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Müs tə qil Azər bay can bu 
gün tək cə iq ti sa di de yil, həm də 
zən gin mil limə nə vi, in tel lek tu
al po ten sia lı ilə dün ya nın diq qət 
mər kə zin də dir. Bu diq qət həm 
də son il lər rəs mi Ba kı nın Av
ro pa və dün ya miq yas lı si ya si, 
iq ti sa di və hu ma ni tar təd bir lə
rə yük sək sə viy yə də ev sa hib li
yi et mə si, Şərq lə Qərb ara sın da 
mul ti kul tu ral mər kəz ro lu nu 
oy na ma sı ilə şərt lə nir. 

Azər bay ca nın yük sək təş
ki lat çı lı ğı ilə Ba kı da baş tu tan 
çox say lı mö tə bər bey nəl xalq 
təd bir lər şə hə ri mi zi ar tıq re
gio nun “dip lo ma tik pay tax tı”na 
çe vi rib. Hə lə 3 il əv vəl “Avro
vi zi ya2012” ki mi bö yük mu
si qi ya rış ma sı nı uğur la ke çi rən 
Azər bay can bu ilin iyun ayın da 
da ha bir mö tə bər id man təd bi
ri nə – “Bakı 2015” ilk Av ro pa 
Oyun la rı na ev sa hib li yi et di. Bu 
gün lər də Ba kı da qə dim lik lə 
müa sir li yin vəh də ti nə əsas la
nan mil li ar xi tek tu ra nın, müa
sir şə hər inf rast ruk tu ru nun, ən 
baş lı ca sı, is ti və sə mi mi mü na
si bə tin şa hi di olan çox say lı əc
nə bi qo naq la rın teztez eti raf 
et di yi bir ger çək lik də var idi: 
Azər bay can re gio nun ən sa bit, 
müa sir, təh lü kə siz və to le rant 
öl kə si dir.  

Av ro pa Oyun la rı nın il dən
ilə gö zəl lə şən, şə hər li ba sı na 
bü rü nən böl gə lə ri mi zi qa rış
qa rış gə zən mə şə li nin işı ğın da 
Azər bay ca nın şə hər və ra yon la
rı nın sü rət lə in ki şaf et di yi, ya şa
yış sə viy yə si nin yük səl di yi, in
san la rın gə lə cə yə bö yük ümid 
his si ilə bax dı ğı, ən əsa sı, xal qın 
öl kə Pre zi den ti nə olan sev gi
si bir da ha re al təs di qi ni tap dı. 
Dün ya Azər bay ca nın han sı im
kan la ra, gü cə, qüd rə tə ma lik 
ol du ğu nun, ne cə sü rət lə in ki şaf 
et di yi nin əya ni şa hi di nə çev ril
di. Yük sək təş ki lat çı lıq, sis tem li 
fəa liy yət, qo naq pər vər lik və sə
mi miy yət lə Azər bay can hə min 
gün lər də ümu mən Av ro pa nın 
fa vo ri ti nə çev ril mə yi ba car dı. 
Cə mi 30 ay əv vəl bö yük mə su
liy yət və əzm kar lıq tə ləb edən 
tə şəb büs lə çı xış edə rək ənə
nə lə ri ol ma yan qlo bal miq yas lı 
təd bi rə ev sa hib li yi hü qu qu nu 
qa za nan Azər bay can ilk gün
dən so na dək yük sək əzm kar lıq, 
pro fes sio nal ko man da işi, nə ha
yət, si vil Qərb də yər lə ri nə sə
mi mi sa diq lik nü ma yiş et dir di. 
Sülh, sa bit lik və əminaman lıq 
şə rai tin də ke çən bu Oyun lar 
res pub li ka mı zın 24 illk müs tə
qil lik ta ri xin də keç di yi əzə mət
li in ki şaf yo lu na par laq işıq sal dı. 
Bey nəl xalq ic ti ma iy yət qib tə və 
hey ran lıq ov qa tın da Ba kı şə hə
ri nin sülh və sa bit lik pay tax tı 
ol du ğu nun, res pub li ka mı zın qı
sa za man da cid di uğur la ra im za 
at dı ğı nın əya ni şa hi di nə çev ril
di. Azər bay can xal qı nın yük sək 
qo naq pər vər li yə, qə dim mə

də niy yə tə, ecaz kar mu si qi yə, 
zən gin in cə sə nə tə ma lik po li
et nik mə kan ol du ğu, bu coğ ra fi  
mə kan da ən müx tə lif xalq la rın 
to le rant lıq şə ra tin də dinc ya na
şı ya şa dıq la rı bir da ha təs di qi ni 
tap dı.   

Av ro pa Olim pi ya Ko mi
tə si nin I Av ro pa Oyun la rı nın 
Azər bay can da ke çi ril mə si ba rə
də qə ra rı Azər bay ca nın im kan
la rı nı ye tə rin cə də yər lən di rə 
bil mə yən və ya if rat qə rəz dən 
ob yek tiv lik his si ni iti rən mü əy
yən kə si mə bəl kə də göz lə nil
məz və tə əc cüb lü gö rü nə bi
lər di. İn ki şaf et mək də olan bir 
öl kə nin bö yük ma liy yə, müa sir 
id man inf ras tuk tu ru tə ləb edən 
be lə qlo bal, nü fuz lu və ən əsa
sı, ilk id man təd bi ri ni ke çir mək 
im ka nın da olubol ma ma sı sua
lı da, ha ra da sa ba şa dü şü lən idi. 
Fə qət, si ya sət müm kün ol ma
ya nın re al laş dı rıl ma sı dır. Müs
tə qil Azər bay ca nın son il lər 
keç di yi hey rə ta miz in ki şaf yo lu
na nə zər sal dıq da, bu de yim də 
hə qi qət pa yı nın ne cə bö yük ol
du ğu nu bir da ha ay dın gö rü rük. 

