu ğa ni yə göz yum ma lı yı q?! 
Ni yə bu ya ra bi zi içi miz dən 
sar sıt sın, ni yə bu ya ra bi zi 
zə hər lə si n?! Ona gö rə, mən 
de yi rəm ki, hər kəs nə ti cə çı
xar sın. Cə za təd bir lə ri gö rü
lür, gö rü lə cək dir. Bu ra da heç 
kim də im mu ni tet yox dur, ol
ma ya caq dır. Döv lət mə mu ru 
xal qın xid mət çi si dir. Xal qın 
bi rin ci xid mət çi si mə nəm və 
bü tün döv lət mə mur la rı be
lə iş lə mə li dir lər. Ona gö rə, 
mən bir da ha bu nu de mək 
is tə yi rəm ki, növ bə ti il lər də 
də rüş vət xor lu ğa bu laş mış in
san lar çox cid di şə kil də cə za
lan dı rı la caq lar. Kim sə nə ti cə 
çı xar ma yıb sa, nə ti cə çı xar sın. 
Növ bə ti beş il ər zin də Azər
bay can kor rup si ya ya və rüş
vət xor lu ğa qar şı mü ba ri zə də 
də nü mu nə vi öl kə ol ma lı dır. 

Re gi on la rın so si al inf rast
ruk tu ru növ bə ti beş il ər zin
də əl bət tə ki, ye ni lə şə cək dir. 
Mək təb, xəs tə xa na, mə də niy
yət ocaq la rı nın ti kin ti si da vam 
et di ri lə cək, məc bu ri köç kün
lə rin prob lem lə ri öz həl li ni ta
pa caq dır. Ke çən il 28 min köç
kün ye ni ev lə rə, mən zil lə rə 
kö çü rül müş dür. Bu il də yə qin 
ki, bu na ya xın bir rə qəm ola
caq dır. Yə ni bu mə sə lə da im 
diq qət mər kə zin də dir. 

Böl gə lə rin tu rizm po ten
sia lı bö yü yür, güc lə nir. Da xi li 
tu rizm bö yük də rə cə də ar tır 
və əmi nəm ki, xa ri ci tu rizm
də də bö yük ar tım ola caq dır. 
Ar tım var, am ma hə lə ki, is
tə di yi miz sə viy yə də de yil dir. 
Da ha da bö yük ar tım ola caq
dır. Ye ni tu rizm zo na la rı ya ra

dı lır. Sa də cə son beş il ər zin də 
“Şah dağ” dağxi zək komp lek si 
ya ra dı lıb dır. Ora da ar tıq dörd 
gö zəl otel fəa liy yət gös tə
rir, bir otel ti ki lir. “Tu fan dağ” 
xi zək mər kə zi ya ra dı lıb dır. 
Onun ət ra fın da ona ya xın otel, 
bey nəl xalq aero port ti ki lib dir. 
Biz Naf ta la nın keç miş şöh
rə ti ni bər pa edi rik. Naf a lan 
vax ti lə Ümu mit ti faq tu rizm 
mər kə zi idi. Bu gün biz bu nu 
bey nəl xalq tu rizm mər kə zi nə 
çe vi ri rik. Ar tıq iki gö zəl otel 
fəa liy yət gös tə rir, üçün cü sü 
də ti ki lir. “Qa la al tı” müa li cə vi 
mər kə zi nin bər pa sı ye kun la
şır. Bu da ku rort tu riz mi nin 
in ki şa fı üçün çox va cib bir ob
yekt ola caq dır. 

Cə nub və qərb zo na la rı
nın, Nax çı van Mux tar Res
pub li ka sı nın tu rizm po ten sia lı 
ki fa yət qə dər ge niş dir. Bu
ra da da bö yük iş lər gö rü lür 
və gö rü lə cək dir. Əl bət tə ki, 
eko lo ji təd bir lər cid di şə kil
də gö rül mə li dir. Bu ba rə də 
mən də fə lər lə öz fik ri lə ri mi 
bil dir mi şəm. Biz ət raf mü hi ti 
qo ru ma lı yıq, Ba kı nı və Ab şe
ron ya rı ma da sı nı əsr lər bo yu 
yı ğı lan tul lan tı lar dan tə miz lə
mə li yik. Biz “Qa ra şə hər”i “Ağ 
şə hər”ə çe vi ri rik. Ey ni za man
da, bü tün böl gə lər də gö rü lən 
iş lər, ye ni açı lan mü əs si sə lər 
ən yük sək eko lo ji stan dart la ra 
ca vab ver mə li dir. 

Bu il sə na ye ili dir. Sə na
ye nin in ki şa fı na xü su si diq qət 
gös tə ri lə cək dir və gös tə ri lir. 
Tex no park la rın ya ra dıl ma sı 
pro se si sü rət lə ge dir. Böl gə
lər də – Gən cə də, Sum qa yıt da, 
Min gə çe vir də tex no par kın ya
ra dıl ma sı nə zər də tu tul muş
dur. Ey ni za man da, hər bir 
şə hər də xü su si sə na ye yer lə ri, 
sə na ye zo na la rı ya ra dıl ma lı dır. 
Çün ki iq ti sa diy ya tı mız, sə na ye 
po ten sia lı, əha li ar tır. İş yer lə ri 
nə qə dər ya ra dıl sa da ye nə də 
ya ra dıl ma lı dır. Çün ki elə öl
kə lər var ki, ora da əha li aza
lır, ora da iş yer lə ri o qə dər də 
cid di prob lem de yil dir. An caq 
biz də ke çən il əha li 170 min
dən çox art mış dır. Bu ar tım 
çox müs bət hal dır, iq ti sa di 
in ki şa fı mı zın tə za hü rü dür. 
An caq bi zim iq ti sa di im kan
la rı mız, sə na ye im kan la rı mız 
bu na uy ğun ol ma lı dır. Ona 
gö rə, hər bir şə hər də, yə qin 
ki, şə hər lə rin kə nar la rın da 
xü su si sə na ye zo na la rı ay rıl
ma lı dır. Ora da döv lət he sa bı
na inf rast ruk tur, kom mu ni ka
si ya xət lə ri çə kil mə li dir, ye ni 
mü əs si sə lə rin ti kil mə si üçün 
im kan lar ya ra dıl ma lı dır ki, 
sa hib kar lar ge dib ora da öz lə ri 
üçün iş qur sun lar. 

Bir söz lə, de mək is tə yi
rəm ki, son 10 il ər zin də qar
şı da du ran və zi fə lə rin ha mı sı 
ic ra edi lib. İki döv lət proq
ra mı ar tıq la ma sı ilə ic ra edi
lib. Bu, öl kə mi zin in ki şa fı na 
çox bö yük dəs tək ol muş dur. 
Əmi nəm ki, qə bul edi lə cək 
növ bə ti – üçün cü proq ram 
da vax tın da ic ra olu na caq və 
be lə lik lə, öl kə mi zin uğur lu, 
di na mik in ki şa fı tə min edi lə
cək dir. 

Növbəti Dövlət Proqramı ölkəmizin 
uğurlu, dinamik inkişafını təmin edəcək  
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Gələcək inkişafımızın təməl daşı...
Binəqədidə Gənc lər Gü nü tən tə nə li şəkildə qeyd olun du

Bir il əv vəl – 2013cü ilin yan va rın da vax ti
lə fəa liy yə ti ni da yan dır mış “Bi nə qə di” qə ze ti
nin nəş ri nin bər pa sı ilə bağ lı tək lif alan da il kin 
ola raq nə dən baş la ya ca ğı mı zı ayırd et mə yə elə 
də vaxt sərf etməyə eh ti yac ol ma dı. Qə ze tin tə
sis çi si – Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
rəh bər li yi ilə ilk tə ma sı mız da ca ar tıq nə edə
cə yi mi zi, ne cə bir qə zet bu ra xa ca ğı mı zı eh ti mal 
edir dik. Ra yon rəh bər li yi nin ope ra tiv iş prin si pi 
dər hal özü nü gös tər di –  gö rüş za ma nı tə sis çi 
ilə re dak si ya ara sın da qar şı lıq lı ma raq və is
tək lər ra zı laş dı rıl dı, və zi fə lər bö lüş dü rül dü və 
dər hal işə baş la maq tap şı rı ğı ve ril di. Qal mış dı 
ha zır lı ğın so nun cu və baş lan ğı cın ilk cə sa rət li 
ad dı mı nı at maq – qə ze tin ilk nöm rə si ni ça pa 
ha zır la maq...

Bü tün ye ni iş lərdə ol du ğu ki mi, fəa liy yə
ti miz za hi rən tə zə li yin se vinc işar tı la rı sa çır
dı. Am ma da xil də heç ki mə sez dir mə di yi miz 
bir gər gin lik hökm sü rür dü. Baş la dı ğı mız işin 
san ba lı nı tam ay dın lı ğı ilə dərk edir dik. Və zi
fə cid di idi: Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti
nin ey ni ad lı qə ze ti ni za ma nın dik tə et di yi  ye ni 
key fiy yət də –  öl kə də ki “qə zet bol lu ğu” fo nun da 
öz sö zü olan, cə miy yət hə ya tın da ge dən sü rət li 
in ki şaf a ayaq la şa bi lən, yal nız bir ra yon çər çi
və sin də de yil, ümu mi lik də res pub li ka sə viy
yə sin də qə bul olu nan, “dü zü düzəy ri ni əy ri” 
de yi mi nə sa diq lik nü ma yiş et di rən və nə ha yət, 
hər şey dən əv vəl, oxu cu rəğ bə ti ni qa za nan bir 
mət bu or qa nın hə ya ta və si qə si ni tə min et mək.   

Qar şı mız da ay dın su al du rur du: nə dən və 
ne cə yaz ma lı yı q?! Dü şü nür dük ki, əsas mə sə lə 
ge də cə yi miz yo lun is ti qa mə ti ni, ne cə de yər lər, 
“kə lə fin ucu nu” tap maq dır. Bu na gö rə də ra yo
nun so si aliq ti sa di və ic ti maisi ya si du ru mu nu 
öy rən mə yə baş la dıq. Eti raf edək ki, Bi nə qə di 
haq qın da köh nə  tə səv vür lə ri miz o qə dər də 
ürə ka çan de yil di. Mər kəz dən kə nar, məi şət tul
lan tı la rı nın baş alıb get di yi bər bad mə həl lə lə
rin üs tün lük təş kil et di yi mə kan, boz hə yət lə rin 
can sı xı cı mən zə rə si... Ar xi tek tu ra sı so vet döv
rü nün ştamp la dı ğı ste reo tip pa no ram dan iba rət 
sol ğun gör kəm in san da ik rah his si ya ra dır dı. 

An caq son ra dan gör dük lə ri miz biz də bir 
ra hat lıq his si ya rat dı. Cə mi bir ne çə ay əv vəl 
ra yon    rəh bər li yi nə gəl miş gənc və ener ji li in
san la rın sə yi nə ti cə sin də Bi nə qə di də qı sa vaxt 
ər zin də gö rü lən iş lə rin miq ya sı nı təh lil et dik
də gə lə cə yə ina mı mız bi rəbeş art dı və ey ni 
za man da, bun dan son ra ki min lə iş lə yə cə yi mi zi 
dərk edə rək, mə su liy yə ti mi zin miq ya sı nı özü
müz üçün mü əy yən ləş dir dik. De mə li, ra yon da 
hə ya ta ke çi ri lən sü rət li abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
fo nun da bi zim də boy nu mu za ki fa yət qə dər yük 
dü şə cək...

Ənə nə vi ida rə me tod la rın dan uzaq, ener ji
li, müa sir, in no va si ya lı la yi hə lər hə ya ta ke çi rən, 
keç mi şi təh lil edəedə gə lə cə yə da ha qə tiy yət lə  
ad dım la yan in san lar la iş lə mək, əl bət tə, hər kəs 
üçün, o cüm lə dən biz jur na list lər üçün ra hat ol
maq la ya na şı, həm də qü rur ve ri ci fak tor dur. Bu 
bir il ər zin də qə ze ti mi zin kol lek ti vi ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin gös tər di yi qay ğı və dəs tə yi da
im hiss et miş, ümu mi  işi mi zin da ha key fiy yət lə 
hə ya ta ke çi ril mə si na mi nə əlin dən gə lə ni əsir
gə mə miş dir.   

... Be lə lik lə, ilk ad dı mı at dıq və... de yi lə nə 
gö rə, heç də pis alın ma dı. Ar tıq bir il dir ki, “Bi
nə qə di” hər həf ə oxu cu la rı ilə gö rü şə gə lir. 
Bu gün biz qə ze ti mi zin il ər zin də ki fəa liy yə ti
ni qiy mət lən dir mək fik rin dən uza ğıq və  bu na 
haq qı mız da yox dur – mət bua ta qiy mə ti onun 
oxu cu su ve rir.  Qə ze ti mi zin əmək daş la rı öz pe
şə borc la rı ilə əla qə dar mü tə ma di şə kil də ra yon 
sa kin lə ri ilə söh bət lə şir, prob lem lə ri ni öy rə nir, 
tək lif ə ri ni din lə yir lər. Məhz on la rın de dik lə
ri ni əsas gə ti rə rək, tə va zö kar lıq dan uzaq ol sa 
da, bu dövr ər zin də fəa liy yə ti mi zin qə na ət bəxş 
ol du ğu fik rin də yik. La kin bu, heç də o de mək 
de yil dir ki, biz işi miz dən ki fa yət qə dər ra zı yıq 
və hər şey öz qay da sın da dır. Ək si nə, rəh bər lik
lə söh bət lər də nöq san la rı mı zı açıq eti raf edir, 
bu nun ob yek tiv və sub yek tiv sə bəb lə ri ni araş
dı rır, gə lə cək fəa liy yə ti miz də da ha sə mə rə li və 
gü nün nəb zi nə uy ğun ya zı lar la oxu cu rəğ bə ti ni 
qa zan ma ğa səy gös tə ri rik. Qə ze ti mi zin key fiy
yət gös tə ri ci lə ri ni da ha da yax şı laş dır maq,  işi
mi zi da ha sə mə rə li və çe vik hə ya ta ke çir mək 
məq sə di lə Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
rəh bər li yi nin töv si yə lə rin dən mak si mum ya
rar lan ma ğa ça lı şı rıq. Ümu mi işi mi zin sə mə rə li 
təş ki lin də, müa sir döv rün tə ləb lə ri nə uy ğun 
qu rul ma sın da bi zə gös tə ri lən dəs tə yə gö rə də
rin  min nət dar lı ğı mı zı bil di ri rik. 

...Bə li, bir il lik yol qət edil di və ar tıq bu gün 
oxu cu lar la 49cu gö rü şə gəl mi şik. Bu bir il də 
çə tin lik lə ri miz də, acı lışi rin li gün lə ri miz də 
olub. Am ma ruh dan düş mə mi şik, çi yin lə ri mi
zə gö tür dü yü müz yü kü lə ya qət lə da şı ma ğa ça
lış mı şıq. Məq sə də, qar şı mız da qo yu lan və zi fə yə 
nə də rə cə də çat mı şı q?.. Yal nız bir şe yi də qiq lik
lə de yə bi lə rik: bi zə gös tə ri lən yük sək eti ma dı 
doğ rult maq, Bi nə qə di nin in ki şa fı yo lun da ra
yon rəh bər li yi nin hə ya ta ke çir di yi məq səd yön
lü və qə tiy yət li  təd bir lər fo nun da üzə ri mi zə 
dü şən və zi fə lə rin mə su liy yə ti ni dərk et mək lə, 
bun dan son ra da var gü cü müz lə ça lış maq əz
min də yik. 

Bir ya şı mız mü ba rək!

EsmİraOrucOva

Res pub li ka mı zın bü tün böl
gə lə ri n də gənc nəs lin və tən
pər vər lik ru hun da tər bi yə si is
ti qa mə tin də mü hüm təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lir. Gö rü lən iş lə rin 
ma hiy yə tin də mil li ruh, müa
sir lik, in no va si ya lı la yi hə lər, in
ki şaf və dün ya bir li yi nə in teq ra
si ya du rur.  

Yan va rın 30da 2 Fev ral – 
Gənc lər Gü nü ilə əla qə dar Bi
nə qə di ra yo nun da tən tə nəli 
mərasim keçirildi.  

Təd bir də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı
sı Xa ləd din İs gən də rov, mil
lət və kil lə ri Ma dər Mu sa yev, 
Cey hun Os man lı, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya
nın da Gənc lər Fon du nun ic
ra çı di rek to ru Fər had Ha cı yev, 
Ba kı Şə hər Gənc lər və İd man 
Baş İda rə si nin rəi si Ra qif Ab
ba sov, Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı Gənc lər Bir li yi nin səd ri 
Sey mur Oru cov, Gənc lər Təş
ki lat la rı Mil li Şu ra sı nın səd ri 
Şa hin Se yid za də, Tə lə bə Gənc
lər Təş ki lat la rı İt ti fa qı nın səd ri 
Şa hin İs ma yı lov, Azər bay can 
Gənc lə ri nin Av ro pa ya İn teq ra
si ya sı Təş ki la tı nın səd ri Gül sel 
Sə fə ro va, RİH baş çı sı Apa ra
tı nın mə sul iş çi lə ri, ra yo nun 
ic ti maisi ya si və mə də ni hə ya
tın da fə al lı ğı ilə se çi lən gənc lər, 
Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin də ki 
hər bi his sə lər də xid mət edən 
bir qrup əs gər, za bit və media 
nü mayəndələri iş ti rak edir di
lər.

Ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev ha ki miy yət də ol du
ğu bü tün dövr lər də gənc lə rə 
diqq qət və qay ğı nı döv lət si ya
sə ti nin prio ri tet is ti qa mə ti ki mi 
mü əy yən ləş di rib. Bu si ya sət 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev tə rə fin
dən uğur la da vam et di ri lir. Öl
kə miz də gənc lər lə iş döv lət si
ya sə ti nin tər kib his sə si ki mi da
im diq qət də sax la nı lır. Bu gün 
Azər bay can da gənc lə rin in ki
şa fı və gə lə cək li der ki mi ye tiş
mə lə ri üçün bü tün la zı mi şə ra it 
ya ra dı lıb və bu is ti qa mət də ye
ni is la hat lar hə ya ta ke çi ril mək
də dir. Gənc nəs lin mü tə şək
kil qüv və ki mi for ma laş ma sı, 
mə nə viideo lo ji cə hət dən tam 
yet kin ləş mə si, so si al prob lem
lə rin həl li, fay da lı məş ğul lu ğun 
tə min olun ma sı is ti qa mə tin də 
ve ri lən sə rən cam və fər man lar, 
qə bul edi lən döv lət proq ram
la rı gənc lə rin bü tün sa hə lər də 
fə al iş ti ra kı üçün ge niş im kan lar 
ya ra dıb. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov çı xı şın da bil dir di 
ki, əsa sı ümum mil li li der Hey
dər Əli yev tə rə fin dən qo yu lan 
gənc lər si ya sə ti ha zır da Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti İl ham Əli ye vin apar dı ğı 
si ya sə tin tər kib his sə lə rin dən 
bi ri dir: “İn san öm rü nün ən gö
zəl çağ la rı məhz gənc lik döv rü
dür. Bu dövr hər kə sin hə ya tın

da mü hüm rol oy na yır. İn san
lar öz gə lə cək lə ri nin tə mə li ni  
məhz bu za man qo yur lar. Hə
ya tın gənc lik ça ğın da  in san lar 
bü tün prob lem lər dən, qay ğı lar
dan uzaq olur lar. Azər bay can 
gənc li yi və tən pər vər ruh lu dur. 
Oğul və qız la rı mı zın mil limə
nə vi də yər lə ri mi zə üs tün lük 
ver mə si, bu də yər lə ri qo ru ma
sı bi zi se vin di rən amil lər dən dir.  