Azər bay ca nın cə mi bir ne
çə il müd də tin də əs rə bə ra bər 
uğur lu in ki şaf yo lu keç di yi ni, 
qı sa müd dət də ina nıl maz nai
liy yət lə rə im za at dı ğı nı de
yən lər, bu mə na da, ta ma mi lə 
haq lı dır lar. Pre zi dent İl ham 
Əli yev ötən il lər də xalq qar şı
sı na hər za man in ki şaf yö nüm
lü proq ram və ide ya lar la çı xıb. 
Döv lət baş çı sı nın bə yan et di yi 
ki mi, son il lər də in ki şaf di na
mi ka sı na gö rə Azər bay can la 
mü qa yi sə olu na bi lə cək ikin
ci bir öl kə yox dur. Ötən il lər, 
ilk növ bə də, dün ya si ya sə ti nə 
tə sir gös tə rən möh tə şəm la yi
hə lə rin re al laş dı rıl ma sı ilə sə
ciy yə vi dir. Ümum mil li li de rin 
ye ni neft  stra te gi ya sı nın tər kib 
his sə si olan Ba kıTbi li siCey
han əsas ix rac neft  bo ru kə mə
ri nin, Ba kıTbi li si Ər zu rum qaz 
kə mə ri nin is ti fa də yə ve ril mə si, 
“Ümid”, “Ab şe ron” ki mi pers
pek tiv li qaz ya taq la rı nın kəşf 
olun ma sı, Şərq lə Qər bi qo
vuş du ra caq Ba kıTbi li siQars 
də mir yo lu xət ti nin ti kin ti si nə 
baş la nıl ma sı, Av ro pa nın ener ji 
təh lü kə siz li yin də müs təs na rol 
oy na yan Cən ub Qaz Dəh li zi 
la yi hə si çər çi və sin də TA NAP, 
TAP ki mi la yi hə lə rin ger çək ləş
mə si bu ba xım dan xü su si qeyd 
olun ma lı dır.

Şüb hə siz, Av ro pa Oyun la
rı nın Ba kı da ke çi ril mə si qə ra
rı nı şərt lən di rən bir sı ra di gər 
amil lər də var idi. İlk növ bə də, 
res pub li ka mı zın be lə mö tə bər 
ya rı şa ev sa hib li yi et mək üçün 
zə ru ri si ya si sa bit li yə, iq ti sa di 
po ten sia la, müa sir şə hər in
frast ruk tu ru na, gö zəl tə biə tə və 
tu rizm im kan la rı na ma lik ol ma
sı, qlo bal bey nəl xalq təd bir lə rin 
ke çi ril mə si sa hə sin də for ma laş

mış uğur lu təc rü bə si cid di lik lə 
nə zə rə alın mış dı. Mə lum qə rar 
həm də res pub li ka mı zın Av ro
pa mə ka nın da ar tan si ya si nü
fu zu, de mok ra tik də yər lə rə, 
in san hü quq və azad lıq la rı na, 
to le rant lıq prin pi si nə sa diq li yi 
ilə şərt lə nir di. 

İn di ki mi sə Ba kı da qlo bal 
bey nəl xalq təd bir lə rin ke çi ril
mə si xə bə ri ilə tə əc cüb lən dir
mək ol mur. Şüb hə siz, bu və 
di gər bey nəl xalq tədl bir lə rin 
Azər bay can da ke çi ril mə si nin 
baş lı ca sə bə bi res pub li ka mı
zın dün ya miq ya sın da kı nü fu
zu, hör mə ti dir. Bu nun nə ti cə si 
ola raq res pub li ka mı zın son il lər 
təş ki lat çı lıq et di yi bey nəl xalq 
təd bir lə rin sı ra sı il dənilə ge
niş lə nir: Bey nəl xalq Hu ma ni tar 
Fo rum, İs lam Əmək daş lıq Təş
ki la tı na üzv döv lət lə rin mə də
niy yət na zir lə ri nin konf ran sı, 
Ümum dün ya Mə də niy yət lər
a ra sı Dia loq Fo ru mu, Dün ya 
Di ni Li der lə ri nin Zir və gö rü
şü, Krans Mon ta na Fo ru mu, 
Ümum dün ya Da vos Fo ru mu, 
III Qlo bal Ba kı Fo ru mu...

Unut ma yaq ki, Azər bay can 
hə lə 2012ci il də “Ev ro vi zi on” 
mu si qi ya rış ma sı nı yük sək sə
viy yə də ke çir mək lə mü əy yən 
yan lış tə rəd dü dlə ri olan öl kə
lə ri, sö zün hə qi qi mə na sın da, 
hey rət lən dir di, bəd xah, qə rəz li, 
öl kə mi zə düş mən möv qe yi bəs
lə yən şə bə kə ni isə bərk pə ri şan 
et di. Fə qət, o za man res pub li ka
mız nü ma yiş et dir di yi yük sək 
təş ki lat çı lıq, qo naq pər vər lik 
nə ti cə sin də Av ro pa nın tək cə 
iq ti sa di de yil, mə nə viin tel lek
tu al, mə də ni ba xım dan zən gin, 
mul ti kul tu ral öl kə si ol du ğu nu 
bir da ha sü bu ta ye tir di. Ən baş
lı ca sı, xal qı mı za xas mil li ka lo
ri ti, mət bə xi, ədətənə nə lə ri, 
in cə sə nət nü mu nə lə ri ni Av ro
pa ya təq dim et di. Ev ro vi zi on” 
mu si qi ya rış ma sı nın yük sək sə
viy yə də ke çi ril mə si öl kə baş çı sı 

cə nab İl ham Əli ye vin diq qət və 
qay ğı sı ilə ya na şı, bu mö tə bər 
təd bi rə ha zır lıq üz rə Təş ki
lat Ko mi tə si nin səd ri, Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti, 
UNES CO və ISES COnun xoş
mə ram lı sə fi  ri, Mil li Məc li sin 
de pu ta tı Meh ri ban xa nım Əli
ye va nın yük sək təş ki lat çı lı ğı, 
krea tiv ida rə et mə üs lu bu, ən 
baş lı ca sı, Azər bay ca nı dün ya ya 
si vil, müa sir, in ki şaf edən döv
lət ki mi təq dim et mək mə ra mı
nın nə ti cə si idi. Tə sa dü fi  de yil 
ki, öl kə baş çı sı nın “Ba kı2015” 
I Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq 
məq sə di lə ya rat dı ğı Təş ki lat 
Ko mi tə si nə də məhz Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti 
Meh ri ban xa nım Əli ye va rəh
bər lik et di. Və ey ni lə “Avro vi zi
ya” mu si qi ya rış ma sın da ol du ğu 
ki mi, bi rin ci Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lıq da xü su si plan üz rə, sis
tem li və ar dı cıl şə kil də, yük sək 
zövq lə, in no va tiv şə kil də  hə ya
ta ke çi ril di. 

Öl kə mi zin ilk Av ro pa 
Oyun la rı na ha zır lı ğı müx tə lif 
sə viy yə lər də təq dir olun du, 
al qış lan dı. Stan dart la rı ol ma
yan mö tə bər id man təd bi ri
nə be lə yük sək təş ki lat çı lıq la 
ha zır laş maq, inf rast ruk tur dan 
tut muş tex ni ki mə sə lə lə rə, 
vi za re ji mi nə qə dər bü tün 
ha zır lıq la rı yük sək sə viy yə də 
hə ya ta ke çir mək tək cə la yiq li 
təş ki lat çı lı ğın yox, həm də hə
qi qi və tən pər vər li yin, Azər
bay can sev gi si nin tə cəs sü mü 
idi. Bə li, möh tə rəm Pre zi dent 
İl ham Əli yev və Azər bay ca
nın bi rin ci xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va I Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lı ğı yük sək və tən pər vər
lik lə, xal qa və döv lə tə son suz 
sev gi his si ilə hə ya ta ke çir di lər. 
Qı sa müd dət də “Ba kı2015” 
Av ro pa Oyun la rı Əmə liy yat 
Ko mi tə si (BA O ƏK) ya ra dıl dı. 
Ge niş miq yas lı ha zır lıq pro se
si nə təc rü bə li yer li və əc nə bi 

mü tə xəs sis lər cəlb olun du
lar. 2 il də Azər bay can da ye ni 
id man qur ğu la rı in şa edil di, 
möv cud id man mər kəz lə ri 
əsas lı tə mir edil di. Ba kı Olim
pi ya sta dio nu, Mil li Gim nas
ti ka Are na sı, Vo ter pol Are na
sı, Dağ Ve lo si pe di Par kı, Ba kı 
Atı cı lıq Mər kə zi, Ba kı Kris tal 
Za lı, Hey dər Əli yev adı na İd
manKon sert Komp lek si və di
gər id man ob yekt lə ri mö tə bər 
ya rış üçün ha zır və ziy yə tə gə
ti ril di.  Yük sək ko man da işi nə, 
Və tən, tor paq, yurd sev gi si nə 
gö rə Azər bay ca nın bi rin ci xa
nı mı Meh ri ban xa nım Əli ye va
nın ilk Av ro pa Oyun la rın dan 
dər hal son ra – 2015ci il iyu
nun 29da öl kə baş çı sı tə rə fi n
dən “Hey dər Əli yev or de ni” 
ilə təl tif olun ma sı da bu əzm
kar fəa liy yə tə ve ri lən adek vat 
qiy mət idi.  

İlk Av ro pa Oyun la rı ki
mi mü hüm bir təd bi rin Azər
bay can da ke çi ril mə si həm də 
xal qı mı zın ta ri xən to le rant də
yər lə rə hör mət lə ya naş ma sı, 
ümu mən öl kə mi zin mul ti kul
tu ral ənə nə lə rə sa diq li yi ilə 
şərt lə nir di. Son il lər Azər bay
ca nın iq ti sa diy ya tı və el mimə
də ni po ten sia lı elə sə viy yə yə 
ça tıb ki, biz sa də cə ola raq Şərq 
və Qərb si vi li za si ya sı ara sın da 
kör pü ro lu nu oy na mı rıq. Müx
tə lif xalq la rın, mil lət lə rin, din
lə rin xü su siy yət lə ri nə to le rant 
mü na si bə tin azər bay can lı la rın 
men ta li te ti nə xas bir də yər ol
du ğu nu nə zə rə al saq, fərq li 
ba xış la ra, adət lə rə, vər diş lə rə 
dö züm lü lük möv qe yi ni özün də 
eh ti va edən mul ti kul tu ra liz min 
Azər bay can üçün xü su si əhə
miy yə ti ni dərk et mək çə tin de
yil dir. 

Qü rur la de mək olar ki, I 
Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq üz
rə Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri, 
Hey dər Əli yev Fon du nun pre
zi den ti, Mil li Məc li sin de pu ta

tı Meh ri ban xa nım Əli ye va nın 
hə lə mö tə bər id man ya rış la rı 
ərə fə sin də bə yan et di yi fi  kir lər 
ta ma mi lə doğ rul du: “...İd man
çı la rı mı zın nai liy yət lə ri, müa sir 
id man inf rast ruk tu ru, id ma
nın in ki şa fı na gös tə ri lən güc lü 
döv lət dəs tə yi, ha be lə öl kə mi
zin mü kəm məl iq ti sa di ar tı mı 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si nin 
qə ra rı na zə min ya ra dan əsas 
amil lər idi. Bu qə ra ra tək cə se
vinc lə yox, həm də mə su liy yət
lə ya na şı rıq. İlk oyun lar gə lə
cək də ke çi ri lə cək oyun lar üçün 
stan dart la rı mü əy yən edə cək”.

Ya xın pers pek tiv də ikin ci 
elə öl kə tə səv vür et mək çə tin
dir ki, Azər bay ca nın təş ki lat çı
lıq sə viy yə si ni qis mən də ol sa 
tət biq edə, tək rar la ya bil sin. 
Azər bay can qı sa za man da onil
lilk lər tə ləb edən ağır işin öh
də sin dən gəl di. Şə hər inf rast
ruk tu ru nun, yolnəq liy yat sis
te mi nin ye ni ləş di ril mə sin dən 
tut muş müa sir id man komp
leks lə ri nin ti kin ti si nə dək hər 
bir iş yük sək də qiq lik lə, sis tem li 
və ar dı cıl şə kil də hə ya ta ke çir
di. Bu gər gin pro se sə min lər lə 
kö nül lü gən cin cəlb edil mə si, 
on la rın yük sək Və tən, döv lət, 
xalq sev gi si nü ma yiş et dir mə
lə ri, təh lü kə siz lik or qan la rı nın 
nü mu nə vi işi, ən əsa sı, ic ti ma
iy yə tin mə nə vi dəs tə yi Azər
bay ca nın bi rin ci xa nı mı nın 
rəh bər lik et di yi ko man da nın 
fəa liy yə ti nin sə mə rə rə li li yi ni 
ən yük sək sə viy yə də tə min et
di. Bu da tə sa dü fi  de yil ki, Av ro
pa Olim pi ya Ko mi tə si nin səd ri 
Pat rik Hik ki Av ro pa Oyun la rı
na ha zır lıq üz rə Təş ki lat Ko mi
tə si nin və bu ko mi tə yə uğur la 
rəh bər lik et miş Meh ri ban xa
nım Əli ye va nın və tən vər vər 
fəa liy yə ti ni də fə lər lə al qış la dı. 