Azər bay can gənc lər öl kə
si dir de sək, ya nıl ma rıq. Öl kə
mi zin gə lə cə yi on la ra məx sus
dur. Res pub li ka mız da apa rı lan 
is la hat lar gənc lər dən də yan 
keç mə yib. Diq qət və qay ğı ilə 
əha tə olun ma la rı  gənc lə ri mi
zin mə su liy yət lə ça lış ma la rı na 
zə min ya ra dır. Öl kə miz də hə
ya ta ke çi ri lən uğur lu si ya sə tin 
nə ti cə si dir ki, döv lət qu ru cu lu
ğun da, iq ti sa diy yat, elm, təh sil, 
mə də niy yət, in cə sə nət və id
ma nın in ki şa fın da on lar əhə
miy yət li rol oy na yır lar. Ümum
mil li li de ri miz Hey dər Əli yev 
ha ki miy yət də ol du ğu bü tün 
dövr lər də  gənc nəs lə xü su si 
qay ğı ilə ya na şıb. Ulu ön dər gə
lə cə yi miz olan nəs lin prob lem
lə ri nin həl lin də əlin dən gə lə ni 

əsir gə mə yib. Tə sa dü fi de yil ki, 
2 Fev ral – Gənc lər Gü nü məhz 
ümum mil li li de rin sə rən ca mı 
ilə qə bul olu nub. Bu gün res
pub li ka mı zın bü tün böl gə lə
rin də gənc lə r öz bay ra mlarını 
qeyd edir lər. Öl kə mi zin ək sər 
böl gə lə rin də “Gənc lər evi” in
şa edi lib. 

Gənc oğ lan və qız lar on la
ra gös tə ri lən döv lət qay ğı sı na 
öz əməl lə ri ilə ca vab ve rir lər. 
Hey dər Əli yev Fon du nun vit
sepre zi den ti Ley la Əli ye va nın 
gör dü yü iş lər müa sir Azər bay
can gənc li yi üçün ör nək dir. 
Onun fəa liy yə tin də ta ri xi mi zin, 
mə də niy yə ti mi zin təb li ği prio
ri tet is tiqa mət lər dən dir. 

Res pub li ka mız da mü vəf
fə qiy yət lə hə ya ta ke çi ri lən 
gənc lər si ya sə ti Bi nə qə di ra yo
nun da da öz ək si ni ta pıb.  İc ra 
ha ki miy yə ti nin hər tə rəf i qay
ğı sı ilə əha tə olu nan bi nə qə di li 
gənc lər ra yo nun ic ti maisi ya si 
hə ya tın da fə al lıq gös tə rir lər. 
Bir sı ra mü hüm və zi fə lə rə gənc 
kadr la rın tə yin olun ma sı de dik

lə ri mə əya ni sü but dur. Mə nim 
52 ya şım var. La kin çox la rı mə
ni gənc ic ra baş çı sı ki mi ta nı yır. 
Yə qin ki, bu, ic ra baş çı sı ki mi 
da im gənc lər lə ün siy yət də ol
ma ğım dan irə li gə lir. Bu gün kü 
azər bay can lı gənc lər çox xoş
bəxt dir lər. Çün ki on la rın bü tün 
prob lem lə rinə diq qət ye ti ri lir 
və əsa sən öz həl li ni ta pır. İn
di gənc lə rin hər tə rəf i in ki şafı 

üçün hər cür şə ra it var. Ha zır
da gənc nəs li n yüz lər lə nü ma
yən də si xa ri ci öl kə lər də, ən 
ta nın mış ali təh sil ocaq la rın da 
oxu yur lar. Bu, döv lə ti mi zin 
gənc lə rə gös tər di yi qay ğı nın 
ba riz nü mu nə si dir. Bu na gö rə 
də gənc lə ri miz döv lə ti mi zin 
in ki şa fı, xal qı mı zın bir liy is ti qa
mə tin də fə al ol ma lı, on la ra gös
tə ri lən eti ma dı doğ rult ma lı dır
lar. Cə miy yə ti mi zin qar şı sın da 
du ran ən mü hüm  və zi fə lər dən 
bi ri bu dur. He sab edi rəm ki, 
bü tün in san lar döv lət, Və tən 
qarşı sın da öz mə su liy yə ti ni ba
şa düş mə li dirlər. Əgər hər kəs 
fəa liy yət gös tər di yi sa hə də mə
su liy yət li olar sa, bu, döv lə ti mi
zin tə rəq qi si nə tə kan ve rər. 

Xal qı mız Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin ət ra fın da sıx bir lə şib. 
Məhz bu bir lik Azər bay ca nın 
çi çək lən mə si nə, in ki şa fı na, 
bey nəl xalq aləm də nü fuz qa
zan ma sı na im kan yaradıb. Ar zu 
edirəm ki, xal qı mı zın bir li yi ni, 
dön məz li yi ni tə cəs süm et di rən 
bu cür təd bir lər  ha zır da iş ğal 

al tın da olan tor paq la rı mız da 
ke çi ril sin, Gənc lər Gü nü nü Şu
şa da qeyd edək”.  

Çı xı şı nın so nun da təd bir 
iş tir ak çı la rı na uğur lar ar zu la
yan Xa ləd din İs gən də rov hə
min gü nün gənc və pers pek tiv li 
kadr la rın  Cey hun Os man lı və 
Fər had Ha cı ye vin ad gü nü nə 
tə sa düf et di yi ni bil dir di. İc ra 
baş çı sı on la rı do ğum gü nü  mü

na si bə ti lə təb rik et di və gə lə
cək iş lə rin də uğur lar ar zu la dı. 

Mil lət və ki li Cey hun Os
man lı və  Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Gənc lər Fon du nun ic ra çı di rek
to ru Fər had Ha cı yev təd bir də 
çı xış edə rək gənc li yə gö s tə ri
lən döv lət qay ğı sı nın ma hiy yə
tin dən da nış dı lar. Na tiq lər qeyd 
et di lər ki, Bi nə qə di ra yo nun da 
gənc lə rə diq qət lə ya na şı lır, on
la ra mü hüm və zi fə lər hə va lə 
olu nur. 

Son ra Bi nə qə di ra yo nu
nun ic ti maisi ya si və mə də
ni hə yatın da fə al lıq gös tə rən, 
müx tə lif sa hə lər də nai liy yət
lər qa zan mış gənc lər – Səl cuq 
Mü zəf fər li, Mu rad Məm mə
dov, Cey hun Əli yev, El dar Ta
hi rov, Ley la Abu zə ro va ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın fəx
ri fər man la rı ilə təl tif olun du lar. 
Tər xan İs ma yıl za də yə isə təh sil 
sa hə sin də ki uğur la rı na gö rə Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti Bö yük Bri ta ni ya nın Lon don 
Me ri di an Kol le cin də in gi lis di li 

kurs la rın da iş ti rak etmək üçün 
la zım olan mə sə lə lə rin həl li ni 
öz üzə ri nə gö türdü.

Ba kı Şə hər Gənc lər və İd
man Baş İda rə si nin rəi si Ra qif 
Ab ba sov təd bir iş ti rak çı la rı nı 
gənc lər və id man na zi ri Azad 
Rə hi mo vun adın dan sa lam la dı 
və be lə təd bir lə rin gənc lə rin 
hə ya tın da mü hüm əhə miy yət 
kəsb et di yi ni de di: “Azər bay
can da gənc lə rə gös tə ri lən döv
lət qay ğı sı prio ri tet mə sə lə dir. 
Gənc nəs lin qay ğı ilə əha tə 
olun ma sı on la rın və tən pər
vər ruh da bö yü mə sin də əsas lı 
rol oy na yır. Ümum mil li li de ri
miz Hey dər Əli yev hər za man 
gənc lə ri mi zə xü su si həs sas lıq 
gös tə rir di. Onun tə şəb bü sü ilə 
1996cı il dən ke çi ri lən Gənc
lə r Fo ru mu ənə nə şək li ni alıb. 
Mən özüm bir ne çə fo ru mun iş
ti rak çı sı ol mu şam. Ümum mil li 
li de ri miz fo rum da kı çı xış la rın
da gənc lə rin və tən pər vər ruh
da tər bi yə si ni, azər bay can çı lıq 
ideo lo gi ya sı nı önə çə kir di. Ulu 
ön dər hər za man vur ğu la yır dı 
ki, gənc lə rin qar şı sın da du ran 
ən mü hüm və zi fə Və tə ni sev
mək, tor paq la rı mı zın ke şi yin də 
şü ca ət lə da yan maq, xal qı mı zın 
mil li adətənə nə lə ri ni  qo ru
maq dır. Bi zi se vin di rən bu dur 
ki, Azər bay can gənc li yi ulu ön
də rin töv si yə lə ri nə lə ya qət lə 
əməl edir. Bu gün öl kə miz də 
və tən pər vər gənc lik for ma la şıb. 
Gənc lə ri mi zin or du ya ha zır lan
ma sın da mü hüm iş lər gö rü lür. 
Azər bay can gənc li yi res pub li
ka mı zın Pre zi den ti, Ali Baş Ko
man dan İl ham Əli ye vin ət ra fın
da sıx bir lə şib. Bu bir lik işğal al
tın da olan tor paq la rı mı zın azad 
edil mə sin də əsas va si tə dir”.  

Son ra vi deoçarx va si tə si
lə xa ric də təh sil alan Bi nə qə di 
gənc lə ri nin təb ri ki nü ma yiş et
di ril di. Mə lu mat üçün bil di rək 
ki, hə min gənc lər “20072015
ci il lər də Azər bay can gənc lə ri
nin xa ri ci öl kə lər də  təh si li üz rə 
Döv lət Proq ra mı” çər çi və sin də 
tanınmış uni ver si tet lər də təh sil 
alır lar.

Mə ra si min bə dii his sə sin
də  in cə sə nət us ta la rı nın rən
ga rəng çı xış la rı, mil li və dün ya 
rəqs lə ri nin ifa sı təd bir iş ti rak çı
la rın da  xoş ov qat ya rat dı. 

“Bi nə qə di”nin  
1 yaşı tamam oldu

 Başredaktordan

maİlaĞaXaNOv

Fəa liy yə ti ni müa sir tə ləb lər 
sə viy yə sin də qu ran Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və
tən daş la rın qə bu lu nun təş ki li, 
on la rın mü ra ci ət lə ri nə vax
tın da ba xıl ma sı is ti qa mə tin də 
zə ru ri təd bir lər hə ya ta ke çi rir. 
Ra yon da sa kin lə rin prob lem
lə ri nin həl li is ti qa mə tin də atı
lan mü hüm ad dım lar dan bi ri 
də sa kin lər lə mün tə zəm ola raq 
ke çi ri lən səy yar gö rüş lər dir. Ra
yon ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
iş ti ra kı ilə ke çi ri lən gö rüş lər sa
kin lə rin üz ləş di yi prob lem lə rin 
öy rə nil mə si və ara dan qal dı rıl
ma sı ba xı mın dan açıq və sə mə
rə li plat for m ro lu nu oy na yır. 

Be lə səy yar gö rüş lər dən 
bi ri də yan va rın 31də 246 
say lı tam or ta mək tə bin akt 
za lın da ke çi ril miş dir. Gö rüş

də Binəqədi RİHin baş çı sı 
Xa ləddin İsgəndərov, ic ra ha
ki miy yə ti nin mə sul və zi fə li 
şəx lə ri, döv lət ida rə, mü əs si sə 
və təş ki lat la rı nın rəh bər lə ri, 
həm çi nin 127 nə fər  ra yon sa
ki ni iş ti rak et miş lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan  
Xa ləd din İs gən də rov bil dir miş
dir ki, öl kə baş çı sı İl ham Əli
ye vin tap şı rıq və töv si yə lə ri nə 
mü va fiq ola raq sa kin lər lə mün
tə zəm gö rüş lər ke çi ri lir, ha be lə 
on la rı na ra hat edən prob lem lə
rin həl li is ti qa mə tin də təd bir
lər gö rü lür: “Mü tə ma di ola raq 
sa kin lər lə ke çi ri lən gö rüş lər də 
qal dı rı lan prob lem lə rin bə zi lə ri 
ye rin də cə həll olu nur, di gər lə
ri nin həl li nə za rə tə gö tü rü lür. 
Bu prob lem lə rin həl li nin bə zən 
ob yek tiv sə bəb lər dən uzan ma
sı müm kün dür. Am ma on la rın 
heç bi ri diq qət siz qal mır və 

ic ra ya yö nəl di lir. Diq qə ti ni zə 
çat dır maq is tə yi rəm ki, bi zə 
edi lən bü tün mü ra ci ət lər qey
diy ya ta alı nır və aidiy yə ti şö bə
lə rə gön də ri lir. İc ra ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lən bü
tün la yi hə lər, gö rü lən ca ri iş lər 
əha li nin ra hat lı ğı, yax şı ya şa ma
sı üçün dür. Bi zim bu və zi fə də 

məq sə di miz də məhz in san la ra 
la yiq li xid mət gös tər mək, on la
rın prob lem lə ri nin həl li nə yar
dım çı  ol maq dır. Ha va şə rai ti nin 
kəs kin də yiş mə si ilə əla qə dar 
ra yon da fəa liy yət gös tə rən bü
tün aidiy yə ti  (qaz, su, elekt rik 
ener ji si, is ti lik sis te mi) qu rum
la ra mü va fiq tap şı rıq lar ve ri

lib. Am ma bu na bax ma ya raq, 
mən zil lə rin is ti lik təc hi za tın da, 
qa zın və elek ti rik ener ji si nin ve
ril mə sin də bir sı ra prob lem lər 
möv cüd dür. Ona gö rə də xa hiş 
edi rəm ki, qar şı laş dı ğı nız prob
lem lər ba rə də açıq da nı şın”.

Son ra mik ro ra yon sa kin lə
rin dən Ra hi lə Əsə do va, Qa bil 
Və li yev, Ab bas İs gən də rov, Xa
ti rə Məm mə do va və baş qa la
rı çı xış edə rək mik ro ra yon da 
ge dən abad lıq və qu ru cu luq 
iş lə ri nə gö rə min nət dar lıq la
rı nı bil dir miş və on la rı na ra hat 
edən bə zi nöq san və ça tış maz
lıq la rın ara dan qal dı rıl ma sı nı 
xa hiş et miş lər.

Son da Binəqədi Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti 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 rəh
bər lə ri nə tap şı rıq lar ver miş dir.

Səyyar görüşlər: açıq və səmərəli dialoq vasitəsi
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Görülən işlər, qarşıda duran məsələlər... 
2 saylı SİƏD hesabat verdi 

Yı ğın caq da ge niş he sa bat 
mə ru zə si ilə çı xış edən 2 say lı 
sa hə in zi ba ti əra zi dai rə si üz
rə nü ma yən də li yin səd ri Adil 
Mi si rov de miş dir ki, Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin xü su si diq qət 
və qay ğı sı ilə son il lər hə ya ta 
ke çi ri lən ge niş miq yas lı abad
lıqqu ru cu luq təd bir lə ri nə
ti cə sin də Ba kı şə hə ri və pay
tax tın qə sə bə lə ri sü rət lə in ki
şaf edir. Qeyd olun muş dur ki, 
pay taxt sa kin lə ri nin üz ləş di yi 
kom mu nal prob lem lə rin həl
li nə, əha li nin fi ra van ya şa yı şı
nın tə min olun ma sı na xid mət 
edən komp leks təd bir lər son 
2 il də Bi nə qə di ra yo nu nun 
da si ma sı nı əsas lı şə kil də də
yiş miş dir: «Ra yon da hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə lər Bi nə qə di 
RİH baş çı sı nın 2 say lı Sa hə 
in zi ba ti əra zi dai rə sin dən də 
yan keç mə miş dir. Nü ma yən
də li yin in zi ba ti əra zi si 6 və 
9cu mik ro ra yon la rı, ha be lə 
«Re zer vu ar» kü çə si ni əha
tə edir. Ra yon da, həm çi nin, 
1 bə lə diy yə fəa liy yət gös tə
rir. Əra zi də Ba kı şə hə ri üz rə 
Təh sil İda rə si nin ta be li yin də 
olan 5 ümum təh sil mək təb, 8 
mək tə bə qə dər təh sil mü əs si
sə si, 6 sə hiy yə mü əs si sə si var. 
2013cü il də nü ma yən də li yin 
xid mə ti əra zi sin də yer lə şən 
təh sil mü əs si sə lə rin də, ümu
mi lik də, 412 nə fər şa gird mə
zun ol muş, on lar dan 16 nə fə ri 
600dən yu xa rı bal top la mış, 
255 nə fə ri Azər bay ca nın və 
müx tə lif xa ri ci öl kə lə rin  ali 

təh sil mü əs si sə lə ri nə da xil 
ol muş lar».

Bil di ril miş dir ki, ötən il 
Pre zi dent İl ham Əli yev Bi nə
qə di ra yo nu na sə fə ri çər çi və
sin də nü ma yən də li yin əra zi
sin də in şa olu nan məs cid də 
apa rı lan in şa at iş lə ri nin ge di şi 
ilə də ta nış ol muş dur. Adil Mi
si rov həm çi nin vur ğu la mış dır 
ki, nü ma yən də li yin xid mə ti 
əra zi sin də 5 Mil li Qəh rə man, 
22 şə hid ailə si, 26 Çer nobl 
əli li ya şa yır. Bay ram lar da və 
di gər əla mət dar gün lər də Bi
nə qə di RİH tə rə fin dən hə
min ailə lə rə yar dım lar gös tə
ri lir. 2 nöm rə li Sİ ƏDin rəi si 
he sa bat ilin də əra zi də hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lər ba rə də də 
ge niş mə lu mat ver miş dir: «Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti baş çı sı nın mü va fiq sə rən
cam la rı na uy ğun ola raq, 20 
Yan var və Xo ca lı fa ciə lə ri nin 
il dö nü mü ilə əla qə dar sil si lə 
təd bir lər hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Bun dan əla və, Bi nə qə di RİH  
və ra yo nun Gənc lər və İd man 
İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə Zə
ri fə Əli ye va adı na park da “Gül 
bay ra mı” mü sa bi qə si ke çi ril
miş dir. Bun dan baş qa, gənc lər 
ara sın da sağ lam hə yat tər zi nin 
təb li ği, ha be lə hü quq po zun
tu la rı, nar ko man lıq, QİÇS və 
di gər ne qa tiv hal la rın pro fi lak
ti ka sı məq sə di lə “Nar ko ma
ni ya, si qa ret və al ko qo liz mə 
qar şı mü ba ri zə mə nə viy ya tın 
xi la sı dır” möv zu sun da sil si lə 
təd bir lər təş kil olun muş dur. 