Azər bay can Pre zi den ti İl
ham Əli yev gər gin iş qra fi  ki nə 
rəğ mən, açı lış mə ra si min dən 
bağ la nı şa dək bü tün pro se si – 

ya rış la rı ailə lik lə iz lə mə yə gəl
di. Möh tə rəm Pre zi den ti mi zin 
və onun ailə üzv lə ri nin yük sək 
azar keş lik çoş qu su nü ma yiş et
dir mə lə ri ümu mən cə miy yə tə 
və tən pər vər lik əh valru hiy yə
si nin, ha be lə id ma na, id man çı
la ra, döv lət rəmz lə ri nə sev gi nin 
təl qi ni ba xı mın dan son də rə cə 
təq di rə la yiq idi. Qa lib id man
çı la rın ək sə riy yə ti nə me dal la rı 
şəx sən təq dim edən Azər bay
can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
bu nu gə lə cək Av ro pa Oyun la rı 
üçün ye ni və uni kal prese den tə 
çe vir mə yi ba car dı. 

Av ro pa Oyun la rı ge ri də 
qal sa da, onun tən tə nə li açı lış 
və bağ la nış mə ra sim lə ri nin in
sa nı tə sir lən di rən və hey rət lən
di rən sse na ri lə ri, ay rıay rı sü jet
lə rin özün də eh ti va et di yi də rin 
fəl sə fi  məz mun yü kü hə lə uzun 
il lər xa ti rə lər dən si lin mə yə cək. 
Pay tax tın xə ri tə si nə ye ni da xil 
ol muş Ba kı Olim pi ya Sta dio nu 
öz möh tə şəm li yi, əs ra rən giz 
gö zəl li yi ilə hər kə sin diq qə ti ni 
çək di. İyu nun 12də və 28də 
bu ra da dün ya nın apa rı cı bə dii, 
ya ra dı cı və tex ni ki he yət lə ri nin 
iş ti ra kı ilə ər sə yə gə lən krea tiv 
şou lar nü ma yiş olun du. Sta di on 
ən mü rək kəb tər ti ba ta ma lik 
möh tə şəm səh nə me xa niz min
dən iba rət mə ka na çev ril miş di. 
O, tə biə tin dörd ün sü rün dən 
– su, od, tor paq və yel ob raz la
rın dan is ti fa də et mək lə hey rə
ta miz bir mən zə rə ya ra dır dı. 
Hər iki mə ra sim – “Ba kı2015” 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı Əmə
liy yat Ko mi tə si nin əmə liy yat lar 
üz rə baş di rek to ru Say mon Kle
qin de di yi ki mi, – bir sı ra ma
raq lı mə qam lar və sürp riz lər lə 
yad da qal dı. Qə dim lik lə müa
sir li yin sin te zi nə əsas la nan bu 
səh nə lər zən gin mə nə vi də yər
lə rə ma lik, to le rant azər bay can
lı ob ra zı nın, xal qı mı zın qə ri nə
lər bo yu for ma laş mış zən gin 
mə nə viin tel lek tu al sər və ti nin 
– mil li dü şün cə tər zi nin, folk
lo ru nun, ədə biy ya tı nın, mu si qi
si nin, in cə sə nə ti nin, hu ma nizm 
və in san se vər lik ki mi bə şə ri 
key fi y yət lə rə sa diq li yi nin dol
ğun nü mu nə si idi. 

Azər bay can bü tün dün ya da 
səbr siz lik lə göz lə ni lən bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı nın hə yə can 
və se vin ci ni bü tün dün ya ya ya
şat dı. Bey nəl xalq ic ti ma iy yət 
yük sək sə viy yə li, möh tə şəm və 
ina nıl maz id man bay ra mı nın 
şa hi di ol du. Res pub li ka mız öz 
adı nı ilk Av ro pa Oyun la rı nın 
ta ri xi nə qı zıl hərf lər lə yaz dı. 
Yu na nıs tan ilk Olim pi ya Oyun
la rı nın Və tə ni he sab olun du ğu 
ki mi, Azər bay can da ilk Av ro pa 
Oyun la rı nın Və tə ni ki mi ta ri xə 
düş dü: I Av ro pa Oyun la rı nın 
mə şə li hər za man Atəş gah Mə
bə din də – “Od lar Yur du”nda 
alov lan dı rı la caq.    

“BİNƏQƏDİ”

• MAArİFLƏNDİrMƏ • tƏDbİr • SOSİAL • cƏMİyyƏt2 3 4 5 

 Qa dın la rın ic ti mai 
fə al lı ğı cə miy yə tin 
in ki şa fın da 
mü hüm 
rol oy na yır

Di ni təh lü kə siz lik 
mil li 
təh lü kə siz li yin 
tə mi na tı dır

Eko lo gi ya nın 
qo run ma sı 
hər kə sin 
və tən daş lıq 
bor cu dur

So si al şə bə kə lər 
və vaxt ami li ilə 
bağ lı tə lim

Azər bay can re gio nun ən müasir, 
təh lü kə siz və to le rant öl kə si dir
Bakıdabaştutanmötəbərbeynəlxalqtədbirlərşəhərimizi
regionun“diplomatikpaytaxtı”naçevirib

Ana di li – 
mə də niy yə ti miz, 
mə nə viy ya tı mız...
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MAİL AĞAXANOV

Kör pə ölüm lə ri nin azal
dıl ma sı və anauşaq sağ
lam lı ğı nın in ki şaf et di ril
mə si is ti qa mə tin də Tür ki yə 
təc rü bə si nin Azər bay can 
ilə pay la şıl ma sı məq sə di 
ilə 2014cü il dən eti ba rən 
Tür ki yə Res pub li ka sı Baş 
Na zir lik Türk Əmək daş lıq 
və Ko or di na si ya Agent li yi 
(Tİ KA), Azər bay can Tibb 
Uni ver si te ti, Li der Qa dın lar 
İc ti mai Bir li yi, Bey nəl xalq 
Hə kim lər Bir li yi və Cə
miy yə tin So si al in ki şa fı na 
Mə nə vi Da yaq İc ti mai Bir
li yi, Dr. Fet hi ye Er sa nın Tüp 
Be bek Mər kə zi ilə bir lik də 

“Xoş Gəl din, Kör pəm” Ana 
və Uşaq Sağ lam lı ğı nı Dəs
tək lə mə La yi hə si hə ya ta 
ke çi ri lir.