Bi nə qə di RİH, ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si, “Gen
der bə ra bər li yi və qa dın tə
şəb büs lə ri”  İc ti mai Bir li yi nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Məi şət 
zo ra kı lı ğı ba rə sin də mə lu mat
lan dır ma kam pa ni ya sı” möv
zu sun da hü qu qi və psi xo lo ji 
tre ninq ke çi ril miş dir».        

He sa bat da vur ğu lan mış dır 
ki, 2013cü il ər zin də Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən nü ma yən də li yin 
əra zi sin də iri miq yas lı abad lıq 
və ye ni dən qur ma təd bir lə ri 
hə ya ta ke çi ril miş dir: «He sa
bat döv rün də əra zi də yer lə
şən bü tün ya şa yış bi na la rı nın 
zir zə mi lə rin də və dam ör tük
lə rin də tə mir iş lə ri apa rıl mış, 
ya rar sız və ziy yət də olan lif lər 
ye ni lə ri ilə əvəz olun muş və 
ya tə mir edil miş dir. Əra zi də ki 
ağac lar bu dan mış, ya şıl lıq sa
hə lə ri ar tı rıl mış, mə həl lə lər
də sa kin lə rin is ti ra hə ti üçün 
otu ra caq lar qu raş dı rıl mış dır. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın tap şı rı ğı na 
əsa sən, bir çox bi na la rın hə
yə tin də «xe yirşər evi» ti ki lə

rək sa kin lə rin is ti fa də si nə ve
ril miş dir. Gə lə cək də əra zi də 
yer lə şən bi na la rın hər bi ri nin 
fa sad his sə si nin tə mi ri, elə cə 
də hə yət lər də üz gü çü lük ho
vu zu nun, tre na jor za lı nın, yu
yu cu və kim yə vi tə miz lə mə 
sex lə ri nin, “qış ba ğı”nın in şa 
edi lə rək sa kin lə rin is ti fa də
si nə ve ril mə si nə zər də tu tul
muş dur».

Qeyd olun muş dur ki, 
2013cü il də nü ma yən də
li yin xid mə ti əra zi sin dən 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid
mə ti 1646”ya 557 mü ra ci ət 
da xil ol muş, on lar dan 471i 
nü ma yən də li yin əmək daş
la rı tə rə fin dən araş dı rıl mış, 
möv cud prob lem lər ope ra tiv 
həll edil miş dir. 76 mü ra ci ət 
ba rə də mü va fiq iza hat ve ril
miş, 4 mü ra ci ət qis mən həll 
olun muş dur. 6 mü ra ci ət isə 
ha zır da araş dı rı lır. Ötən il 
nü ma yən də li yin əha tə et di yi 
əra zi lər də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
sa kin lər lə 7 səy yar gö rü şü 
ke çi ril miş dir. RİHin mə sul 
əmək daş la rı nın, hü quqmü

ha fi zə or qan la rı və xid mət 
sa hə lə ri nin rəh bər lə ri nin iş
ti ra kı ilə ke çi ril miş bu gö rüş
lər də 1189 sa kin iş ti rak et miş 
və 138 mə sə lə qal dı rıl mış dır. 
14 mə sə lə ye rin də cə həll 
olun muş, ic ra sı müd dət tə ləb 
edən 109 mə sə lə ilə əla qə
dar 6 Təd bir lər Pla nı təs diq 
edi lə rək aidiy yə ti qu rum la ra 
pay la nıl mış dır. Təd bir lər Pla
nı çər çi və sin də 75 mə sə lə ic ra 
olun muş, 6 mə sə lə ilə əla qə
dar yu xa rı or qan lar qar şı sın da 
və sa tət qal dı rıl mış, 4 mə sə lə 
məq sə də mü va fiq he sab edil
mə miş dir. 24 mə sə lə nin ic ra sı 
ha zır da aidiy yə ti təş ki lat la rın 
ic raa tın da dır.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın tap şı rı ğı
na əsa sən, he sa bat döv rün də 
nü ma yən də li yin sa kin lər lə 12 
gö rü şü ke çi ril miş, bu gö rüş
lər də 504 nə fər sa kin iş ti rak 
et miş və 44 mə sə lə qal dı rıl
mış dır. Hə min mə sə lə lə rin 
27si ic ra edil miş, 17 mə sə lə
nin ic ra sı ilə əla qə dar aidiy yə
ti qu rum la ra mü ra ci ət olun
muş dur.  

A.Mi si rov bil dir miş dir ki, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın 2013cü il 
27 may ta rix li sə rən ca mı nın 
ic ra sı ilə bağ lı 9cu mik ro ra
yon da yer lə şən Həm zə Ba
ba şov kü çə si 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20 və 21 say lı bi
na lar da ye ni ida rə et mə üsu
lu nun tət bi qi is ti qa mə tin də 
də sis tem li iş apa rı lır: «Yer li 
ic ra ha ki miy yət lə ri haq qın da 
Əsas na mə»nin mü va fiq bən
di nə əsa sən, əra zi də yer lə şən 
ya şa yış ev lə ri və çox mən zil li 
ya şa yış bi na la rın da kı mən
zil lər üz rə tə sər rü fat ba şı na 
uçot ki tab la rı nın apa rıl ma sı, 
ha be lə tə sər rü fat üzv lə ri və 
mü vəq qə ti ya şa yan şəxs lə
rin si ya hı sı nın ha zır lan ma sı 
da sa hə in zi ba ti əra zi dai rə si 
üz rə nü ma yən də lə rin və zi fə 
və sə la hiy yət lə ri nə aid edil
miş dir. Ev tə sər rü fat la rı nın 
uço tu ki ta bı nın apa rıl ma sı na 
da ir me to do lo ji gös tə riş lə rə, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin və ra yon Sta tis
ti ka İda rə si nin töv si yə lə ri nə 
uy ğun ola raq, 2 say lı Sa hə in
zi ba ti əra zi dai rə si üz rə də ev 
tə sər rü fat la rı nın uço tu ki ta bı 
apa rıl mış, 9 min 337 ev tə
sər rü fa tı iş lə nil miş dir. Qeyd 
olu nan tə sər rü fat lar da kı 
əha li nin sa yı 30 min 374 nə
fər ol muş dur. Ha zır da nü ma
yən də lik ev tə sər rü fa tı uço tu 
ki tab la rı nın elekt ron va ri an tı 
üzə rin də iş lə yir». 

Qeyd edil miş dir ki, müs
bət nə ti cə lər lə ya na şı, əra
zi də həl li ni göz lə yən bir sı ra 
prob lem lər də möv cud dur: 
«Ən cid di prob lem lər dən bi
ri Bi lə cə ri Yu yu cubu xar la yı cı 
stan si ya sı nın fəa liy yə ti za ma
nı 9cu mik ro ra yon və C.Cab
bar lı kü çə lə rin də üfu nət və 
du ma nın əmə lə gəl mə si dir. 
Bun dan baş qa, Tə biə ti Mü
ha fi zə İda rə si nin əra zi sin də
ki par kın abad laş dı rıl ma sı na, 

H.Ba ba şov kü çə sin də ki 3 say lı 
bi na nın qar şı sın da ye ni kör pə
lər eviuşaq bağ ça sı nın ti kin ti
si nə eh ti yac var».

Əra zi də ya şa yan sa kin lə
rin dən Hü seyn Cə fə rov, Bay
ram Xə li lov, İl ham İs ma yı lov 
və baş qa la rı çı xış edə rək, əra
zi də  apa rı lan abad lıqqu ru cu
luq iş lə ri nə gö rə min nət dar
lıq la rı nı bil dir mək lə ya na şı, 
möv cud prob lem lə rin həl li nə 
kö mək lik gös tə ril mə si ni xa hiş 
et miş lər.

Təd bir də çı xış edən Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti baş çı sı nın bi rin ci müa vi
ni İl qar Sü ley ma nov res pub
li ka mı zın son il lər Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi al
tın da bö yük in ki şaf yo lu keç
di yi ni, Cə nu bi Qaf qaz iq ti sa
diy ya tı nın 70 fai zi nə sa hib lik 
et di yi ni diq qə tə çat dır mış dır. 
Bil di ril miş dir ki, ötən il Bi nə
qə di ra yo nun da da di na mik 
in ki şaf tə min edil miş, bir sı
ra la yi hə lər uğur la re al laş dı
rıl mış dır: «Öl kə baş çı sı nın 
mü va fıq tap şı rıq la rı nı diq qət 
mər kə zin də sax la yan Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti nin baş çı sı cə nab Xa ləd din 
İs gən də rov ra yo nun hər bir 
qə sə bə si nin prob lem lə ri
nin həl li is ti qa mə tin də cid di 
təd bir lər hə ya ta ke çi rir. Apa
rı lan abad lıq və qu ru cu luq iş
lə ri bir məq sə də – sa kin lə rin 
hə yat şə rai ti nin yax şı laş dı
rıl ma sı na və eko lo ji tarz lı ğın 
qo run ma sı na xid mət edir».

İ.Sü ley ma nov nü ma yən
də li yin 2013cü il də ki fəa liy
yə tin də uğur la ya na şı, bə zi 
nöq san la rın da möv cud lu
ğu nu vur ğu la ya raq on la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı ilə bağ lı 
töv si yə lə ri ni ver miş, ha be lə 
2014cu il də hə ya ta ke çi ri lə
cək la yi hə lər dən söz aç mış dır. 

He sa bat yı ğın ca ğı nın ye
ku nun da mü va fiq qə rar qə bul 
olun muş dur.

maİlaĞaXaNOv

Yan va rın 30-da 144 say lı tam or ta mək tə bin akt za lın da 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 2 nöm rə li Sa hə in zi-
ba ti əra zi dai rə si (Sİ ƏD) üz rə  nü ma yən də li yi nin 2013-ci 
ilin ye kun la rı nın və 2014-cü il də qar şı da du ran və zi fə lə rin 
mü za ki rə si nə həsr olun muş he sa bat yı ğın ca ğı ke çi ril miş dir. 
Təd bir də Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin-
ci müa vi ni İl qar Sü ley ma nov, RİH baş çı sı Apa ra tı nın şö bə 
mü dir lə ri Ra miz Gö yü şov və Yəh ya Əli yev, ha be lə qə sə bə 
sa kin lə ri iş ti rak et miş lər.

sİyavuşƏmİrlİ

Son il lər Bi nə qə di nin ən 
müx tə lif sa hə lər də əl də et di yi 
uğur lar  ra yo nun  ye ni in ki şaf 
mər hə lə si nə qə dəm qoy ma
sı nın par laq tə za hü rü dür. Bir 
sı ra pi lot la yi hə lə rin Bi nə qə di 
ra yo nun da hə ya ta ke çi ril mə si 
də, ilk növ bə də, ra yon rəh
bər li yi nin mü tə rəq qi ye ni
lik lə rə həs sas mü na si bə ti nin 
gös tə ri ci si dir. 

2013cü il dən ra yon da 
mən zil mül kiy yət çi lə ri müş
tə rək cə miy yət lə ri nin ya ra
dıl ma sı da be lə uğur lu la yi hə
lər dən bi ri dir. Xa tır la daq ki, 
hə min cə miy yət lər va si tə si lə 
sa kin lə rin yer li özü nüi da rə et
mə pro se si nə fə al şə kil də cəlb 
olun ma sı, prob lem lə rin həl
lin də da ha çe vik me xa nizm
lə rin tət bi qi plan laş dı rı lır.  
Bu məq səd lə yan va rın 24də 
Bi nə qə di ra yo nun da Mən zil 

İda rə çi li yi üz rə Re surs İn for
ma si ya Mər kə zi açı lıb. Mər
kə zin ya ra dıl ma sın da məq səd 
ra yon sa kin lə ri nin bu sa hə də 
maa rif ən di ril mə si işi ni yük
sək sə viy yə də təş kil et mək dir. 

Re surs Mər kə zi nin fəa liy
yə ti xa ri ci öl kə lə rin eks pert
lə ri nin də ma raq dai rə sin də
dir. Yan va rın 30da Av ro pa 
Ko mis si ya sı nın «INO GA TE» 
Proq ra mı çər çi və sin də re al
laş dı rı lan «Şər qi Av ro pa və 
Mər kə zi Asi ya nın İn şa at Sek
to run da Ener ji Re surs la rı na 
Qə na ət Tə şəb bü sü» la yi hə si
nin bir ne çə ic ra çı sı Bi nə qə di 
ra yo nun da olub lar. La yi hə nin  
ko or di na to ru Svet la na Tim
şi na, eks per t Yu li ya Sa moy lo
va, ha be lə Azər bay can üz rə 
ko or di na to r Ca han gir Əfən
di yev Mən zil İda rə çi li yi üz rə 
Re surs İn for ma si ya Mər kə
zin də olub, bu ra da işin təş ki li 
ilə ma raq la nıb lar. 

Qo naq la r da ha son ra Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro vun qə bu lun da 
olub lar. Gö rüş də Av ro pa İt
ti fa qı nın «Mən zil sek to run
da is la hat la rın apa rıl ma sın da 
Azər bay ca na dəs tək» la yi
hə si nin rəh bə ri Jer zi Fis zer, 
İq ti sa diy yat və Sə na ye Na zir
li yi nin Mən zilKom mu nal si
ya sə ti şö bə si mü di ri nin müa
vi ni El şən Əsə dov, Ener ge ti ka 
Na zir li yi nin İn ves ti si ya və 
sə na ye ob yekt lə ri nin ye ni dən 
qu rul ma sı şö bə si mü di ri nin 
müa vi ni Fey zul la Mu ra dov da 
iş ti rak edib lər.

Gö rüş za ma nı Av ro pa İt ti
fa qı nı təm sil edən Jer zi Fis zer, 
Svet la na Tim şi na və Yu li ya Sa
moy lo va hər iki la yi hə ba rə də  
fi kir lə ri ni bil di rib lər. Fey zul la 
Mu ra dov və El şən Əsə dov isə 
təm sil et dik lə ri na zir lik lər də 
ye ni ida rə çi lik for ma la rı nın 

tət bi qi ilə əla qə dar gö rü lən 
iş lər ba rə də ət raf ı mə lu mat 
ve rib lər. La yi hə çər çi və sin də 
Bi nə qə di ra yo nun da hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lər yük sək də
yər lən di ri lib.  

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov qo naq la ra bu is ti
qa mət də ra yon da gö rü lən iş
lər ba rə sin də ge niş mə lu mat 
ve rib. Gö rüş za ma nı gə lə cək
də gö rü lə cək iş lər və hər iki 
tə rə fi ma raq lan dı ran mə sə lə
lər ət ra fı nda fi kir mü ba di lə si 
apa rı lıb.

Son da Av ro pa Ko mis si ya
sı nın eks pert lə ri Bi nə qə di ra
yo nun da ye ni ya ra dıl mış “Bi
nə qə di1” MMMCnin ida rə 
he yə ti nin üzv lə ri, həm çi nin  
Bi nə qə di və Ya sa mal ra yon la
rın da ana lo ji qu rum la rı ya rat
maq ar zu sun da olan tə şəb büs 
qrup la rı üçün in te rak tiv tə
lim lər ke çib lər.

maİl

Ha va la rın so yuq keç mə
sinə baxmayaraq, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti tə
rə fin dən ra yon da apa rı lan 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri nin 
planqra fi kin də lən gi mə lə
rə yol ve ril mir. Nə zər də tu
tu lan ye ni dən qur ma təd bir
lə ri vax tın da hə ya ta ke çi ri lir. 

RİHdən verilən mə
lu ma ta gö rə, bu ilin yan var 
ayın da bir ne çə ün van da su 
şə bə kə sin də qə za la rın qar
şı sı alı nıb, 379 metr su xət ti 
də yiş di ri lib, 8ci mik ro ra
yon da 2 bi na nın su xət lə ri 
ye ni dən çə ki lib, say ğac lar 
qu raş dı rı lıb. Ey ni za man da 
bir sıra ün vanlar  da ya ğış və 
tul lan tı su la rı nın axı dıl dı ğı 
ka na li za si ya şə bə kə sin də 
baş ve rən qə za lar ara dan 
qal dı rı lıb, 1927 metr  ka na
li za si ya xət ti də yiş di ri lib.

Bi nə qə di QİSin xid
mə ti əra zi sin də 2782 metr 
qaz xət ti çə ki lib, 211 ədəd 
“smartkart” tip li say ğac qu
raş dı rı lıb.

7ci və 8ci mik ro ra yon
lar da, Azad lıq pros pek ti, 
Nax çı va ni, S.S.Axun dov və 

C.Ha cı bəy li kü çə lə rin də ki 
bi na la rın is ti lik xət lə rin də 
108 metr bo ru təmir olu nub, 
71 metr bo ru də yiş di ri lib. 3 
say lı is ti lik qa zan xa na sın da 
tə mirbər pa və prof lak ti ki 
təd bir lər gö rü lüb.

6cı, 7ci, 8ci və 9cu 
mik ro ra yon lar da, Bi lə cə ri 
və Bi nə qə di qə sə bə lə rin
də, Z.Əli ye va adı na park
da ümu mi lik də 329 ya rar
sız lam pa, 64 ədəd sı ra dan 
çıx mış  dros sel və 290 metr 
yan mış ka bel də yiş di ri lib.

Ha zır da 18 bi na nın fa
sa dın da əsas lı tə mir iş lə ri 
ge dir. Ya şa yış bi na la rın dan 
25nin gi ri şin də, 4 bi na nın 
da mın da 1680 kv metr yum
şaq  ör tük tə mir edi lib, 4 bi
na nın hə yə ti abad laş dı rı lıb, 
1 bi na nın hə yə tin də küt lə vi 
təd bir lər üçün nə zər də tu
tul muş evin ye ni dən qu rul
ma sı iş lə ri da vam et di ri lib.

9cu mik ro ra yon da 9 
ədəd ye ni lif tin qu raş dı rıl
ma sı na baş la nı lıb, 3 bi na da 
yük lif i ye ni si ilə əvəz edi lib.

Möh tə rəm Pre zi dent!
Bu mək tu bu yaz maq la 

bil dir mək is tə yi rik ki, Bi
nə qə di ra yo nun da apa rı lan 
abad lıq və qu ru cu luq iş
lə rin dən çox məm nu nuq. 

Qı sa za man kə si yin də ra
yo nu muz da kı Hey dər par
kı, ic ra ha ki miy yə ti nin və 
YAP Bi nə qə di təş ki la tı nın 
bi na la rı əsas lı  tə mir olu
na raq ye ni dən is ti fa də yə 

ve ril miş dir. Ya şa yış bi na
la rı nın fa sad la rı nın ye ni
lən mə si və hə yət lə ri mi zin 
işıq lan dı rıl ma sı göz ox şa yır. 
Bü tün bun la ra gö rə Si zə ra
yon ve te ran la rı, sa kin lə ri 
və qon şu la rı mız adın dan 
də rin tə şək kü rü mü zü bil
di ri rik. 

Hör mət lə, 
Ələk bə rov Na dir  
Qi ya səd din oğ lu

Ötən ayın mənzərəsi

Binəqədi sakini Prezidentə məktub yazıbPi lot la yi hə Bi nə qə di də  
uğur la ic ra edi lir Bi nə qə di ra yon sa ki ni Ələk bə rov Na dir Qi ya səd-

din oğ lu Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin say tın da 
döv lət baş çı sı na tə şək kür mək tu bu ya zıb.Fev ra lın 4-də 
öl kə baş çı sı nın elekt ron poç tu na gön də ril miş mək tub da 
deyilir:
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sİyavuşƏmİrlİ

Ötən il in for ma si ya və 
kom mu ni ka si ya tex no lo gi
ya la rı nın tət bi qi ilə elekt ron 
hö ku mət qu ru cu lu ğu çər
çi və sin də res pub li ka mı zın 
ra yon ic ra ha ki miy yət lə ri 
ara sın da ilk də fə ola raq Bi
nə qə di də fəa liy yə tə baş la yan 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə
ti1646”nın ya ran ma sın dan 1 
il ötür. 2013cü il fev ral ayı nın 
6dan sa kin lə rin ilk zəng lə ri
ni qə bul edən xid mət əha li
nin su, qaz, işıq, yol prob lem
lə ri nin həl li is ti qa mə tin də 
hə ya ta ke çi ril miş mü tə rəq qi 
la yi hə lər dən dir. Xid mə tin ən 
bö yük və əsas üs tün lük lə rin
dən bi ri hö ku mət or qa nı nın 
he sa bat lı lı ğı nı və kor rup si ya
ya qar şı mü ba ri zə də əha li nin 
ro lu nu ar tı ra raq ra yo nun yer li 
struk tur təş ki lat la rı nın mə su
liy yət his si nin güc lən di ril mə
si nə, mü ba hi sə lə rin həl li nə 
və əha li nin in for ma si ya əl də 
et mək im kan la rı nın ge niş lən
mə si nə ver di yi töh fə dir. Xid
mə tin üs tün cə hət lə rin dən 
bi ri də üz ləş dik lə ri prob lem
lə rin həl li üçün ra yon sa kin lə
ri nin yal nız bir ün va na mü ra
ci ət et mə lə ri dir. Hə min mü
ra ci ət lər ope ra tor tə rə fin dən 
qey də alı nır və “bir pən cə rə” 
prin si pi üz rə həl li ni ta pır. Bu, 
sa kin lə rin fər di xərc lə ri nin 
azal ma sı na, vaxt it ki si nin ara
dan qal dı rıl ma sı na, şəf af ı ğın 
və və tən daş la rın ra hat lı ğı nın 
tə min edil mə si nə im kan ve rir.

 Bu il dən xid mə tin in ter
net sə hi fə si də fəa liy yə tə baş
la yıb. Ra yon sa kin lə ri bir ba şa 
on layn re jim də in ter net üzə
rin dən öz mü ra ci ət lə ri ni edə 
və on la rı ma raq lan dı ran su al
la ra ca vab ala bi lər lər. Həm
çi nin, “SMX1646”nın SMS 
xid mə ti də fəa liy yət gös tə rir.
Mü ra ci ət xid mət tə rə fin dən 
qey diy ya ta alı nan za man av
to ma tik ola raq aidiy yə ti qu ru
mun rəh bə ri nin mo bil te le fo
nu na SMS şək lin də da xil olur. 
Bu nun la da prob le min da ha 
ope ra tiv həl li tə min edi lir.

Çevikvəödənişsiz
xidmət

Xid mə tin sə viy yə si nin 
qiy mət lən di ril mə si məq sə di
lə 1646 nöm rə si nə edi lən bü
tün zəng lər av to ma tik re jim
də qey də alı nır və lent ya zı sı 
yad daş da sax la nı lır. Hər han sı 
mü ba hi sə li mə sə lə mey da na 
çıx dı ğı za man hə min lent ya
zı sı na qu laq as maq müm kün
dür. 1646 nöm rə si nə sta sio nar 
te le fon lar dan edi lən zəng lər 
ödə niş siz dir. Bu xid mə tin 
fəa liy yə tin də ope ra tiv lik, nə
za kət li lik və mə su liy yət əsas 
me yar lar dır. Və tən daş la ra 
gös tə ri lən xid mət proq ram 
tə mi na tı yük lən miş in for ma
si ya tex no lo gi ya la rı va si tə si lə 
re al laş dı rı lır, mü ba hi sə lə rin 
həl li ni və əha li nin mü va fiq 
in for ma si ya əl də et mə si ni sü
rət lən di rir.

Te le fon xid mə ti da xil olan 
zəng lə rin, ve ri lən mə lu mat la
rın və gös tə ri lən xid mət lə rin 

qey diy ya tı nı apa rır. Məhz bu
nun nə ti cə si dir ki, ha zır da ra
yon ic ra ha ki miy yə tin də yer li 
struk tur la rın fəa liy yə ti nə nə
za rət da ha da güc lə nib.

rayonsakinləri
xidmətdənrazılıq
edirlər

SMXnın 1 ya şı mü na si bə
ti lə ra yon sa kin lə ri nin fi kir və 
rəy lə ri ni öy rən mə yə ça lış dıq.

İc ti mai Te le vi zi ya nın 
əmək da şı Es mi ra Qa sı mo va: 
“Bu xid mə ti in san la rın kom
mu nal prob lem lə ri nin həl li is
ti qa mə tin də atıl mış ən uğur lu 
la yi hə lər dən bi ri he sab edi

rəm. Çox is tər dim ki, Azər
bay ca nın bü tün ic ra or qan la
rın da be lə bir xid mət dən is
ti fa də edil sin. SMXdə ça lı şan 
in san la rın nə za kə ti, nə va zi şi, 
mə də ni li yi in san lar da nik bin 
hiss lər ya ra dır, san ki prob
lem lə ri nin həll olu na ca ğı na 
ümid oya dır. Bə zən mə nə elə 
gə lir ki, bu xid mət bir il de yil, 
çox dan dır fəa liy yət gös tə rir. 
Baş lı ca mə sə lə odur ki, hər 
han sı bir prob lem lə bağ lı ic ra 
or qan la rı na mü ra ci ət edən də 
dər hal ca vab ve ri lir və mə sə lə 
həl li ni ta pır. Xid mə tin bir ya
şı ol ma sı mü na si bə ti lə bü tün 
əmək daş la rı təb rik edi rəm. 
Uğur lu ol sun, da im mü tə rəq
qi ye ni lik lə rə im za at sın lar».

Bi lə cə ri qə sə bə sa ki ni Sev
da Ha cı ye va: “Mən bu xid
mə tin işin dən çox ra zı yam. 
Hə vaxt su, qaz, işıq la bağ lı 
zəng elə mi şəm çox ope ra
tiv ya na şıb lar. De mək olar 
ki, ikin ci də fə zəng elə mə yə 
eh ti yac qal ma yıb. Də fə lər
lə mə həl lə sa kin lə ri adın dan 
et di yi miz mü ra ci ət dən son ra 
çox qı sa vaxt ər zin də prob le
mi miz həll olu nub. Bu bir il 
müd də tin də bi zə bö yük kö
mə yi də yib. Eşit di yi mə gö rə, 
ora da ça lı şan la rın sa yı cə mi 4 
nə fər dir. Min lər lə sa kin dən 
hər gün gə lən yüz lər lə mü ra
ciə tin ca va bın da abo nent lə ri 
səbr lə din lə mək, hər kə si öz 
di lin də da nış dır maq in san
dan yük sək eti ka və nə za kət, 
sa vad və höv sə lə tə ləb edir. 
Mən baş da ra yon rəh bər li yi 
ol maq la, bu iş də əli olan la rı 
bir da ha təb rik edir, iş lə rin də 
uğur lar ar zu la yı ram”.

“Spa ce” Te le vi zi ya sı nın 
əmək da şı Pər vin İs ma yı lo va: 
“Bu xid mət lə ta nış lı ğım öz 
şəx si prob le mim lə bağ lı ol du. 
Bir müd dət əv vəl evi miz də
ki sta sio nar te le fon ay ya rı ma 
qə dər iş lə mə di. Də fə lər lə 
mü ra ci ət et mə yi mi zə bax ma
ya raq, “Xə tai” te le fon qov şa ğı 
mə sə lə nin həl li ni yu ba dır dı. 
Axır da məc bur olub “1646”ya 
mü ra ci ət et dim. İş gü nü de
yil di, an caq xə bər dar lıq gəl di 
ki, mü ra ciə tin qey də alı nıb. 
Həf ə nin 1ci gü nü isə sə hər 
sa at la rın da xid mə tin rəi si özü 
mə nə zəng vu ra raq prob lem
lə ma raq lan dı və de yər dim ki, 
heç 10 də qi qə çək mə di ki, te

le fo nu muz xət tə qo şul du. Ra
yon sa ki ni ki mi bu xid mə tin 
işin dən çox ra zı yam. SMXnin 
əmək daş la rı nı 1 il lik fəa liy
yət lə ri mü na si bə ti lə ürək dən 
təb rik edi rəm, iş lə rin də mü
vəf fə qiy yət lər ar zu la yı ram. 
Əmi nəm ki, bu ge diş lə gə lə
cək də da ha bö yük uğur la ra 
im za ata caq lar”. 

SMX-1646 Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin in zi ba ti 
bi na sı nın 4-cü mər tə bə sin də 
yer lə şir.Xid mə tin 4 əmək da şı 
var: Anar Sə fə rov, Sə bi nə Ab-
ba so va, Ja lə Məm mə do va və 
Sey mur Əli yev. Tə bii ki, bu 
gün on la rın da de mə yə söz lə-
ri var.

SMXnin rəi si Anar Sə
fə rov: “Ötən 1 il ər zin də 
xid mət ki fa yət qə dər uğur la 
fəa liy yət gös tə rib. Cə sa rət lə 
de mək olar ki, Bi nə qə di ra
yo nun da “Elekt ron hö ku mət 
qu ru cu lu ğu” la yi hə si çər çi
və sin də ya ra dıl mış sa kin lə
rin mü ra ci ət xid mə ti ra yon 
əha li si nin eti mad ün va nı na 
çev ri lib. İl ər zin də xid mə tin 
işi ni yax şı laş dır maq məq sə
di lə Bi nə qə di sa kin lə ri nə ra
yon ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı
nın adın dan 50 min dən ar tıq 
bil di riş mək tu bu gön də ri lib 
və bu iş lər da vam edir. İşi mi
zin uğu ru da im ye ni li yə can 
atan, el mitex ni ki nai liy yət lə
ri, mü tə rəq qi tex no lo gi ya la rı 
iş də ge niş tət biq edən ic ra 
ha ki miy yə ti kol lek ti vi nin, 
şəx sən cə nab baş çı nın hə ya ta 
ke çir di yi fəa liy yə tin nə ti cə si
dir. Bu mü na si bət lə hər kə si 
təb rik edi rəm, ina nı ram ki, 
da im döv lə ti mi zə, xal qı mı

za yük sək sə viy yə də xid mət 
edə cək, sa kin lə ri mi zin eti
ma dı nı qo ru yub sax la ya ca ğıq”

Xid mə tin əmək da şı Ja lə 
Məm mə do va: “Bu ra da iş lə di
yim müd dət də xey li təc rü bə 
top la mı şam. İn san lar la ün
siy yət qur ma ğı çox se vi rəm. 
Bi lən də ki, ki mə sə kö mək et
mək gü cün də sən, özü nü, sö
zün əsl mə na sın da, xoş bəxt 
hiss edir sən. Elə və tən daş lar 
var ki, özü nü təq dim et mə
sə be lə, kim ol du ğu nu bi li rik, 
yə ni be lə de sək, ar tıq bir çox 
sa kin lər lə doğ ma laş mı şıq, 
səs lə rin dən ta nı yı rıq. Yad da 
qa lan və mə nə ən çox qü
rur ve ri ci mə sə lə lər dən bi ri ni 

heç vaxt unut ma ram. Nov ruz 
bay ra mı ərə fə si idi. Nov xa nı 
kən din də ya şa yan Ra miz Qu
li yev ad lı sa kin mü ra ci ət et
miş di ki, on la ra qaz ver mir lər, 
aidiy yə ti or qan la ra bir ne çə 
də fə mü ra ci ət et sə də prob
lem həll edil mir. Bi zə mü ra ci
ət dən son ra prob lem öz həl li
ni tap dı və bay ra mı ürək lə ri 
is tə yən ki mi ke çi rə bil di lər. 
Bu iş də az da ol sa zəh mə tim 
ol du ğu na gö rə çox se vin dim. 
Bi zim üçün əla mət dar olan 
fəa liy yə ti mi zin 1 il li yin də bü
tün əmək daş la rı mı zı və tə bii 
ki, bu iş də da ha ma raq lı olan 
ra yon sa kin lə ri ni təb rik edir, 
“Bay ra mı mız mü ba rək ol
sun!” – de yi rəm”.

Xid mə tin əmək da şı Sə bi nə 
Ab ba so va: “Be lə bir gö zəl kol
lek tiv də iş lə mək mə nə qü rur 
ve rir. Ça lı şı rıq ki, da xil olan 
hər bir zən gə xü su si həs sas
lıq la ya na şaq. Bi nə qə di sa kin
lə ri nin uzun il lər dən bə ri yı ğı
lıb qal mış prob lem lə ri nin həll 
edil mə sin də əli miz dən gə lə ni 
edi rik . Dü şü nü rəm ki, ötən 
bir il ər zin də biz və zi fə mi zin 
ic ra sı na la zı mi sə viy yə də na il 
ol mu şuq. Məhz bu nun nə ti
cə si dir ki, bə zən gün ər zin də 
on lar la tə şək kür zəng lə ri gə
lir. Bu da bi zi çox se vin di rir”.

Xid mə tin əmək da şı Sey-
mur Əli yev: “Çox se vi ni rəm 
ki, be lə meh ri ban, əzm kar, 
gö zəl kol lek tiv də ça lı şı ram. 
Bu gö zəl mü nü si bə ti lə həm
kar la rı mı, ra yon sa kin lə ri ni 
və bu iş də əli olan hər kə si 
təb rik edi rəm. Uğur la rı mız, 
nai liy yət lə ri miz da vam li ol
sun!”.

Sa kin lə rin 1 yaş lı  
eti mad ün va nı

mƏhƏBBƏtOrucOv

Yan va rın 24də 3 say lı 
tam or ta mək tə bin akt za lın
da Bi nə qə di 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. Əd liy yə Na zir li yi nin 
Bə lə diy yə lər lə İş Mər kə zi nin 
mə sul əmək da şı Ha fiz Əli
yev, Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın 
İc ti maisi ya si və hu ma ni tar 
mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri 
Aqil Ey va zov, Apa ra tın Əra zi 
ida rə et mə və yer li özü nüi da
rə et mə or qan la rı ilə iş şö bə si
nin bö yük məs lə hət çi si Asəf 
Və li yev, ha be lə bə lə diy yə 
əra zi sin də ya şa yan sakinlər 
iş ti rak edib lər. 

He sa bat mə ru zə si ilə çı
xış edən Bi nə qə di bə lə diy
yə si nin səd ri Fə za il Ba ba yev 
2013cü ilin ye kun la rı nın 
uğur lu ol du ğu nu, Bi nə qə di
də bir sı ra mü hüm la yi hə lə
rin re al laş dı rıl dı ğı nı diq qə tə 
çat dı rıb. Bil di ri lib ki, he sa bat 
ilin də ra yon da ge niş miq yas lı 
abad lıqqu ru cu luq, ye ni dən
qur ma iş lə ri vü sət alıb və bə
lə diy yə lər də bu pro se sə öz 
töh fə lə ri ni ver mə yə ça lı şıb
lar: «Ötən il ra yon əra zi sin də 
on lar la park və mey dan ça lar 
ya ra dı lıb. Qə sə bə lə ra ra sı və 
mə həl lə da xi li yol lar da, mər
kə zi pros pekt lər də, ya şa yış 
bi na la rı nın fa sad və dam ör
tük lə rin də, həm çi nin di gər 
sa hə lə rin də abad lıqqu ru cu
luq, əsas lı tə mir iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lib». 

Bə lə diy yə səd ri bil di rib 
2013cü il ər zin də bə lə diy yə 
əra zi sin də sa kin lə rin kom
mu nal xa rak ter li prob lem
lə ri nin həl li is ti qa mə tin də 
mü hüm ad dım lar atı lıb: “Bi
nə qə di bə lə diy yə si fəa liy yə
ti ni təs diq edil miş İş Pla nı na 
uy ğun hə ya ta ke çi rir. He sa bat 
döv rün də bə lə diy yə də hər 
ay ic las lar ke çi ri lib, sa kin lər 
tə rə fin dən qal dı rıl mış mə
sə lə lər lə bağ lı qə rar lar qə bul 
edi lib və on la rın ic ra sı na baş
la nı lıb. Qə bul edil miş qə rar
lar, bir qay da ola raq, əv vəl cə 
bə lə diy yə nin dai mi ko mis si
ya la rı nın ic las la rın da mü za ki
rə edi lib. 2013cü il də ke çi ril
miş ic las lar da 53 qə rar qə bul 
olu nub. Ümu mi ic las la rın 
pro to kol la rı “Bə lə diy yə lə rin 
fəa liy yə ti nə in zi ba ti nə za rət 
haq qın da” qa nu na mü va fiq 
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». 

F.Ba ba ye vin söz lə ri 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 cid di diq qət ye ti rilib: 
“He sa bat döv rün də bə lə diy
yə büd cə si nə 329 min 830,80 
ma nat vəsait da xil olub. Xərc
lər isə 329 min  831,87 ma nat 
təş kil edib. Büd cə gə lir lə ri
nin mən bə yi ni əsa sən  tor
paq, əm lak və ica rə ver gi lə
ri, döv lət tə rə fin dən ve ri lən 
do ta si ya təş kil edib. Bun dan 
baş qa, rek lam la rın ya yı mı və 
av to da ya na caq lar dan is ti fa
də ilə bağ lı bə lə diy yə büd
cə si nə mü əy yən məb ləğ də 
və sa it da xil olub. 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 nır. 
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 cüd qa nun
lar ba rə də ət raf ı mə lu mat ve
ri lir». 

F.Ba ba yev ver gi lə ri ödə
mək dən ya yı nan la ra qar şı 
qa nun ve ri ci lik çər çi və sin
də təd bir lə rin gö rül dü yü nü 
də diq qə ti nə çat dı rıb: “Ver gi 
ödə yi ci lə ri nə edil miş şi fa hi 
və ya zı lı xə bər dar lıq lar dan 
son ra la zı mi nə ti cə əl də edil
mə dik də, on lar ba rə sin də 
qa nun ve ri ci li yə mü va fiq ola
raq “ver gi ödə ni şi” id dia sı ilə 
məh kə mə yə mü ra ci ət edi lir. 
2013cü il ər zin də 550 ver gi 
ödə yi ci si nə xə bər dar lıq  olu
nub». 