La yi hə çər çi və sin də 
2014cü il də Tür ki yə dən 
gə lən mü tə xəs sis lə rin yar
dı mı sa yə sin də (70 fai zi 
hə kim ol maq üz rə) ma ma 
və tibb ba cı la rın dan iba rət 
təx mi nən 150 nə fər lik ge
niş bir qrup “Neo na tal Rea
ni ma si ya” tə li mi al mış dır. 
Bu sa hə də tə lim çi ol maq is
tə yən 5 kö nül lü nün də Tür
ki yə də və Azər bay can da 
təş kil edi lən proq ram lar da 
iş ti ra kı və mü tə xəs sis ki mi 
ye tiş di ril mə si tə min edil
miş dir. Bun dan əla və, ge niş 
küt lə lə rin maa rif lən di ril
mə si məq sə di ilə bro şu ra, 
afi şa və in ter net ban ner ha
zır lan mış, pay taxt da və ət
raf ra yon lar da ya yıl mış dır. 

2015ci il də “Xoş Gəl
din, Kör pəm” Ana və Uşaq 
Sağ lam lı ğı nı Dəs tək lə mə 
La yi hə si nin əha tə dai rə

si da ha da ge niş lən miş dir. 
La yi hə çər çi və sin də bir sı
ra böl gə lər də hə kim, ma
ma və tibb ba cı la rı üçün 
“Ye ni do ğan Can lan dır ma”, 
“Əmiz dir mə məs lə hət çi li
yi” və “Kör pə lər də eşit mə 
tes ti” tə lim proq ram la rı 
hə ya ta ke çi ril miş dir. Tə
lim lər də iş ti rak edən 200
ə ya xın iş ti rak çı ya mü va fiq 
ser ti fi kat lat ve ril miş dir. 

İyu lun 31dən av qust 
ayı nın 2ə ki mi Bi nə qə di 
Ra yo nu nun M.Ə.Rə sul
za də qə sə bə sin də yer lə
şən  Ə.D.Mə li kov adı na 
6 say lı Bir ləş miş Şə hər 
Xəs tə xa na sın da Tür ki yə 
Res pub li ka sı Baş Na zir lik 

Türk Əmək daş lıq və Ko
or di na si ya Agent li yi, Bey
nəl xalq Hə kim lər İt ti fa qı, 
Azər bay can Tibb Uni ver
si te ti və Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın Qa dın lar Şu
ra sı nın bir gə əmək daş lı ğı 
ilə ke çi ri lən “Xoş Gəl din, 
Kör pəm” la yi hə si çər çi və
sin də ra yo nun tibb iş çi lə ri 
üçün tə lim proq ra mı təş
kil edil miş dir. Tə lim lər 
Bey nəl xalq Hə kim lər İt ti
fa qı kö nül lü sü do sent, Dr. 
Der ya Bü yük kay han və 
azr bay can lı hə kim Dr. Na
hi də Mah mu do va tə rə fin
dən ke çi ril miş dir. 

Təd bir də iş ti rak edən 
Bi nə qə di ra yo nu İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
Ay gün Əli ye va çı xış edə rək 
tə li min əhə miy yə tin dən 
da nı şmış və iş ti rak çı la ra 
uğur lar ar zu la mış dır.

Tə li min ye ku nun da iş
ti rak çı la ra ser ti fi kat lar təq
dim edil miş dir. 

Tibb iş çi lə ri  
üçün tə lim 
Binəqədidə“XoşGəldinKörpə”
AnavəUşaqSağlamlığını 
DəstəkləməLayihəsiüzrə 
tədbirkeçirilib

MAİL AĞAXANOV

Ra yon sa kin lə ri nin sə
mə rə li is ti ra hə ti Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
da im diq qət mər kə zin də dir. 
Bu məq səd lə mü tə ma di ola
raq ra yon da sil si lə əy lən cə li 
təd bir lər ke çi ri lir. Av qus tun 
1də Hey dər Əli yev adı
na Mə də niy yət və İs ti ra hət 
Par kın da Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin dəs tə yi,  
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
(YAP) Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı Gənc lər Bir li yi və ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si nin 

bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Fee
ling” qru pu nun ifa sın da kon
sert proq ra mı təş kil edi lib. 

Ra yon sa ki ni Şə la lə İb ra
hi mo va bi zim lə söh bə tin də 
bil dir di ki, təş kil edi lən bu cür 
mə də niküt lə vi təd bir lər əha
li tə rə fin dən  rəğ bət lə qar şı
la nır: “Bi nə qə di ra yo nun da 
ar tıq ənə nə ha lı nı alan bu cür 
əy lən cə li təd bir lə rə həm yaş lı 
in san lar, həm də gənc lər bö
yük ma raq gös tə rir. Təş ki lat çı
la ra tə şək kü rü mü zü bil di ri rik”.  

Təd bir də di gər mik ro ra
yon la rın sa kin lə ri də iş ti rak 
edib lər.