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, xid mə
ti mü qa vi lə əsa sın da işlə yən 
mü fət tiş lə rin əmək haq qı
na sərf olun du ğu nu bil dir di: 
“Bə lə diy yə nin sax lan ma sı na 
36 min 729 ma nat, Nov xa nı, 
Fat mai, Go ra dil bağ mas siv
lə rin də il ər zin də məi şət tul
lan tı la rı nın yı ğıl ma sı və da
şın ma sı na 96 min ma nat, 8ci 
mik ro ra yon da N.Nə ri ma nov 
kü çə si və 71 say lı bi na nın 
ya nın da yer lə şən «xe yirşər» 
ev lə ri nə ava dan lıq la rın alın
ma sı və qu raş dı rıl ma sı na 16 
min 200 ma nat, az tə mi nat lı 
ka te qo ri ya lar dan olan və tən
daş la ra (mad di yar dım la ra) 
1370 ma nat xərc lə nib. He
sa bat döv rün də bə lə diy yə 6, 
7, 8 və 9cu mik ro ra yon lar
da, Nax çı va ni və Dər nə gül 
ya şa yış mas siv lə rin də ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti tə rə fin dən 
apa rı lan iri miq yas lı tə mir və 
abad lıq iş lə rin də ya xın dan 
iş ti rak edib. Bi nə qə di RİHin 
rəh bər li yi nin töv si yə lə ri nə 
uy ğun ola raq, əsas diq qə
ti Nov xa nı, Go ra dil, Fat mai 
ya şa yış sa hə lə rin də yol la rın 
tə miz li yi nə yö nəl dilıb. Son 
il lər əha li tə rə fin dən bu zo
na da çox lu say da ti kin ti iş lə ri 
apa rı lır və  əra zi yə ge dişgə liş 
ar tıb. Be lə olan hal da, əra zi
də tə miz li yin qo run ma sı na 
nə za rə tin güc lən di ril mə si 
tə ləb olu nur du. Bu sə bəb
dən də bə lə diy yə tə rə fin dən 
əra zi zo na la ra bö lün dü və ora 
mə sul iş çi lər, tex ni ka təh kim 
olun du. Ha zır da əra zi dən ke
çən su ka na lı nın ət ra fı uzun 
il lər dən bə ri yı ğıl mış məi şət 
tul lan tı la rın dan tə miz lə nir». 

He sa bat ilin də bə lə diy yə 
və tən daş la rın mül kiy yə tin də 
olan tor paq sa hə lə ri nin is ti fa
də si, ica rə si ilə bağ lı ya ran mış 
mü ba hi sə li mə sə lə lər də hü
qu qi yar dım gös tər mə yə ça
lı şıb. Məh kə mə or qan la rı ilə 
bir lik də 28 nə fər və tən da şın 
qa nu ni ma raq la rı tə min edi
lib. Bə lə diy yə səd ri bil di rib ki, 
il ər zin də və tən daş la rın əri zə 
və şi ka yət lə ri nə ba xıl ma sı da 
diq qət mər kə zin də sax la nı lıb: 
“Tə ci li həl li ni tə ləb edən mə
sə lə lər lə bağ lı və tən daş la rın 
qə bu lu ope ra tiv şə kil də hə ya
ta ke çi ri lib. Bə lə diy yə nin işin
də şəf af ı ğın ar tı rıl ma sı məq
sə di lə in ter net say t ya ra dı lıb».

Bi nə qə di bə lə diy yə si 
2013cü il no yab rın 25dən 
de kab rın 1dək «Azər bay can

da yer li de mok ra ti ya həf ə si» 
möv zu sun da sil si lə təd bir lər 
ke çi rib: “Bu məq səd lə əha
li nin sıx ya şa dı ğı əra zi lər də 
elan lar və pla kat lar  vu ru lub. 
Ey ni za man da, bu işə bə lə diy
yə nin nü ma yən də lə ri, mə
həl lə ko mi tə lə ri nin fə al la rı 
cəlb olu nub lar. Ke çi ril miş gö
rüş lər də bə lə diy yə nin 2013
cü ilin 10 ayı ər zin də gör dü
yü iş lər ba rə sin də əha li yə 
he sa bat ve ri lib. Gö rüş lər də 
bə lə diy yə nin dai mi ko mis si
ya la rının sədr lə ri, mə sul iş
çi lər iş ti rak edib lər. Təd bir 
za ma nı və tən daş la rın tək lif 
və şi ka yət lə ri din lə ni lə rək 
bu nun la bağ lı konk ret təd bir
lər gö rü lüb. «Yer li de mok ra ti
ya həf ə si» ər zin də bə lə diy
yə də və tən daş lar üçün “Açıq 
qa pı” təş kil edi lib, ope ra tiv 
əla qə lə rin tə mi ni məq sə di lə 
“Qay nar xətt” ya ra dı lıb. Həf
tə nin ye ku nu ilə bağlı ke çi
ril miş gö rüş lər də 473 sa kin 
iş ti rak edib. Həf tə ərzin də 
qə bu la gəl miş sa kin lə rin sa yı 
78 nə fər olub. Ke çi ri lən təd
bir lər bə lə diy yə ilə sa kin lər 
ara sın da da ha sıx ün siy yə tin 
ya ra dıl ma sı na, və tən daş la rın 
hü quq la rı ba rə də maa rif ən
di ril mə  işi nin can lan ma sı na 
tə kan ve rib». 

F.Ba ba yev mə ru zə sin də 
bə lə diy yə nin ra yon əra zi sin
də ic ti mai əsas lar la fəa liy yət 
gös tə rən bir lik lər lə sıx əla qə 
sax la dı ğı nı da diq qə tə çat dı
rıb: «İl ər zin də bə lə diy yə miz 
mə həl lə ko mi tə lə ri ilə sıx  tə
mas da olub, on la rın təq dim 
et dik lə ri mə lu mat la rı, tək lif
lə ri nə zər dən ke çi rə rək mü
va fiq təd bir lər gö rüb. Ha zır da 
əra zi də 16 mə həl lə ko mi tə si 
fəa liy yət gös tə rir».

Qeyd olu nub ki, mə həl lə 
ko mi tə lə ri nin tək lif ə ri əsa
sın da az tə mi nat lı və tən daş la
ra ər zaq və mad di yar dım lar 
gös tə ri lib, əha li nin is ti fa də
si nə olan «xe yirşər» ev lə ri, 
mə həl lə da xi li yol lar tə mir 
olu nub: «Onu da eti raf et mə
li yik ki, mə həl lə ko mi tə lə ri
nin im kan la rın dan tam şə kil
də is ti fa də edə bil mi rik. Mi sal 
üçün, bu qu rum çox mər tə bə
li və çox mən zil li bi na la rın sa
kin lə rin dən əm lak ver gi si nin 
yı ğıl ma sın da bi zə yar dım çı 
ola bi lər. Mə həl lə ko mi tə lə
ri sa kin lər ara sın da ver gi lə rin 
ödə nil mə si ilə bağ lı təb li ğat 
iş lə ri nin apa rıl ma sın da bi zə 
kö mək göstərə bi lər lər». 

Son ra he sa bat ət ra fın da 
ge niş mü za ki rə lər apa rı lıb. 
Bə lə diy yə ko mis si ya sı nın 
rəh bər lə ri və sakin lər çı xış 
edə rək, gö rül müş iş lər ə mü
na si bət bildiriblər. 

Əd liy yə Na zir li yi nin Bə
lə diy yə lər lə İş Mər kə zi nin 
nü ma yən də si H.Əli yev bil
di rib ki, bə zi ça tış maz lıq la ra 
bax ma ya raq, bə lə diy yə nin 
2013cü il də gör dü yü iş lə ri 
qə na ət bəxş he sab et mək olar.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın 
İc ti maisi ya si və hu ma ni tar 
mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri 
A.Ey va zov bə lə diy yə 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. 

He sa bat yı ğın ca ğı nın ye
ku nun da mü va fiq qə rar qə
bul olu nub. 

Bütün işlər planauyğun 
şəkildə həyata keçirilir
Bi nə qə di bə lə diy yə si he sa bat ver di

maİlaĞaXaNOv

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
(YAP) Gənc lər Bir li yi nin də
və ti ilə Azər bay can a sə fər et
miş Ma ca rıs ta nın ha kim par
ti ya sı nın «Fİ DESZ» Gənc lər 
Bir li yi nin səd ri Aron Ve re sin 
rəh bər lik et di yi nü ma yən də 
he yə ti YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tın da ol muş lar. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı Apa ra tı nın rəh bə ri Qa bil 
Qa fa rov və Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si nin 
rəi si Qud si Bay ra mov qo naq la
ra par ti ya təş ki la tı nın fəa liy yə
ti ba rə də ət raf ı mə lu mat ver
miş lər. Bil di ril miş dir ki, YAP 

Bi nə qə di ra yon təş ki la tın da 
gənc lə rə kadr ki mi ye tiş mə lə
ri, par ti ya işi ni mə nim sə mə lə
ri, ida rə et mə nin struk tu ru nu 
də rin dən öy rən mə lə ri üçün 
la zı mi şə ra it ya ra dıl mış dır. 

Q.Bay ra mov Azər bay can 

və Ma ca rıs tan ara sın da dost
luq mü na si bət lə ri nin da ha da 
möh kəm lən mə si va cib li yi ni 
diq qə tə çək miş dir. «Fİ DESZ» 
Gənc lər Bir li yi nin səd ri Aron 
Ve res isə öz növ bə sin də bil
dir miş dir ki, iki döv lə tin 

ha kim par ti ya la rı, elə cə də 
gənc lər təş ki lat la rı ara sın da 
əla qə lə rin ge niş lən di ril mə si 
ümu mən öl kə lə ri miz ara sın
da mü na si bət lə rin möh kəm
lən di ril mə si nə xid mət edir. 

Sə fər çər çi və sin də qo naq
lar Fəx ri xi ya ban da ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin mə za rı nı, 
da ha son ra isə Şə hid lər xi ya
ba nı nı zi ya rət et miş lər. 

Son ra qo naq lar YAP Gənc
lər Bir li yi nin ofi si ilə ta nış ol
muş, qu ru mun səd ri Sey mur 
Oru cov la gö rüş müş lər. Gö rüş
də iki öl kə nin gənc lər təş ki
lat la rı ara sın da mü na si bət lə rin 
ge niş lən di ril mə si ilə bağ lı fi kir 
mü ba di lə si apa rıl mış dır.

Ma ca rıs tan lı gənc lər Bi nə qə di də
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maİlaĞaXaNOv

Yan va rın 29da şə hid 
Həm zə Ba ba şo vun əbə diy
yə tə qo vuş ma sı nın 20ci ili 
ta mam olub. Bu mü na si bət
lə 9cu mik ro ra yon da şə
hi din adı nı da şı yan küçədə 
yerləşən büs tün qar şı sın da 
anım mə ra si mi təş kil olu
nub. 

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

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan «Qa ra bağ mü ha ri bə si 
əlil lə ri, ve te ran la rı və şə
hid ailə lə ri» İc ti mai Bir li yi
nin Bi nə qə di ra yon şö bə si
nin səd ri İl ham Qa yıb za də 
Həm zə Ba ba şo vun şə rəf li 
ömür və dö yüş yo lun dan, 
düş mən lə mü ba ri zə də gös
tər di yi qəh rə man lıq lar dan 

söz açıb. O bil di rib ki, kö
nül lü ola raq Qa ra bağ dö yüş
lə rin də iş ti rak et miş Həm zə 
Ba ba şov ilk gün dən bö yük 
hü nər və və tən pər vər lik 
ör nə yi nü ma yiş et di rib, dö
yüş yol daş la rı na nü mu nə 
gös tə rib.  

Son ra Cəb ra yıl Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı
nın müa vi ni Arif Fər zə
li yev çı xış edə rək şə hid 
Həm zə Ba ba şo vun şə rəf i 
bir ömür ya şa dı ğı nı vur
ğu la yıb. O bil di rib ki, əsa sı 
ulu ön dər Hey dər Əli yev 
tə rə fin dən qo yul muş mü
tə rəq qi ənə nə əsa sın da 
öl kə miz də şə hid lə rin xa ti
rə si uca tu tu lur, on la rın ailə 
üzv lə ri döv lə tin hər tə rəf i 
diq qət və qay ğı sı ilə əha tə 
olu nur lar. O, Ali Baş Ko
man dan, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da 
tor paq la rı mı zın iş ğal dan 
azad olu na ca ğı na inan dı ğı
nı bil di rib. 

Mə ra sim də çı xış edən 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
Vü sar İs ma yı lov RİH baş çı
sı Xa ləd din İs gən də ro vun 
adın dan Ba ba şov lar ailə si nə 
baş sağ lı ğı ver miş, igid həm

və tə ni mi zin əziz xa ti rə si nin 
da im ürək lər də ya şa dı ğı nı 
vur ğu la mış dır: «Həm zə Ba
ba şov tək cə bu ailə nin öv la
dı de yil, bü tün Azər bay can 
xal qı nın öv la dı dır». 

V.İs ma yı lov bil dir miş dir 
ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi al tın da son il lər 
Azər bay can da güc lü or du 
for ma laş mış dır: «Ali Baş 
Ko man dan, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin yü rüt dü yü si ya sə
tin nə ti cə si dir ki, or du muz 
gü nügün dən möh kəm lə
nir, öl kə mi zin mü da fiə qüd
rə ti ar tır. Tor paq la rı mı zı hər 
za man iş ğal dan azad et mə yə 
qa dir bir or du ilə fəxr elə
mə yə, qü rür duy ma ğa haq
qı mız var». 

Təd bir də çı xış edən 
mər hu mun qar da şı Şa kir 
Ba ba şov ailə üzv lə ri adın
dan şə hid ailə lə ri nə gös
tər dik lə ri diq qət və qay
ğı ya gö rə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin rəh
bər li yi nə min nət dar lı ğı nı 
bil di rib. 

Mərasimin so nun da 26 
say lı  Uşaq və Gənc lə rin Ya
ra dı cı lıq Mər kə zi nin azyaşlı 
üzv lə ri nin ifa sın da kom po
zi si ya din lə ni lib.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti əha li nin ər zaq 
təh lü kə siz li yi nin qo run ma
sı məq sə di lə Gi gi ye na və 
Epi de mio lo gi ya Mər kə zi və 
aidiy yə ti struk tur la rın əmək
daş la rı ilə mü tə ma di reyd lər 
ke çi rir.

2013cü il də  Bi nə qə di  
ra yon əra zi sin də 164 qi da zə
hər lən mə si baş ve rib. Ra yon 
GEMdən ve ri lən mə lu mat
da  bil di ri lir ki, zə hər lən mə 
ha di sə si əsa sən ev lər də qey
də alı nıb: “Bu ki mi olay la rın 
qar şı sı nın alın ma sı məq sə
di ilə ötən müd dət ər zin də 
qu ru mun əmək daş la rı əha li 
ara sın da ge niş maa rif ən dir
mə iş lə ri apa rıb. Əha li nin 

ər zaq təh lü kə siz li yi nin 
qo run ma sı məq sə di lə 
il ər zin də kü çə və yol 
kə nar la rın da mən şə yi 
mə lum ol ma yan ər zaq 
məh sul la rı nın sa tı şı
nın qar şı sı nın alın ma sı 
üçün ra yon ic ra ha ki
miy yə ti Gi gi ye na və 
Epi de mio lo gi ya Mər
kə zi və aidiy yə ti struk
tur la rın əmək daş la rı 
ilə mü tə ma di reyd lər ke çi
rib. Reyd za ma nı  qa nun suz 
pə ra kən də ti ca rət fəa liy yə ti, 
ey ni za man da gi gi ye nik nor
ma la ra ca vab ver mə yən iaşə 
xid mət lə ri haq qın da mü va fiq 
təd bir lər gö rü lüb. Apa rıl mış 
mo ni to rinq lər za ma nı aş kar 

olun muş sa ni targi gi ye nik 
nöq san lar ba rə sin də təd bir 
gö rül mə si üçün aidiy yə ti or
qan la ra rəs mi mə lu mat lar 
gön də ri lib”. 

Mə lu mat da vur ğu la nır ki,  
ötən müd dət ər zin də Əd liy
yə Na zir li yi nin re yest ri nin 

çı xa rı şı əsa sın da 1496 
sa ni ta ri ya müa yi nə si 
apa rı lıb. Aş kar olun
muş sa ni targi gi ye nik 
nöq san la ra gö rə 160 
fi zi ki və hü qu qi şəx sə 
cə ri mə tət biq olu nub, 
132 ob yek tin fəa liy
yə ti nin da yan dı rıl
ma sı haq qın da qə rar 
çı xa rı lıb. İl ər zin də 
ra yon da ət kə si mi ilə 

əla qə dar 5 mo ni to rinq ke çi
ri lib və nor ma la ra ca vab ver
mə yən 49 ob yek tin sa hi bi nə 
xə bər dar lıq mək tu bu ya zı lıb. 
İc ra ha ki miy yə ti nin tə şəb bü
sü ilə  ra yon əra zi sin də fəa
liy yət gös tə rən 22 bağ ça da  da  
mo ni to rinq apa rı lıb.

XXII Qış Olim pi ya 
Oyun la rı nın ke çi ri lə cə yi 
Ru si ya nın So çi şə hə rin də ki 
Olim pi ya Kən din də Azər
bay can bay ra ğı nın qal dı rıl
ma mə ra si mi olub. Təd bi rə 
Olim pi ya Kən di nin me ri, 
at le ti ka nın şü vül lə tul lan
ma nö vü üz rə ru si ya lı 2 qat 
Olim pi ya çem pio nu Ye le na 
İsin ba ye va da qa tı lıb. 

İsin ba ye va çı xış edə rək, 
nü ma yən də he yə ti mi zi sa
lam la yıb və id man çı la rı mı
za uğur lar ar zu la yıb. Nü ma
yən də he yə ti mi zin rəh bə ri 
Kö nül Nu rul la ye va ona xa
ti rə hə diy yə si təq dim edib. 

Da ha son ra üç rəng li bay ra
ğı mız qal dı rı lıb. 

Qeyd edək ki, təd bi
rə Azər bay can yığ ma sı nın 
bay raq da rı Fu ad Qu li yev, 
elə cə də öl kə mi zi 2014cü 
il So çi Qış Olim pi ya Oyun

la rın da təm sil edə cək dağ 
xi zək çi lə ri Pat rik Brax ner 
və Qa ya Bas sa ni An ti va ri 
ilə fi qur lu kon ki sü rən lər
dən iba rət Alek sey Sit ni kov 
– Yu li ya Zlo bi na due ti də 
qa tı lıb.  

Əhalinin sağlamlığına ciddi nəzarət olunur

Şə hid Həm zə Ba ba şo vun  
xa ti rə si anı lıb

So çi də Azər bay can bay ra ğı qal dı rıl dı 

Azər bay can Pre zi den ti
nin tap şı rı ğı ilə ener ge ti ka 
na zi ri Na tiq Əli yev Mər mə
rə Qru pu Stra te ji və So si al 
Araş dır ma lar Mər kə zi nin 
“Yer li qlo bal İpək Yo lun da 
iq ti sa diy ya tın və ener ji nin 
gə lə cə yi” möv zu sun da İs
tan bul şə hə rin də ke çi ri lə cək 
17ci Av ra si ya iq ti sa diy yat 
yı ğın ca ğın da iş ti rak edə cək
dir.

Ener ge ti ka Na zir li yi nin 
mət bu at xid mə tin dən bil di
ril miş dir ki, Na tiq Əli yev Tür
ki yəAzər bay can əla qə lə ri və 

ener ji sa hə sin də hə ya ta ke çi
ri lən me qa la yi hə lər, o cüm
lə dən “Şah də niz 2”, “Cə nub 
qaz kə mə ri”nin ge niş lən mə
si, TA NAP, TAP, Azər bay can
Gür cüs tanTür ki yə elekt rik 
ener ji si xət lə ri nin bir ləş di ril
mə si və di gər mə sə lə lər haq
qın da mə ra sim də mə lu mat 
ve rə cək dir. 

Mər mə rə Qru pu Stra te ji 
və So si al Araş dır ma lar Vəq fi 
1985ci il də Tür ki yə də ya ra
dıl mış dır. An ka ra da ic ti mai 
qu rum ki mi fəa liy yət gös
tə rən təş ki la tın əsas məq

sə di Tür ki yə də və re gi on da 
baş ve rən si ya si, iq ti sa di və 
mə də ni pro ses lə rin təh lil 
olun ma sın dan, ye ni qə rar və 
la yi hə lə rin tət biq edil mə sin
dən iba rət dir. Öz sı ra la rın da 
Tür ki yə nin nü fuz lu si ya sət 
adam la rı nı, po li to loq la rı, iq
ti sad çı la rı və məş hur ana
li tik lə ri bir ləş di rən qu rum 
mə də niy yət lə ra ra sı dia lo
qun təş ki li nə, qlo bal əmək
daş lı ğın ge niş lən di ril mə si nə, 
de mok ra ti ya nın in ki şa fı na 
yar dım edən la yi hə lər ha
zır la yır. 

Növbəti Av ra si ya iq ti sa diy yat  
yı ğın ca ğı İstanbulda ke çi ri lə cək  

EsmİraOrucOva

Bi nə qə di ra yo nun da gənc
lər lə iş müa sir döv rün tə ləb
lə ri nə uy ğun qu ru lur. Uşaq, 
ye ni yet mə və gənc lə rin fi zi ki 
və mə nə vi tər bi yə si nin düz
gün təş ki li, on la rın öl kə miz 
üçün la yiq li və tən daş ki mi 
ye tiş mə lə ri üçün ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti bü tün zə ru ri təd
bir lə ri hə ya ta ke çi rir. Bu is ti qa
mət də uğur lu fəa liy yət gös tə
rən Bi nə qə di Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si gənc nəs lin 
və tə nə mə həb bət, ha be lə 
Azər bay can xal qı nın ta ri xi nə, 
mə də ni ir si nə, döv lət di li nə 
və rəmz lə ri nə,  mil limə nə vi 
də yər lə ri nə hör mət ru hun da 
tər bi yə olun ma sı is ti qa mə tin
də əhə miy yət li təd bir lər təş
kil edir. 

İda rə dən al dı ğı mız mə lu
ma ta gö rə, ötən il gənc lər və 
id man sa hə si üz rə ke çi ri lən 
118 təd bir də 25664 nə fər ye
ni yet mə və gənc iş ti rak edib. 

Yan va rın 14də Ba kı Pe da
qo ji Kadr la rın İx ti sa sar tır ma 
və Ye ni dən Ha zır lan ma İns
ti tu tun da ra yon or ta ümum
təh sil mək təb lə ri nin 46 nə fər 
şa gir di nin iş ti ra kı ilə «Qa ra 
Yan var» möv zu sun da in şa, 26 
say lı Uşaq Gənc lər Ya ra dı cı lıq 
Mər kə zin də isə ey ni ad lı rəsm 
mü sa bi qə si ke çi ri lib. Ba kı Şə
hər Gənc lər və İd man Baş 
İda rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə ke çi ri lən tə dbir lər də hər 
iki no mi na si ya üz rə bi nə qə di li 
gənc lər fə al iş ti rak edib lər. İn
şa no mi na si ya sı üz rə 182 say
lı or ta mək tə bin şa gir di Va sif 
Nə si rov, rəsm no mi na si ya sı 
üz rə 301 say lı tam or ta mək
tə bin VI II si nif şa gir di Çə lə bi 
Fa teh dip lom la təl tif olu nub lar. 
Bun dan baş qa, 20 Yan var fa ciə
si nin iyir mi üçün cü il dö nü mü 
ilə bağ lı bir qrup bi nə qə di li 
gənc Şə hid lər xi ya ba nı nı, 2 
Fev ral – Gənc lər Gü nü mü na
si bə ti lə ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin mə za rı nı zi ya rət 
edib lər. 

Ra yon gənc lə ri nin fə al iş ti
ra kı ilə Xo ca lı fa ciə si, 31 Mart  
– Azər bay can lı la rın Soy qı rı mı 
Gü nü ilə bağ lı anım mə ra sim
lə ri ke çi ri lib. C.Cab bar lı adı
na İrə van Döv lət Azər bay can 
Dram Te at rı tə rə fin dən səh
nə ləş di ril miş «Soy qı rı mı ta ri
xi nin das ta nı» ad lı ta ma şa nın 
nü ma yi şi ta ma şa çı la rın bö yük 
ma ra ğı na sə bəb olub. Ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
ana dan ol ma sı nın 90cı il dö
nü mü mü na si bə ti lə Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş
çı sı nın «Bi nə qə di ra yo nun da 
Azər bay can xal qı nın ümum
mil li li de ri Hey dər Əli ye vin 90 
il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si 
haq qın da» sə rən ca mı ilə təs
diq lən miş təd bir lər pla nı na 
əsa sən, ra yon da sil si lə təd bir
lər hə ya ta ke çi ri lib. Əla mət
dar yu bi ley mü na si bə ti lə or ta 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
şa gird lə ri ara sın da «Ta rix də 
qoy du ğun iz» möv zu sun da in
şa ya zı, ali və or ta ix ti sas mü əs
si sə lə ri nin tə lə bə lə ri ara sın da 
isə ey ni ad lı fo to və es se mü sa

bi qə lə ri ke çi ri lib. 
Bir qrup bi nə qə di li gən

cin Bö yük Qaf qaz dağ la rı nın 
Baş dağ sil si lə si nin Qı zıl Qa ya 
mas si vin də ki «Hey dər zir və
si»nə yü rü şü mü vəf ə qiy yət lə 
ba şa ça tıb. Yu bi ley təd bir lə ri 
çər çi və sin də Bi lə cə ri qə sə bə
sin də yer lə şən Də mir yol çu
la rın is ti ra hət və mə də niy yət 
par kın da ke çi ril miş «Azər bay
can sə nin lə dir, sən siz de yil» 
ad lı ya ra dı cı lıq mü sa bi qə sin də 
isə 70 nə fər ye ni yet mə və gənc 
müx tə lif no mi na si ya lar üz rə 
mü ka fat lan dı rı lıb lar. 

Bun dan baş qa, gör kəm li 
aka de mik Zə ri fə xa nım Əli
ye va nın adı nı da şı yan park da 
«Gül bay ra mı» mü sa bi qə si nin 
təş ki li də mü hüm təd bir lər

dən bi ri ki mi yad da qa lıb. Mü
sa bi qə yə ra yo nun təh sil, sə hiy
yə, mə də niy yət və sə na ye mü
əs si sə lə ri tə rə fin dən müx tə lif 
səp ki li kom po zi si ya lar və əl iş
lə ri təq dim edi lib. Fərq lə nən
lər ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
fəx ri fər man və dip lom la rı ilə 
təl tif olu nub lar. 28 May – Res
pub li ka Gü nü və Mil li Qur tu
luş Gü nü mü na si bə ti lə “Azər
bay can – doğ ma və tə nim” və 
“Müs tə qil li yi mi zin töh fə lə ri” 
möv zu sun da bi lik ya rış ma sı 
və konf rans ke çi ri lib. Si lah lı 
Qüv və lər Gü nü mü na si bə ti lə 
Ba kı Şə hər Gənc lər və İd man 
Baş İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən “Breynrinq” in tel lek
tu al ya rış ma sın da “Bi nə qə di” 
ko man da sı ikin ci olub.

Qu bad lı ra yo nu nun iş ğa lı
nın 20ci il dö nü mü ilə əla qə
dar Hey dər Əli yev adı na Mə
də niy yət və İs ti ra hət Par kın da 
ya zı çı Aqil Ab ba sın “Do lu” ro
ma nı əsa sın da ek ran laş dı rıl mış 
ey ni ad lı film nü ma yiş et di ri lib.

Mək təb li lər Bay raq Gü nü 
mü na si bə ti lə ke çi ri lən “Ba şı
mız dan uca bay raq” adlı in şa, 
rəsm, şe ir mü sa bi qə lə rin də 
fərq lə nib lər. Bun dan baş qa, 
bir qrup gənc Döv lət Bay ra ğı 
Mey da nı na eks kur si ya edib. 

Ulu ön dər Hey dər Əli ye
vin anım gü nü ilə bağ lı Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, 
Gənc lər və İd man İda rə si, 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la
tı nın əmək daş la rı və ra yo nun 
ic ti maisi ya si hə ya tın da fə al 
iş ti rak edən bir qrup gən cin 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nə eks
kur si ya sı təş kil olu nub.

Dün ya Azər bay can lı la rı nın 
Həm rəy li yi Gü nü mü na si bə ti
lə şa gird lər ara sın da “Azər bay
can – yur dum mə nim” möv zu

sun da bə dii qi ra ət  mü sa bi qə si 
ke çi ri lib.

Ye ni yet mə və gənc lə rin 
və tən pər vər lik ru hun da tər
bi yə si, mək təb li lə rin hər bi 
xid mə tə ha zır lıq sə viy yə si nin 
yük səl dil mə si da im diq qət 
mər kə zin də sax la nı lır və bu 
is ti qa mət də zə ru ri təd bir
lər ke çi ri lir. Gənc lə rin hər bi 
və tən pər vər lik tər bi yə sin də 
«Cə sur lar» və «Şa hin» hər bi
id man, tu rizm oyun la rı mü
hüm əhə miy yə tə ma lik dir. 
İda rə nin təş ki lat çı lı ğı ilə mək
təb li lə rin mü əy yən qru pu Bi
lə cə ri qə sə bə sin də yer lə şən 
hər bi his sə də ha zır lıq ke çib, 
Da xi li Qo şun la rın «N» say lı 
hər bi his sə si nin əs gər və za bit 
he yə ti ilə gö rüş təşkil olunub. 

«Cə sur lar» və «Şa hin» hər bi
id man oyun la rı nın ra yon mər
hə lə si də hər bi his sə də təş kil 
olu nub. «Cə sur lar» hər bi id
man və tu rizm oyu nu nun nə
ti cə si nə gö rə 157 say lı tam or ta 
mək tə bin ko man da sı, «Şa hin» 
hər bi id man oyu nu nun nə ti cə
si nə əsa sən 100 say lı tam or ta 
mək tə bin ko man da sı C.Nax
çı vans ki adı na hər bi li sey də 
ke çi ri lən Ba kı şə hər mər hə lə
sin də iş ti rak üçün və si qə qa za
nıb lar.

Ke çi ri lən təd bir lər də fə al 
iş ti ra kı na gö rə ye ni yet mə və 
gənc lər ida rə tə rə fin dən mü
ka fat lan dı rı lıb. Bun dan baş qa, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti, Gənc lər və İd man İda rə si 
və Sə fər bər lik və Hər bi Xid
mə tə  ça ğı rış üz rə Döv lət Xid
mə ti nin ra yon ida rə si nin bir gə 
təşk lat çı lı ğı ilə gənc lə ri hər bi 
xid mə tə yo la sal ma mə ra si mi 
təş kil olu nub.

Ya ra dı cı və is te dad lı gənc
lə rə döv lət qay ğı sı nın ar tı rıl
ma sı, on la rın qa bi liy yət lə ri nin 
in ki şaf et di ril mə si üçün əl ve
riş li şə rai tin ya ra dıl ma sı, təh sil 
sə viy yə lə ri nin yük səl dil mə si, 
el mi po ten si al la rı nın inki şaf 
et di ril mə si, elə cə də asu də 
vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki
li məq sə di lə mu ğam fes ti va lı, 
ya ra dı cı lıq, bə diiəy lən cə li 
mü sa bi qə lər, in tel lek tu al ya
rış lar təş kil olu nub. Bi nə qə di 
ra yo nu nun gənc lə ri bü tün sa
hə lər də fə al lıq la rı ilə se çi lir lər. 
Təş kil olu nan müx tə lif möv zu
lu təd bir lər də gənc lə rə da ha 
çox üs tün lük ve ri lir, on la rın 
ida rə et mə sa hə sin də bi lik lə ri
nin ar tı rıl ma sı və cə miy yə tin 
ic ti maisi ya si, so si aliq ti sa di və 
mə də ni hə ya tın da fə al iş ti ra kı
nın tə min edil mə si is ti qa mə

tin də də sil si lə təd bir lər təş
kil edi lir, se mi nar lar ke çi ri lir. 
“Pe şə kar ida rə et mə”, “Pe şə kar 
hə dəf ə mə və ef ek tiv gös tə
ri ci lə rin tər ti bi” möv zu sun da 
təş kil olu nan təd bir lər Bi nə
qə di gənc lə ri nin ida rə et mə də 
təc rü bə qa zan ma sı na, düz gün 
kar ye ra se çi mi nə bö yük dəs tək 
ve rir. Be lə təd bir lər də pe şə kar 
şə bə kə ləş mə nin is ti qa mət
lən di ril mə si, əmək ba za rın da 
tə ləb lə tə ki li fin uy ğun laş ma sı 
pro se sin də düz gün ad dı mın 
atıl ma sı, kar ye ra qur maq is ti
qa mə tin də is tək və ba ca rı ğın 
düz gün yön lən di ril mə si, özü
nəi na mın aşı lan ma sı və s. bu 
ki mi mə sə lə lər mü za ki rə olu
nur. “Gənc li der lər”, “Bi nə qə di 
gənc lə ri nin İc ti mai Fə al lı ğı” 

və di gər təd bir lər də gənc lə rin 
hə ya ta ba xı şı, on la rın dün ya
gö rü şü nün is ti qa mət lən dir il
mə si prio ri tet gö tü rü lüb.

Gənc lə rin sağ lam hə yat 
tər zi ən va cib, önəm li mə sə
lə dir. İl ər zin də nar ko man lıq, 
QİÇS və di gər ne qa tiv hal la
rın pro fi lak ti ka sı məq sə di lə 
maa rif ən dir mə iş lə ri apa rı lıb. 
“Sağ lam ailə sağ lam gə lə cə yin 
tə mi na tı dır”, “Sağ lam gənc lik  
10 il” ad lı təd bir lər də ye ni yet
mə lə rə gə lə cək hə ya tın ne cə 
qu rul ma sı yö nün də töv si yə və 
məs lə hət lər ve ri lib. Bir söz lə, 
Azər bay can döv lə ti nin gənc
lər lə bağ lı hə ya ta ke çir di yi si
ya sət yer lər də uğur la tət biq 
olu nur. 

Döv lə ti mi zin id man sa hə
sin də hə ya ta ke çir di yi si ya sət 
Bi nə qə di ra yo nun da uğur
la tət biq edi lir. Be lə ki, ra yon 
əra zi sin də müa sir stan dart la ra 
uy ğun sta di on və id man mey
dan ça la rı ti ki lir və ya tə mir 
edi lə rək sa kin lə rin ix ti ya rı na 
ve ri lir. Bütün bunlar ra yon da 
id ma na olan ma ra ğı ar tır maq la 
ya na şı, ye ni yet mə və gənc lə rin 
zə rər li vər diş lər dən çə kin mə
si, on la rın asu də vaxt la rı nın 
sə mə rə li təş ki lin də əhə miy
yət li rol oy na yır. «20052015ci 
il lər də fut bo lun in ki şa fı na da
ir Döv lət Proq ra mı »na uy ğun 
ola raq, Bi nə qə di ra yo nun da 
mü hüm təd bir lər hə ya ta ke çi
ri lir. Mə həl lə fut bo lu nun in ki
şa fı na diq qət lə ya na şı lır. Ye ni
dən qur ma nın ge di şin də ra yon 
əra zi sin də 4 fut bol mey dan ça sı 
ti ki lə rək sa kin lə rin ix ti ya rı na 
ve ri lib. Ha zır da bir fut bol mey
dan ça sı nın in şa sı da vam et di ri
lir. Mək təb li lər ara sın da təş kil 
edi lən spar ta kia da ya rış la rın da 
iş ti rak çı la rın sa yı ar tıb. 

Gənclər yaradılan şəraitdən 
bəhrələnirlər
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mƏhƏBBƏtOrucOv

Yan va rın 30dan baş la ya
raq öl kə əra zi si nə ya ğan güc
lü  qar  Ba kı da və  böl gə lər də 
mü əy yən prob lem lər ya ra dıb. 
Be lə ki,  öl kə mi zə da xil olan 
so yuq ha va küt lə si  az bir vaxt 
ər zin də pay taxt da ha va nın  
mi ni mal tem pe ra tu ru nu 58 
də rə cə aşa ğı  sa lıb.  Ge cə sa at
la rın da güc lü şi malqərb kü
lə yi ilə mü şayiət olu nan qar lı 
çov ğun nə ti cə sin də şə hə rin 
ək sər yol la rı buz bağ la yıb və 
Ba kı ət ra fı qə sə bə lər də işıq, 
qaz və su prob le mi ya şa nıb.  
Ey ni za man da, ya şa yış bi na
la rı nı is ti lik lə tə min edən tə
sər rü fa tlar da da çə tin lik lər 
ya ra nıb. Qa rın tö rət di yi fə
sad la rın ara dan qal dı rıl ma sı 
üçün pay tax tın kom mu nal 
inf rast ru ku tu ru na nə za rət 
edən döv lət or qan la rı güc lən
di ril miş iş re ji mi nə ke çib lər.  

Gö rül müş  təd bir lə r sa yə
sin də qı sa vaxt ər zin də yol, 
nəq liy yat və is ti lik tə sər rü
fat la rın da mü şa hi də olu nan 
prob lem lə ri ara dan qal dır
maq müm kün olub. Bu sa hə
də Bi nə qə di ra yo nun da tə
xi rə sa lın maz təd bir lər gö rü
lüb. Qar lı və şax ta lı ha va nın 
ya rat dı ğı  prob lem lə rin tə ci li 
ara dan qal dı rıl ma sı üçün ra
yon da xü su si qə rar gah ya
ra dı lıb. Ra yon rəh bər li yi nin 
tap şı rı ğı ilə bü tün  sə la hiy
yət li qu rum lar güc lən di ril
miş iş re ji mi nə ke çib. Bi nə
qə di Ra yon Mən zil Kom
mu nal Tə sər rü fat Bir li yi nin 
(MKTB) baş mü hən di si Və li 
Əli ye vin  bil dir di yi nə gö rə, 
ya ran mış və ziy yət lə əla qə
dar qu ru mun ta be çi li yin də 
olan bü tün mən zilis tis mar 
sa hə lə ri nin iş çi lə ri sə fər bər 
olu nub lar: “Tə biə tin ya rat
dı ğı çə tin lik lə ri ara dan qal

dır maq məq sə di ilə əra zi yə 
qar so vu ran, buz qı ran tex ni ka 
cəlb edi lib. Ağır tex ni ka nın 
və  iş çi lə rin kö mə yi ilə ra
yo nun bü tün mər kə zi kü çə
lə ri, mə həl lə da xi li yol lar qar 
və buz dan tə miz lə nir. Ra yon 
əra zi sin dəki eniş liyo xuş lu 
yol la ra duz sə pi lib. Əh ali nin 
ra hat ge dişgə li şi üçün bi na
la rın  blok la rı buz və qar dan 
tə miz lə nib”. V. Əli ye vin söz
lə ri nə gö rə, ra yon əra zi sin
də apa rı lan tə miz lik iş lə ri nin 
sə mə rə li liyi ni ar tır maq üçün 
əmək daş ların iş vax tı uza dı
lıb. 