Eko lo gi ya nın qo run ma sı  
hər kə sin və tən daş lıq bor cu dur

Sİ yA Vuş ƏMİr Lİ

Av qus tun 5də Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
ya nın da İc ti mai Şu ra eko lo ji 
maa rif ən dir mə möv zu sun da 
təd bir ke çi rib. İc ti mai Şu ra
nın in zi ba ti bi na sın da təş kil 
olu nan təd bir də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı
nın müa vi ni Ay gün Əli ye va, 
Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər 
Na zir li yi nin baş mü tə xəs si si 
Şöv kət Bə ki rov, İc ti mai Şu
ra nın rəh bər li yi və üzv lə ri, 
elə cə də Bi nə qə di RİH baş
çı sı nın qə sə bə in zi ba ti əra zi 
dai rə lə ri üz rə nü ma yən də lə
ri, Mən zilKom mu nal Tə sər
rü fat Bir li yi nin rəh bər li yi və 
di gər təş ki lat la rın nü ma yən
də lə ri iş ti rak edib lər.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti ya nın da İc ti mai 
Şu ra nın səd ri As lan Meh di
yev gi riş sö zün də təd bi rin 
ma hiy yə ti ba rə də ge niş mə
lu mat ve rib. Müs tə qil Azər
bay ca na keç miş dən bir çox 
eko lo ji prob lem lə rin mi ras 
qal dı ğı nı de yən şu ra səd ri hə
min prob lem lə rin həl li üçün 
döv lət tə rə fin dən komp leks 
təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril di
yi ni vur ğu la yıb: “Hər bir öl kə 
ki mi, Azər bay can da da ət raf 
mü hit lə bağ lı möv cud və
ziy yə tin tə lə bi ola raq eko lo ji 
prob lem lə rin həl li nə ümum
bə şə ri möv qe dən ya na şı lıb. 
Uzun il lər ər zin də Ba kı şə
hə ri nin eko lo ji və ziy yə ti nə 
mən fi tə sir gös tə rən məi şət 
tul lan tı la rı nın uti li za si ya sı ilə 
əla qə dar son vaxt lar bö yük iş
lər gö rül mək də dir. Öl kə Pre
zi den ti nin mü va fiq sə rən ca mı 
ilə “Tə miz şə hər” ASCnin 
ya ra dıl ma sı və Sa bun çu ra
yo nu nun Ba la xa nı po li qo nu 
əra zi sin də məi şət tul lan tı la rı 
ema lı za vo du nun is ti fa də yə 
ve ril mə si şə hə rin eko lo ji və
ziy yə ti nə mən fi tə si rin ara
dan qal dı rıl ma sın da bö yük 
rol oy na yıb”. 

Bu gün bü tün dün ya da 
iq lim də yi şik lik lə ri mə sə lə si
nin bə şə ri prob lem ki mi ge niş 
mü za ki rə edil di yi ni bil di rən 
A.Meh di ye vin söz lə ri nə gö rə, 
Azər bay can da bu pro ses dən 
kə nar da qal mır: “Öl kə miz
də at mos fe rə atı lan tul lan tı
la rın baş lı ca mən bə lə rin dən 
bi ri də neftqaz sə na ye si dir. 
Azər bay can döv lə ti bir ne çə 
il dir ki, Kio to pro to ko lu üz
rə Tə miz İn ki şaf Me xa niz mi 
çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lə rə qo şu lub və aidiy
yə ti qu rum lar tə rə fin dən hər 
il at mos fe rə atı lan zə rər li qaz
la rın mən bə lə ri in ven tar laş
dı rı lır. Ha zır da “Azər bay can 
Res pub li ka sı re gi on la rı nın 
20142018ci il lər də so si al
iq ti sa di in ki şa fı Döv lət Proq
ra mı” ic ra olu nur. Bu nun la 
ya na şı “20142016cı il lər də 
Ba kı şə hə ri nin və onun ət raf 
qə sə bə lə ri nin so si aliq ti sa di 
in ki şa fı na da ir Döv lət Proq
ra mı” da hə ya ta ke çi ri lir. Hər 
iki proq ra mın Təd bir lər Pla
nın da eko lo ji la yi hə lə rin ic ra

sı nə zər də tu tu lub. Bu nun la 
bağ lı Bi nə qə di ra yo nun da da 
cid di iş lər gö rü lür. İc ti mai 
Şu ra ola raq bu iş lə rə öz töh
fə mi zi ver mək, əha li ara sın da 
eko lo ji möv zu da təb li ğat iş lə ri 
apar maq niy yə tin də yik”.

Eko lo gi ya və Tə bii Sər
vət lər Na zir li yi nin baş mü
tə xəs si si Şöv kət Bə ki rov 
bil di rib ki, ha zır da müx tə lif 
la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lər
kən, ilk növ bə də, eko lo ji 
mə sə lə lər diq qət mər kə zi
nə gə lir: “Eko lo gi ya və Tə bii 
Sər vət lər Na zir li yi də bu is ti
qa mət də cid di iş lər gö rür. Biz 
eko lo ji maa rif ən mə yə xü su si 
diq qət ye ti rir, bu mə sə lə lər
lə bağ lı jur na list lər ara sın da 
ya zı mü sa bi qə lə ri ke çi ri rik”. 
Mü tə xəs sis Eko lo gi ya və Tə
bii Sər vət lər Na zir li yi ya nın
da ya ra dı lan İc ti mai Şu ra nın 
fəa liy yə ti ba rə də də ət raf lı 
mə lu mat ve rib: “Na zir li yin 
qa pı sı eko lo ji maa rif ən dir mə 
apar maq is tə yən hər kə sin 
üzü nə açıq dır. Bi nə qə di RİH 
ya nın da İc ti mai Şu ra nın bu 
tə şəb bü sü nü çox yük sək qiy
mət lən di ri rik. Yax şı olar dı ki, 
gə lə cək də Eko lo gi ya və Tə bii 
Sər vət lər Na zir li yi ya nın da 
İc ti mai Şu ra ilə bir gə təd bir
lər hə ya ta ke çi ril sin”.

Bi nə qə di Ra yon Ağ saq
qal lar Şu ra sı nın sədr müa vi ni 
Ca han gir Qo ca yev  bil di rib ki, 
in san öz ağ lı ilə ət raf mü hi ti 
yax şı laş dır ma ğa ça lış ma lı dır: 
“Am ma bə zən bu nun ək si də 
olur. Ət raf mü hit iki his sə dən 
iba rət dir. Bi ri tə bii mü hit, di
gə ri isə in san la rın ya rat dı ğı 
mü hit dir. İn san lar bi lə rək
dən və ya bil mə yə rək dən 
ət raf mü hi tə zi yan vu rur lar. 
Se vin di ri ci hal dır ki, cə miy
yə ti miz də eko lo ji mə də niy
yət yük sə lir. Bu is ti qa mət də 
cid di maa rif lən dir mə iş lə ri 
apa rıl ma lı dır. İc ti mai Şu ra
nın bu tək li fi nin ya yıl ma sı na 
və in san lar tə rə fin dən qə bul 
edil mə si nə bö yük eh ti yac 
var”.    

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti ya nın da İc ti mai 
Şu ra nın sədr müa vi ni Hə mid 
Meh di yev çı xı şın da eko lo ji 
təb li ğa tın ət raf mü hi tin tə
miz li yi ba xı mın dan va cib li
yi ni qeyd edib: “Ət raf mü hit 

mə sə lə si hər bir və tən da şı 
dü şün dür mə li dir. Hər kəs bu 
iş də əlin dən gə lə ni et mə li
dir. Eko lo ji təb li ğat apar maq
la in san la rı bu işə cəlb et mək 
müm kün dür”.