De yi lən lər lə ye rin də ta
nış ol maq üçün MKTBnin 
nə za rət et di yi əra zi lə rə baş 
çək dik. 1 say lı MİSin əra

zi sin də hə yət lər qar dan və 
buz dan tə miz lə nir di. İda rə
nin baş mü hən di si Səy yad 
Qu li yev bi zim lə söh bə tin də 
bil dir di: “Xid mət apar dı ğı mız 
əra zi də bü tün mə həl lə da xi li 
yol lar qar dan tə miz lə nərək 
duz və qum sə pi lib. Park və 
mə həl lə lər də ge niş miq ya sı 
tə miz lik iş lə ri hə ya ta ke çi ri
lib. İn di yə dək əra zi də əksər 
bi na ların qar şı sı qar və buz

dan tə miz lə nib. Əha li nin su, 
qaz və işıq la bağ lı prob lem lə
ri nin ara dan qal dı rıl ma sı ilə 
əla qə dar təd bir lər gö rü lüb”. 

Bü tün bu iş lə rə ra yon da 
ya ra dıl mış mər kə zi qə rar gah 
tə rə fi n dən nə za rət  olun du
ğu nu de yən  S.Qu li yev ya ran
mış və ziy yət lə bağ lı MİSin 
əmək daş la rı nın səy lə ça lış
dıq la rı nı de di: “Bir ne çə gün
dür ki, güc lən di ril miş iş re ji

min də  iş lə yi rik. İş çi lər  hər 
gün sə hər sa at la rın dan baş la
ya raq əra zi də  olur lar”.  

Əra zi də olar kən  söh bət
ləş di yi miz sa kin lər gö rül müş 
iş lər dən ra zı qal dıq la rı nı bil
dir di lər.  8ci mik ro ra yon sa
ki ni Na zim Əh mə dov de di ki, 
ha va la rın so yuq keç mə si nə 
bax ma ya raq, mən zil lə rin isi
dil mə sin də prob lem yox dur: 
“Bi na mı zın hə yə tin də bö yük 

qa zan xa na ti ki lib. Mən zil lər  
is ti lik lə tə min olu nur. Mə həl
lə da xi li yol lar buz və qar dan 
tə miz lə nib. Ha va lar şax ta lı 
keç sə də su yun ve ril mə sin
də heç bir prob lem ol ma yıb. 
İşıq la bağ lı da çə tin li yi miz 
yox dur. Mən bir sa kin ki mi 
hə qi qə tən gö rü lən iş lə ri yük
sək də yər lən di ri rəm”.  

Sa kin lə ri na ra hat edən  
Bi lə cə ri aşı rı mı, Bi lə cə riBi
nə qə di yo lu və di gər əra zi
lər qı sa vaxt ər zin də  qar dan 
tə miz lə nib və av to mo bil lə
rin təh lü kə siz hə rə kət  et
mə si üçün əra zi yə duz və 
qum sə pi lib.  Əl də et di yi miz 
mə lu ma ta gö rə,  yol la ra və 
əra zi yə sə pil mə si üçün ra
yon da ki fa yət qə dər duz və 
qum  eh ti ya tı var. Ye ri gəl
miş kən,  qar la bağ lı tə miz lik 
iş lə ri tək cə ra yon mər kə zin
də və mik ro ra yon lar da de yil, 
ey ni za man da qə sə bə lər də 
də apa rı lır. Ha zır da  Bi lə cə
ri, Bi nə qə di, Xo ca hə sən və 
“28 May” qə sə bə lə rin də bu 
is ti qa mət də cid di iş lər hə ya
ta ke çi ri lir.

sİyavuşƏmİrlİ

Son gün lər ha va la rın 
kəs kin so yu ma sı, elə cə də 
güc lü qa rın yağ ma sı  əha li
nin nor mal hə yat ahən gi ni 
nis bə tən po zub. Yol lar buz 
bağ la dı ğın dan ge dişgə
liş çə tin lə şib, nəq liy ya tın 
hə rə kət in ten siv li yi aşa ğı 
dü şüb. Bü tün bun lar ida rə 
və mü əs si sə lə rin, o cüm lə
dən təh sil ocaq la rı nın nor
mal fəa liy yə ti nə də mən fi  
tə si ri ni gös tə rib. Bəs ya
ran mış şə ra it də Bi nə qə di 
ra yo nun da yer lə şən or ta 
ümüm təh sil mü əs si sə lə
rin də və ziy yət ne cə di r? 

3 say lı tam or ta mək
tə bin di rek to ru Ni za mi 
Nov ru zo vun söz lə ri nə gö
rə, qar lı gün lər də də mək
təb də da va miy yət yük sək 
olub, is ti lik sis te mi nor mal 
və ziy yət də iş lə yib. 

Bi nə qə di kəndin də 
yer lə şən 182 say lı mək tə
bin di rek to ru Zin yət Ta ğı
ye va nın söz lə ri nə gö rə, qa
rın yağ ma sı bə zi va li de yin
lə rin uşaq la rı dər sə gə tir
mə si nə ma ne çi lik tö rə dib: 
“Kəndin yu xa rı his sə sin də 
ya şa yan bə zi şa gird lə rin 
dər sə da va miy yə ti aza lıb. 
Bu da onun la əla qə dar dır 
ki, yol lar buz bağ la yıb, nəq
liy ya tın hə rə kə tin də prob
lem lə rin ya ran ma sı sə bə
bin dən da va miy yət aza lıb. 
Ümu mi lik də isə təd ris 
pro se si da vam edir. Mək
tə bin is ti lik sis te min də heç 
bir prob lem yox dur».

Ra yo nun uc qar in zi
ba ti əra zi va hid lə rin dən 
sa yı lan 28 May qə sə bə sin
də yer lə şən 306 say lı mək
tə bin di rek to ru Cüm şüd  
Hü sey nov isə və zi yyə tin 
ürə ka çan ol ma dı ğı nı bil
dir di: «Qa rın yağ ma sı ilə 
əla qə dar dər sə da va miy
yət aza lıb. Bə zi şa gird lər 
mək tə bə vax tın da gə lib 
ça ta bil mir lər. İs ti lik sis te
min də də mü əy yən ça tış
maz lıq lar var. Si nif otaq la
rı tam qı zmır. Bu da söz süz 
ki, da va miy yə tə mən fi  tə
sir gös tə rir”.

Su lu tə pə qə sə bə sin də 
yer lə şən 217 say lı mək tə
bin di rek to ru Bə növ şə Cə
fə ro va nın de di yi nə gö rə, 
ya ğan qar mək təb də təd ris 
pro se si nə mən fi  tə sir gös
tə rib: «Yan va rın 31də ya
ğan ilk qar təd ris pro se si nə 
xey li tə sir gös tər di. Şa gird

lə rin dər sə da va miy yə ti 30 
fai zə düş müş dü. Ha zır da 
və ziy yət nor mal la şıb, təd
ris pro se si adi qay da da da
vam edir».

M.Rə sul za də qə sə
bə sin də yer lə şən 30 say lı 
tam or ta mək tə bin di rek
to ru Hə qi qət İs ma yı lo va 
şax ta lı gün lər də müəy yən 
prob lem lə rin ya şan dı ğı nı 
bil dir di: «Qa rın yağ ma sı 
ilə əla qə dar da va miy yət də 
azal ma mü şa hi də olu nub. 
Ha zır da şa gird lə ri n 80 fai
zi mək təb də dir».

Dər  nə gül  qə sə  bə
sin də yer lə şən 102 say lı 
mək təb də də qa rın yağ
ma sı iə bağ lı da va miy yət 
əv vəl ki gün lə rə nis bə tən 
aşa ğı dü şüb. Mək tə bin di
rek to ru Mai lə İs ma yı lo va 
bil dir di ki, son gün lər ha
va la rın nor mal laş ma sı da
va miy yə tin yük səl mə si nə 
sə bəb olub: «Şa gird lər adi 
gün lə rə nis bə tən dər sə az 
gəl sə lər də, ümu mi lik də, 
və ziy yət nor mal dır. Ma
raq lı dır ki, yu xa rı si nif  ə rə 
nis bə tən ib ti dai si nif  ər də 
da va miy yət da ha yük sək
dir. IIV si nif şa gird lə ri 
dərs lə rdə da ha çox iştirak 
edirlər. Ha zır da vəziy yət 
nor mal dır. La kin is ti lik lə 
bağ lı mü əy yən çə tin lik lə
ri miz var».

Bi lə cə ri qə sə bə si nin 
Ye ni ya şa yış mas si vin də 
yer lə şən 314 say lı mək
tə bin di rek to ru Vi da di 
Qu li yev də ötən həf  ə ya
ğan qa rın mək təb də dərs 
pro se si nə mən fi  tə sir gös
tər di yi ni vur ğu la dı: «Qar 
yağ dı ğı gün dər sə da va
miy yət 50%ə düş müş dü. 
Son gün lər də isə və ziy yət 
nor mal dır. Şa gird lər vaxt
lıvax tın da mək tə bə gə lir
lər».

6cı mik ro ra yon da yer
lə şən 246 say lı mək tə bin 
di rek to ru El za Ta ğı ye va 
isə son gün lər bə zi şa gird 
və mü əl lim lə rin xəs tə
lik sə bə bin dən mək tə bə 
gə lə bil mə dik lə ri ni bil
dir di: «Ümu mi lik də, dər
sə da va miy yət nor mal dır. 
Mək təb də heç bir çə tin
lik yox dur, is ti lik sis te mi 
qay da sındadır. Hər han sı 
prob lem ya ran dıq da Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin «SMX1646» xid
mə ti nə mə lu mat ve ri rik və 
dərhal müsbət nə ti cə si ni 
hiss edirik».

Tür ki yə nin “TRT Türk” 
ka na l ın da ya yım la nan 
“Qaf qaz da mü səl man lar” 
sə nəd li fi l mi nin ilk iki se
ri ya sı Azər bay ca na həsr 
edil miş dir.

Azər TAc xə bər ve rir 
ki, fi l min bu se ri ya la rın da 
Azər bay can xal qı nın is
lam di ni ni qə bul et mə si, o 
cüm lə dən öl kə miz də is lam 
ta ri xi, mə də niy yə ti haq
qın da dır. Ey ni za man da, 
fi lm də Azər bay ca nın ta ri xi 
mə də ni abi də lə ri haq qın da 
ət raf  ı mə lu mat ve ri lir. 

Qaf qa zın ilk məs cid
lə rin dən bi ri olan, ta rix 
bo yu er mə ni lər tə rə fin
dən də fə lər lə yan dı rı lan 
və nə ha yət, ötən ilin may 
ayın da Pre zi dent İl ham 
Əli yevin tə şəb bü sü ilə ye

ni dən qu ru la raq din dar
la rın is ti fa də si nə ve ri lən 
Şa ma xı Cü mə məs ci di, 
Şir van şah lar sa ra yı, o cüm
lə dən xəl və ti lik mək tə bi
nin tə mə li ni sis tem ləş di
rən, ötən il Hey dər Əli yev 
Fon du nun tə şəb bü sü ilə 
UNES CO tə rə fin dən yu
bi le yi qeyd edi lən bö yük 
mü tə fək kir Se yid Yəh ya 
Şir va ni (Ba ku vi) haq qın da 
söh bət açı lır.

Film də Di ni Qu rum lar
la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si
nin səd ri El şad İs kən də ro
vun, ila hiy yat çı Aqil Şi ri no
vun, araş dır ma çı Meh met 
Rıh tı min və di gər lə ri nin 
fi  kir lə ri yer al mış dır. 

Sə nəd li fi l min mü əl li fi  
ta nın mış tür ki yə li jur na list 
Cem Oğuz dur.

Güc lü qa rın fə sad la rı ara dan qal dı rı lır 
Gö rül müş təd bir lə r nə ti cə sin də prob lem lə ri 
ara dan qal dır maq müm kün olub

İn ti har: bu so si al bə la nın sə bəb lə ri 
və ona qar şı mü ba ri zə 
İs lam di nin də in sa nın özü nü öl dür mə si ba ğış lan maz 
gü nah he sab olu nur

Şaxtalı hava
mək təb lər də 
da va miy yə tə 
tə sir siz ötüş mə yib

“Qafqazda müsəlmanlar” 
filmi Azərbaycan 
haqqında

mƏhƏBBƏtOrucOv

Ye ni ilin ilk ayın da öl kə də 
in ti har hal la rı nın sa yı nın art
ma sı cə miy yət lə ya na şı, mü
va fiq döv lət qu rum la rı nı da 
na ra hat et mə yə baş la yıb. Bu 
gün lər də əmək və əha li nin 
so si al mü da fi ə si na zi ri Sə lim 
Müs lü mov mət bua ta ver di yi 
açıq la ma sın da in ti har hal la
rı nın art ma sın dan na ra hat lıq 
ke çir di yi ni bil di rib. Na zir son 
vaxt lar yaş lı, tən ha və əlil lər 
ara sın da baş ver miş in ti har 
hal la rı nın sə bəb lə ri nin araş
dı rı la ca ğı nı de yib. 

Ba kı Şə hər Tə ci li və Tə
xi rə sa lın maz Tib bi Yar dım 
Stan si ya sı nın Ope ra tiv iş lər 
üz rə şö bə si nin bö yük hə ki
mi Zem fi  ra Va hi do va APAya 
açıq la ma sın da de yib ki, yan
var ayı ər zin də 25 özü nə
qəsd ha di sə si baş ve rib. Onun 
söz lə ri nə gö rə, in ti ha ra cəhd 

edən lər dən 6 şəx sin hə ya tı nı 
xi las et mək müm kün ol ma yıb: 
“Yan var ayı ər zin də 6 nə fər  4 
qa dın, 2 ki şi özü nü asıb. Ha di
sə lə rin ha mı sı ölüm lə nə ti cə
lə nib. 1 nə fər özü nü bı çaq la
yıb və xəs tə xa na ya çat dı rı lıb. 1 
qa dın özü nü də ni zə atıb, onu 
xi las et mək müm kün olub. 17 
nə fər isə özü nü zə hər lə yib. 2 
nə fər sir kə tur şu sun dan, 15 
nə fər dər man dan zə hər lə nib. 
On la rın ara sın da ölən ol ma sa 
da ha mı sı xəs tə xa na ya yer ləş
di ri lib».

Yan var ayı nın 31də isə 
Lən kə ran şə hər sa ki ni Mə
ley kə Bay ra mo va nın  Sə ba il 
ra yo nun da özü nə od vur ma sı 
so si al fa ciə ki mi cə miy yət də 
bö yük sar sın tı ya sə bəb olub. 
Bəs, in ti har hal la rı nın sə bəb
lə ri nə di r? İn san lar ni yə Al la
hın ver di yi ca na qı yır la r? 

Mü tə xəs sis lər son il lə rə
dək in ti har hal la rı nı da ha çox 

iki mü hüm sə bəb lə əla qə lən
di rir di lər. He sab olu nur du ki, 
in ti har lar, əsa sən, gənc lə rin 
uğur suz sev gi ma cə ra la rı və 
so si al prob lem lər dən çı xış 
yo lu tap ma ma la rı, ira də siz lik 
nü ma yiş et dir mə lə ri ilə bağ
lı dır. La kin son il lə rin mü şa
hi də lə ri in ti har la rın baş ver
mə sin də so si al şə bə kə lə rin 
də «ro lu nu» aş ka ra çı xa rıb. 
Son ay lar da in ti ha ra əl atan
la rın əv vəl cə so si al şə bə kə
lər də fi  kir pay la şa raq dost la rı 
ilə «ha lal laş ma la rı» bu nu bir 
da ha sü but edir. Eks pert lə rin 
fik rin cə, son il lər  “fa ce bo
ok”da da vam lı ola raq ya yım
la nan edam səh nə lə ri ira də si 
zə if in san la rın psi xo lo ji du
ru mu na mən fi  tə sir gös tə rir. 
Vax ti lə İra qın keç miş döv lət 
baş çı sı Səd dam Hü sey nin 
edam səh nə si nin so si al şə bə
kə lər də ya yım lan ma sı bir çox 
öl kə lər də, o cüm lə dən Azər

bay can da da in ti ha ra cəh din 
art ma sı na  sə bəb ol muş du. 

Psi xo loq la rın fi k rin cə, in
ti har la rın qar şı sı nın alın ma sı 
üçün cə miy yət də ki fa yət qə
dər maa rif  ən dir mə işi apa
rıl ma lı, be lə ad dım la rın is lam 
di ni nə zidd ol du ğu in san la ra 
ge niş izah olun ma lı dır.  

Dün ya Sə hiy yə Təş ki la
tı nın apar dı ğı təd qi qat la rın 
nə ti cə lə ri nə gö rə, hər il dün
ya da təx mi nən 1 mil yon in
san özü nə qəsd edir. İn ti har 
cəhd lə ri qa dın lar da ki fa yət 
qə dər çox mü şa hi də olun sa 
da, ki şi lər ara sın da ölüm lə 
nə ti cə lə nən in ti har hal la rı na 
da ha teztez rast gə li nir. İn
ti har hal la rı da ha çox cin si, 
psi xi po zun tu lar, so si al prob
lem lər, ailə mü na qi şə lə ri, 
im miq ra si ya və di gər amil
lər lə izah edi lir. Apa rıl mış 
təd qi qat lar uşaq lar ara sın da 
ölü mün hə qi qi ma hiy yə ti nin 

qav ra nıl ma dı ğı nı aş ka ra üzə 
çı xa rıb və bu da növ bə ti fa
ciə lər üçün risk ami li sa yı lır. 
Həm çi nin, dep res si ya hal la rı 
yet kin yaş lı in san lar da ol du ğu 
ki mi, gənc lər də də risk fak to
ru ki mi də yər lən di ri lir. Mü
tə xəs sis lə rin fi k rin cə, in ti har 
edən şəxs lə rin 90 fai zi dep
res si ya dan əziy yət çə kir lər. 

İs lam di ni nə gö rə, in sa nın 
özü nü öl dür mə si baş qa sı nı 
öl dür mə sin dən da ha dəh şət
li və ba ğış lan maz gü nah dır. 
Di ni mi zə gö rə, in sa nın ca nı 
ona Al lah dan əma nət dir və 
heç kim öz ca nı nın sa hi bi de
yil dir. Bü tün sə ma vi din lə rin 
gü nü mü zə qə dər da şı dıq la rı 
or taq xü su siy yət lər dən bi ri 
də “nəf si (ca nı) qo ru maq”dır. 
İs lam di nin də nə in ki in ti har, 
hət ta bi ləbi lə ca na əziy yət 
ver mək, özü nü təh lü kə yə at
maq da bö yük gü nah ki mi qə
bul edi lir.

Bu gün Ba kı da «Azər bay can 
ver gi sis te mi: re al lıq lar və pers
pek tiv lər» möv zu sun da ver gi 
fo ru mu işə baş la yıb.