Və tən pər vər Gənc lər 
Klu bu nun İda rə He yə ti nin 
üz vü, ic ti mai fə al, Bi nə qə di 
sa ki ni Vü qar Nu ri yev bil di
rib ki, Bi nə qə di ra yo nun da 
ət raf mü hi tin qo run ma sı xü
su si diq qət mər kə zin də dir: 
“Bu iş lə rin da vam lı və ar dı

cıl şə kil də apa rıl ma sı üçün 
hər kəs və tən daş lıq bor cu nu 
ye ri nə ye tir mə li, öz dəs tək 
və kö mə yi ni əsir gə mə mə li
dir. Ət raf mü hi tin qo run ma sı 
ilə bağ lı hə ya ta ke çi ri lən və 
plan laş dı rı lan bü tün təd bir
lər də hər bi ri miz və tən daş lıq 
möv qe yi nü ma yiş et dir mə li
yik. Konk ret ola raq, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
ar dı cıl şə kil də apar dı ğı iş lə rə 
ic ti mai fə al lı ğı mız la kö mək 
gös tər mə li yik. Cə miy yət də
ki ye ri və möv qe yin dən ası lı 
ol ma ya raq, hər kəs bu iş lə rə 
dü şün cə li ya naş ma lı dır. Be
lə ya naş ma nın məhz öz sağ
lam lı ğı mı za xid mət et di yi ni 
dü şün sək, əmi nəm, uşaq dan 
bö yü yə ha mı nın tə biə tə bağ
lı lı ğı yük sə lə cək dir. Bu sa hə
yə kö mək üçün tə bi ət se vər 
gənc lər kö nül lü qrup lar təş kil 
edə bi lər. Bu qrup lar əha li və 
sa kin lər ara sın da mü tə ma di 
maa rif lən dir mə və ideo lo ji 
gö rüş lər ke çir sə, dü şü nü rəm 

ki, müs bət nə ti cə lər ve rər”.
Təd bir də “ASAN Kö nül

lü lə ri”ndən Fi dan Alı ye va 
və Kam ran Məm mə dov da 
eko lo ji maa rif ən dir mə işi nin 
təş ki li ilə bağ lı tək lif ə ri ni ve
rib lər.

Son ra Bi nə qə di Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti ya nın da İc ti
mai Şu ra nın eko lo ji təb li ğa tın 
apa rıl ma sı üçün Mət bu at Şu
ra sı na mü ra ciə ti oxu nub. Mü
ra ci ət də qeyd olu nur ki, öl kə
miz də ət raf mü hi tin mü ha fi

zə si sa hə sin də eko lo ji si ya sət 
ye ni vü sət alıb: “Bi nə qə di 
ra yo nun da, ümu miy yət lə, 
öl kə də eko lo ji təd bir lər, əsa
sən, tul lan tı la rın uti li za si ya sı, 
neft lə çirk lən miş tor paq la rın 
tə miz lən mə si, at mos fe rə zə
rər li mad də lə rin atıl ma sı nın 
azal dıl ma sı, is teh sa lat tul lan
tı la rı nın ida rə olun ma sı, ya şıl
laş dır ma iş lə ri, eko lo ji təb li ğat 
və maa rif ən dir mə is ti qa mə
tin də da vam lı iş lər gö rül mə
li dir. Bu ki mi iş lər əha li nin 
diq qə tin də ol ma lı və da ha 
çox ön lə yi ci təd bir lər hə ya ta 
ke çi ril mə li dir. Xü su sən gənc 
nəs lin eko lo ji maa rif lən di
ril mə si məq sə di lə müx tə lif 
KİV la yi hə lə ri təş kil olun ma
lı, me dia da mü tə ma di qay da
da bu möv zu da ya zı lar dərc 
edil məl dir. Məhz bu zə ru rə ti 
nə zə rə ala raq, Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti ya nın da 
İc ti mai Şu ra Mət bu at Şu ra sı
na mü ra ci ət edə rək KİVdə 
eko lo ji təb li ğa tın apa rıl ma sı 

üçün bir gə əmək daş lıq tək lif 
edir”. 

Mü ra ci ət qə bul olun duq
dan son ra Bi nə qə di RİH  baş
çı sı nın müa vi ni Ay gün Əli ye
va ra yon rəh bər li yi nin İc ti
mai Şu ra nın bu tə şəb bü sü nü 
al qış la dı nı diq qə tə çat dı rıb:  
“Öl kə miz də eko lo ji ta raz lı
ğın qo run ma sı, ət raf mü hi tin 
sağ lam laş dı rıl ma sı is ti qa mə
tin də çox bö yük iş lər gö rü lür. 
Bu sa hə də bö yük zəh mə ti 
ol muş ulu ön dər Hey dər Əli
yev  de yir di: “Kim bir ağa cı 
kə sir sə, elə bil mə nim qo lu
mu kə sir”. Da hi ön də rin öl
kə mi zin bü tün sa hə lə rin də 
ol du ğu ki mi, eko lo gi ya sa hə
sin də də gör dü yü iş lər, ver di yi 
töv si yə lər bu gün möh tə rəm 
Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə
fin dən uğur la da vam et di ri
lir. İs tər döv lə ti miz, is tər sə 
də Hey dər Əli yev Fon du və 
IDEA İc ti mai Bir li yi tə rə fin
dən gö rül müş iş lər xü su si 
vur ğu lan ma lı dır”. A.Əli ye va 
bil di rib  ki, öl kə baş çı sı nın 
rəh bər li yi ilə Bi nə qə di ra yo
nun da apa rı lan abad lıqqu ru
cu luq iş lə ri nin əsas məq sə di 
eko lo ji ta raz lı ğın qo run ma sı, 
in san la rın tə miz ət raf mü hit
də ya şa ma sı dır: “Bir və tən daş 
ki mi üzə ri mi zə dü şən əsas 
və zi fə ya ra dı lan ya şıl lıq la rın 
qo run ma sı na, ya şa dı ğı mız 
əra zi nin tə miz sax la nıl ma
sı na dəs tək ol maq dır. Bü tün 
bun lar və tən daş la rın tək cə 
ya şa dı ğı evə yox, həm də hər 
bir kü çə yə, par ka doğ ma evi 
ki mi bax ma sı nə ti cə sin də 
sə mə rə ve rə bi lər. Bi lir si niz 
ki, I Av ro pa Oyun la rı ərə fə
sin də Bi nə qə di ra yo nun da 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si nə 
start ve ril di. Əv vəl cə tə miz
lik ayı ki mi nə zər də tu tul muş 
bu iş lər son ra dan cid di  bir 
so si al kam pa ni ya ya çev ril di. 
İc ti ma iy yə tin bö yük ma ra ğı
na sə bəb olan bu la yi hə həm 
in san la rı birbi ri nə doğ ma
laş dır dı, həm də müx tə lif 
xid mət struk tur la rı nın bir gə 
iş lə mə si nə tə kan ver di”.