İki gün da vam edə cək fo
rum çər çi və sin də «Ver gi in zi
bat çı lı ğın da partn yor luq mü na
si bət lə ri» və «Müa sir ver gi in
zi bat çı lı ğın da bi lik me nec men
ti nin və tex no lo gi ya la rın ro lu» 
ad lı ses si ya lar ke çi ri lə cək.

Ses si ya lar da döv lət or qan la
rı, Av ro pa Bir li yi, Dün ya Ban kı, 
Bey nəl xalq Ma liy yə Kor po ra si

ya sı, Ni der land, Tür ki yə, Gür
cüs tan və Qa za xıs ta nın ver gi 
qu rum la rı, bank lar, qey rihö
ku mət təş ki lat la rı, sa hib kar la rın 
ic ti mai bir lik lə ri və KİV nü ma
yən də lə ri və iş adam la rı iş ti rak 
edir lər.

Qeyd edək ki, təd bir də «Ver
gi in zi bat çı lı ğın da partn yor luq 
mü na si bət lə ri», «Risk lə rin ida rə 
edil mə si və partn yor luq», «Ver
gi öh də lik lə ri nin ic ra mo de li», 
«Bə lə diy yə lə rin av to mat laş dı rıl
mış ver gi in for ma si ya sis te mi nin 

ya ra dıl ma sı», «Döv lət və bə lə
diy yə lər ara sın da iq ti sa di mü
na si bət lər», «Ver gi lə rin məc bu ri 
yı ğıl ma sın dan kö nül lü ödə nil
mə si nə ke çid: prob lem lər, pers
pek tiv lər» və di gər möv zu lar 
mü za ki rə edi lə cək.

Ses si ya lar da mü za ki rə olu
nan mə sə lə lər ət ra fın da ge niş 
dis kus si ya lar apa rı la caq, fo rum 
iş ti rak çı la rı ver gi qa nun ve ri ci li
yi və ver gi in zi bat çı lı ğı nın tək
mil ləş di ril mə si ilə bağ lı müx
tə lif tək lif  ər lə çı xış edə cək lər.

İaşə xidmətində vəziyyət 
ürəkaçan deyil 

AZS 1032003 “Çiy (biş mə miş) dö nər” və 
AZS 7462012 “Şad lıq sa ray la rın təs ni fa tı və 
qay da lar” stan dart la rı nın tə ləb lə ri nə əsa sən 
2013cü il ər zin də 48 dö nər is teh sa lı və sa tı şı ilə 
məş ğul olan iaşə ob yek tin də, 111 şad lıq sa ra yı 
və 212 ic ti mai iaşə xid mə ti gös tə rən tə sər rü fat 
sub yek tin də döv lət nə za rə ti qay da sın da yox la
ma lar apa rıl mış dır. Bu ba rə də Stan dart laş dır ma, 
Met ro lo gi ya və Pa tent üz rə Döv lət Ko mi tə si nin 
mət bu at xid mə tin dən bil dir miş lər. Hə min  mü
əs si sə lə rin ək sə riy yə tin də stan dart la rın tə ləb
lə ri nin po zul du ğu aş kar edil miş, nöq san la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı ilə bağ lı təd bir lər gö rül
müş dür.

Bakıda beynəlxalq vergi forumu keçirilir 
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sərbəst

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”QƏZEtİNƏ2014-cüİlÜÇÜN
aBuNƏKamPaNİyasIDavamEDİr

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

 iqtisadiyyat  xaricixəbərlər

 maraqlı

Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət 
Nef  Şir kə ti nin (ARDNŞ) mar ke tinq və 
iq ti sa di əmə liy yat lar ida rə si 2014cü 
ilin yan var ayın da 78 min 106 ton di zel 
ya na ca ğı, 10 min 157 ton təy ya rə ya na
ca ğı ix rac et miş dir.

ARDNŞnin mət bu at xid mə tin

dən bil dir miş lər ki, 2014cü ilin yan var 
ayın da dün ya ba za rın da av to mo bil ben
zi ni nin qiy mə ti (1 ton üçün) – 938,99 
dol lar, təy ya rə ya na ca ğı nın – 955,95 
dol lar, di zel ya na ca ğı nın – 903,01 dol
lar, 1 fa iz li kü kürd lü ma zu tun qiy mə ti 
isə 594,81 dol lar ol muş dur.

An ti in hi sar Si ya sə ti və İs teh lak çı
la rın Hü quq la rı nın Mü da fi ə si Döv lət 
Xid mə ti is teh lak ba za rın da mo ni to
rinq lər apar mış dır. 

İq ti sa diy yat və Sə na ye Na zir li yi nin 
mət bu at xid mə tin dən bil dir miş lər ki, 
növ bə ti mo ni to rinq lər za ma nı 700 ki
loq ra ma ya xın sax la ma müd də ti öt müş 
və ya nor ma tiv sə nəd lə rin tə ləb lə ri nə 
ca vab ver mə yən ər zaq mal la rı aş kar 
olun muş, sa tış dan çı xa rı la raq məhv 
edil miş dir. 

Mo ni to rinq lər za ma nı Ba kı nın Su
ra xa nı, Ab şe ron, Nə ri ma nov, elə cə də 
Za qa ta la, Şə ki, To vuz, Ağ ca bə di, Yev
lax, Zər dab, Qu sar, Lən kə ran, İs ma
yıl lı, Şa ma xı da ma ğa za lar da sax la ma 
müd də ti öt müş mal la rın sa tıl dı ğı aş
kar lan mış dır. 

Qa nun po zun tu su na yol ver miş 
şəxs lər ba rə sin də Azər bay can Res pub
li ka sı nın İn zi ba ti Xə ta lar Mə cəl lə si nə 
uy ğun ola raq in zi ba ti cə ri mə lər tət biq 
edi lə cək dir. 

Azər bay can Bey nəl xalq 
Ban kı nın (ABB) ak tiv lə ri son 
bir il də 21,7 fa iz ar ta raq 2014cü 
il yan va rın 1dək 7,172 mil yard 
ma na ta çat mış dır.

Ban kın mət bu at xid mə tin
dən bil dir miş lər ki, ABBnin 
kre dit port fe li il lik mü qa yi sə də 
30,5 fa iz ar ta raq 5,033 mil yard 
ma nat ol muş dur. Fi zi ki şəxs lə rə 
ve ril miş kre dit lər 555,3 mil yon ma nat, 
əha li nin bank da kı əma nət lə ri nin həc
mi 1,613 mil yard ma nat, məc mu ka pi
ta lı 903,8 mil yon ma nat, gə lir lə ri 474,2 

mil yon ma nat, xa lis mən fəə ti 50,91 
mil yon ma nat, ni zam na mə ka pi ta lı nın 
həc mi 475,04 mil yon ma nat təş kil et
miş dir. 

Sə ba il ra yo nun da kı Nef  çi lər pros
pek tin də iki mər tə bə li ye ral tı av to mo bil 
da ya na ca ğı is ti fa də yə ve ril miş dir.

Hər mər tə bə si 30 min kvad rat metr 
və ya 2 min av to mo bil tu tu mu na ma lik 
olan da ya na ca ğın in şa sı na 2012ci il də 
baş lan mış dır. 

Ye ral tı av to mo bil da ya na ca ğı ən 
müa sir ava dan lıq və sis tem lər lə təc hiz 
olun muş dur. Bu ra da dün ya nın ən son 

tex ni ki nai liy yət lə rin dən olan ha va lan
dır ma, yan ğın və təh lü kə siz lik sis tem
lə ri müa sir stan dart la ra uy ğun şə kil də 
tət biq edil miş dir. 

Da ya na caq da av to mo bil lər üçün iki 
gi riş və iki çı xış var dır. Pi ya da lar üçün 
6 ke çid in şa olun muş dur. Ke çid lər də 
müa sir es ka la tor lar qu raş dı rıl mışdır. 
Da ya na caq da bü tün sis tem lər av to ma
tik fəa liy yət gös tə rir. 

Av ro pa da qar və daş qın la
rın ya rat dı ğı fə sad lar get dik cə 
ağır la şır. Avst ri ya da 100 il li yin 
ən sərt qı şı da vam edir. Öl kə
nin cə nu bun da qa rın hün
dür lü yü ar tıq 166 san ti met rə 
ça tıb. BadBlay berq şə hə ri 
ət raf mü hit dən təc rid olunub, 
bü tün yol lar bağ la nıb. Bur gen
land da 17 min, Kern ten də isə 
5 min evin elekt rik təc hi za tı 
kə si lib. Güc lü kü lək nə ti cə
sin də ağac lar kö kün dən qo pa
raq av to mo bil yol la rı na dü şüb. 
Qar sə bə bin dən Avst ri ya nı 
İta li ya və Slo ve ni ya ilə bir
ləş di rən də mir yo l xət lə rin də 
qa tar la rın hə rə kə ti da yan dı
rı lıb. Şər qi Ti rol da mək təb lər 
bağ lı dır. Bir çox re gi on lar da 
qar uç qu nu təh lü kə si ilə bağ lı 
xə bər dar lıq edi lib.

Slo ve ni ya da da qar fır tı na
sı mü şa hi də olunur. Öl kə də 
250 min evin elekt rik təc hi za
tı kə si lib, mək təb lə rin 40%i 
bağ la nıb, 500 hek tar me şə sa
hə si nə zi yan də yib. Öl kə nin 
də mir yo lu nəq liy ya tı da if  ic 
vəziyyətdədir.

 İta li ya nın pay tax tı Ro ma
da güc lü daş qın lar hə ya tı if  ic 

edib. Ha ki miy yət or qan la rı 
öl kə nin mər kə zi re gi on la rın
da föv qə la də və ziy yət elan 
edib lər. Tibr ça yı nın daş ma sı 
nə ti cə sin də bir çox yol lar su 
al tın da qa lıb. Sel su la rı av
to mo bil lə rə də cid di zi yan 
vu rub. Mək təb lər də dərs lər 
tə xi rə sa lı nıb. Tə bii fə la kət 
mo bil ra bi tə nin və elekt rik 
xət lə ri nin qı rıl ma sı na sə
bəb olub. İl kin he sab la ma la ra 
gö rə, daş qın lar İta li ya ya 15 
mil yon av ro həc min də zi yan 
vu rub. 

Bö yük Bri ta ni ya da da son 
20 ilin ən güc lü daş qın la rı 
mü şa hi də edi lir. Ley san ya
ğış lar tor paq sü rüş mə lə ri nə 
sə bəb olub. Təh lü kə li əra zi
lə rə  çoxlu say da xi la se di ci və 
tex ni ka cəlb edi lib.

İs pa ni ya da isə qa sır ğa hə
ya tı if  ic edib. Hün dür lü yü 10 
met rə ça tan dal ğa lar şə hər 
inf rasr tuk tu ru na 2 mil yon av
ro həc min də zi yan vu rub.

Por tu qa li ya da da ana lo
ji və ziy yət mü şa hi də olu nur. 
Qa sır ğa sə bə bin dən bir çox 
re gi on da “na rın cı” hə yə can 
elan edi lib.

Bri ta ni ya nın “Lloyds Ban
king Gro up” ad lı ən bö yük 
pə ra kən də ban kı bil dir miş dir 
ki, 2020ci il də bank da rəh bər 
və zi fə lə rin 40 fai zi ni qa dın lar 
tu ta caq dır. Ha zır da bu gös tə
ri ci 28 fa iz təş kil edir.

Bu məq sə di hə ya ta ke çir
mək üçün ak tiv lə ri nin üç də 
bir his sə si ver gi ödə yi ci lə ri nə 
məx sus olan “Lloyds” öz kadr 
si ya sə tin də fun da men tal də
yi şik lik lər et mə yi plan laş dı rır.

Bri ta ni ya hö ku mə ti iri şir

kət lə rə təz yiq gös tə rir, on la
rı gen der bə ra bər li yi si ya sə ti 
çər çi və sin də topme ne cer lər 
ara sın da qa dın la rın sa yı nı ar
tır ma ğa ça ğı rır. Əks təq dir də, 
hö ku mət nor ma lar mü əy yən 
edə cək və bu nor ma la ra əməl 
olun ma ma sı qa nun la tə qib edi
lə cək dir.

“Lloyds Ban king Gro
up plc” şir kə ti 2009cu il də, 
“Lloyds” ban kı rə qi bi “HBOS” 
ban kı nı (“Şot lan di ya Ban kı”) 
al dıq dan son ra ya ran mış dır.

Kon qo De mok
ra tik Res pub li ka sı nın 
pay tax tı Kin şa sa şə
hə rin də kü çə hə rə
kə ti nin ida rə edil mə
si nə zər də tu tu lan iki 
in sa na bən zər ro bot 
qu raş dı rıl mış dır.

Yeni ro bot lar av to
mo bil və pi ya da la rın 
in ten siv hə rə kət et di yi 
ke çid lər də qu raş dı rıl
maq la işıq for ro lu nu 
oy na yır lar. Di od tab lo şək lin
də ha zır la nan işıq lar ro bot la
rın kü rə yin də, si nə sin də və 
əl lə rin də yer ləş di ril miş dir.

Bun dan əla və, hər ro bot 
dörd mü şa hi də ka me ra sı ilə 
təc hiz edil miş dir. Gə lə cək də 
ro bot la rın yol hə rə kə ti qay da
la rı nın po zul ma sı nı vi deo da 
qey də al ma sı və on la rı emal 

mər kəz lə ri nə gön dər mə si 
nə zər də tu tu lur.

Alü mi ni um dan ha zır la
nan ro bot lar əl lə ri ni yu xa rı 
qal dı rır və aşa ğı sa lır, elə cə 
də bə də ni nin yu xa rı his sə si
ni dön də rə bi lir. Qur ğu la rın 
hün dür lü yü bər ki dil mə alt lı
ğı nə zə rə alın ma dan 2,5 metr 
təş kil edir.

Su ri ya da İn san Hü quq la
rı nın Müdafiə si Qru pu nun 
yay dı ğı mə lu ma ta gö rə, son 
bir gün ər zin də ge dən dö
yüş lər də ölən lə rin sa yı 90ı 
ötüb. Hö ku mət qüv və lə ri ilə 
mü xa lif  ər ara sın da ən gər
gin dö yüş lər Də məş qət ra fı 
əra zi lər də, həm çi nin Hə ləb 
və Homs da qey də alı nıb. Hə
ləb şə hə ri nin 25 mə həl lə si 
ha va dan atə şə tu tu lub, 35 
nə fər hə lak olub, xeyli insan 

da ğın tı la rın al tın da qa lıb. 
Su ri ya Mü xa li fə ti nin Mil li 
Koa li si ya sı nın rəh bə ri Əh
məd ƏlCər bə nin rəh bər lik 
et di yi nü ma yən də he yə ti Ru
si ya ya sə fə rə yol la nıb. Sə fər 
za ma nı ƏlCər bə nin Ru si ya
nın xa ri ci iş lər na zi ri Ser gey 
Lav rov la gö rü şdə “Ce nev rə 
2” da nı şıq la rı nın ikin ci mər
hə lə si nə çı xa rı la caq möv zu
la rın mü za ki rə edilə cə yi nə
zər də tu tu lub. 

Yu na nıs tan fer mer lə ri öl
kə bo yu eti raz ak si ya sı ke çi
rir lər. On lar ver gi ar tı mı na, 
həm çi nin ya na caq və elekt rik 
ener ji si nin ba ha laş ma sı na eti
raz edir lər. Ak si ya çı lar nəq

liy ya tın hə rə kə tin də ma neə 
ya ra dıb lar. Nü ma yiş iş ti rak
çı la rı Afi naSa lo ni ki yo lu nu 
bağ la yıb lar. Bir ne çə şə hər də 
fer mer lər ilə po lis ara sın da 
toq quş ma lar qey də alı nıb. 

ABŞın Ten nes si şta tı nın 
Neş vil şə hə rin də  gö yər tə
sin də 4 nə fər olan yün gül 
mü hər rik li təy ya rə qə za ya 
uğ ra yıb. Qə za nə ti cə sin də  
təy ya rə də olan sər ni şin lə

rin ha mı sı hə lak olub. Fa ciə 
(YMCA) kö nül lü lər təş ki la
tı nın bi na sı ya xın lı ğın da baş 
ve rib. Təh lü kə siz lik təd bir lə
ri çər çi və sin də bi na da olan lar 
təx li yə edi lib.

Qə zəb hər bir kə sə xas 
olan xü su siy yət dir. Am ma siz 
da ha çox sa kit və ziy yət də de
yil, aq res siv və ziy yət də olur
su nuz sa, bu ba rə də dü şün mə
li si niz. Aq res si ya və ziy yə ti heç 
də tək cə psi xo lo ji poz ğun luq
lar dan irə li gəl mir, o həm də 
müx tə lif xəs tə lik lər dən xə bər 
ve rir. Mə sə lən, hi per ti re oz, 
yə ni qal xa na bən zər və zi nin 
hi pe rak tiv li yi in san da qə zəb 
do ğu ra bi lər. Bu, qal xa na bən
zər və zi nin nor ma dan ar tıq 
ti ro id hor mo nu if raz et mə si 
sə bə bin dən qa dın lar da da ha 
çox mü şa hi də edi lir.

Dia bet qəf lə tən qə zəb
lən mə hal la rı nın art ma sı
na kö mək edə bi lər, be lə ki, 
qan da şə kə rin sə viy yə si or
qa niz min və bey nin müx tə lif 
to xu ma la rı na güc lü tə sir gös
tə rir ki, bu da bü tün kim yə

vi mad də lə rin, o cüm lə dən 
də se ro to ni nin ta raz sız lı ğı na 
gə ti rib çı xa rır. Dep res si ya 
əsə bi lik, na ra hat lıq və qə zəb 
do ğu rur.

Alts gey mer xəs tə li yi ona 
gö rə be lə və ziy yə tə gə ti rib 
çı xa rır ki, bey nin müx tə lif 
sa hə lə ri nə, xü su sən də şəx
siy yət xa rak te ris ti ka sı üçün 
ca vab deh olan alın his sə si nə 
tə sir gös tə rir.

Qa ra ci yər lə bağ lı bə zi 
xəs tə lik lər, mə sə lən, he pa tit 
və ya sir roz qa ra ci yər en se fa
lo pa ti ya sı na sə bəb olur, bu isə 
son ra dan xa rak ter də qə zəb və 
de yin gən lik ki mi də yi şik lik lər 
ya ra da bi lər.

İn sult za ma nı bey nin bü
tün emo si ya la ra nə za rət edən 
alın his sə si zə də lə nir sə, bu 
da aq res si ya ya gə ti rib çı xa ra 
bi lər.

Yanacaq ixracı planauyğun 
həyata keçirilir

İs ti fa də yə ya rar sız məh sul lar 
sa tış dan çı xa rıl ır

Ötən il Bey nəl xalq Ban kı n ak tiv lə rində 
artım müşahidə olunub

Yeni ye ral tı da ya na caq 
is ti fa də yə ve rilib

Av ro pa qar və daş qın la rın 
girovuna çevrilib

Qadınlara etimad artır

Kü çə hə rə kə ti ni tənzimləyən
ro bot 

Suriyada vəziyyət gərgin 
olaraq qalır

Fer mer lə r qiy mət ar tı mı na 
eti raz edir lər

ABŞ-da təy ya rə qə za sı 

Hirsli başda ağıl olmaz...