Təd bi rin so nun da Bi nə
qə di RİH baş çı sı nın müa vi ni 
Ay gün Əli ye va İc ti mai Şu ra 
üzv lə ri nə mü va fiq və si qə lə ri 
təq dim edib,  on la ra fəa liy
yət lə rin də uğur lar ar zu la yıb.  

Əy lən cə li mu si qi proq ra mı
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Di ni təh lü kə siz lik  
mil li təh lü kə siz li yin  
tə mi na tı dır

MAİL

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tin də təc rü bə 
ke çən “ASAN kö nül lü lə ri” 
müa sir ida rə et mə nin əsas
la rı nın prak ti kada tət bi qi
nə uğur la yi yə lə nir lər.  Bu 
gün lər də İc ra ha ki miy yə
tin də gə lə cə yin mü tə xəs
sis lə ri üçün “İda rə et
mə də PR”, “PRın ro lu 
və əhə miy yə ti”, “PRın 
növ lə ri”, “PR və Təb li
ğat”, “Han sı sa hə də PR 
əhə miy yət li dir” möv
zu la rın da tə lim ke çi
ril miş dir. 

Tə lim də iş ti rak 
edən 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 Nu ri də Al
lah ya ro va çı xı şın da bil dir
miş dir ki, bu cür tə lim lər 
ra yon rəh bər li yi nin bi la va
si tə tə şəb bü sü və tap şı rı ğı 
əsa sın da hə ya ta ke çi ri lir: 
“Res pub li ka mız da gənc mü

tə xəs sis lə rin ha zır lan ma sı 
sa hə sin də apa rı lan döv lət  
si ya sə ti nə və Pre zi dent İl
ham Əli ye vin tap şı rıq və 
töv si yə lə ri nə uy ğun ola raq 
“Asan kö nül lü lə ri”nin İc
ra ha ki miy yə tin də təc rü bə 
top la ma sı pro se si da im diq
qət mər kə zin də dir. İda rə
et mə nin müx tə lif for ma la rı 

üz rə təş kil olu nan tə lim lər 
kö nül lü lə rin təc rü bə top la
ma ğın da əvəz siz rol oy na ya
caq dır. Bu gün on lar çək dik
lə ri əziy yə tin mü qa bi lin də 
gə lə cək də müs bət töh fə lər 
əl də edə cək lər”. 

N.Al lah ya ro va qeyd et
miş dir ki, kö nül lü lə rin püx
tə ləş mə si üçün müx tə lif 

möv zu lar da tə lim lər mü tə
ma di ola raq ke çi ri lə cək dir. 

Da ha son ra RİH 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 baş məs lə hət çi si Ley la 
Kə ri mo va ida rə et mə işin də 
“PR”ın ro lu, onun təş ki li, 
hə ya ta ke çi ril mə si, cəl be
di ci li yi, hə ya ta əhə miy yə ti 

və uğu ru ba rə də tə lim
də iş ti rak edən gənc lə
rə ət raf lı  mə lu mat lar 
ver miş dir. Tə lim çi İc ra 
ha ki miy yə ti nin mü
va fiq struk tu ru nun bu 
sa hə də qa zan dı ğı təc
rü bə nin mə nim sə nil
mə si üçün din lə yi ci lə rə 
konk ret fakt lar və əl də 

edi lən nə ti cə lər haq da da
nış mış dır. 

Tə limdə iş ti rak edən 
“ASAN kö nül ləri” – Qa bil 
Ver di za də, Fi dan Əli ye
va, Pər va nə Məm mə do va, 
Bəh ruz Qu li yev, Kam ran 
Məm mə dov və baş qa la rı 
on la ra ve ri lən prak tik tap
şı rıq la rı uğur la ic ra et miş lər.

Sİ yA Vuş ƏMİr Lİ

Qız mar is ti dən qo run
maq üçün pay taxt sa kin
lə ri nin ən çox üz tut du ğu 
mə kan lar dan bi ri is ti ra hət 
park la rı dır. Park lar da sə rin
lik gə ti rən fəv va rə lər qu raş
dı rıl sa da, on lar gü nün ən 
is ti vaxt la rın da yox, əsa sən 
sə hər və ax şam sa at la rın da 
işə sa lı nır lar. Bu nun şa hi di 
ol maq üçün is ti ra hət park la
rı na baş çək mək ki fa yət dir.

  
Gü nün qız mar  
vaxt la rın da  
fəv va rə lər  
ni yə iş lə mi r?

 Pay taxt Ba kı da fəv va rə
lə rə Ba kı Şə hər Fəv va rə lə
rin İs tis ma rı İda rə si nə za rət 
edir. İda rə nin mə lu ma tı na 
gö rə, pay taxt me ri nin gös
tə ri şi ilə fəv va rə lər xü su si 
qra fik əsa sın da iş lə yir lər – 
sa at 8.00dan 10.00dək və 
18.00dan 22.00dək. Bə zi 
hal lar da fəv va rə lər hət ta 
bü tün sut ka ər zin də iş lə yir
lər. Rəs mi döv lət bay ram
la rı, ya xud xa ri ci öl kə lə rin 
rəh bər lə ri nin Ba kı ya sə fər
lə ri za ma nı bə zi əra zi lər də
ki fəv va rə lər dai mi fəa liy
yət də olur. 

Son vaxt lar ha va la rın 
is ti keç mə si, müx tə lif ali 
mək təb lə rə qə bul im ta han
la rı nın əsa sən yay ay la rı
na düş mə si, abi tu ri yent lə ri 
mü şa yi ət edən in san la rın 
say ca çox lu ğu gü nün qız mar 
vaxt la rın da da fon tan la rın 

iş lə mə si mə sə lə si ni ak tu al
laş dı rır. Ötən həft ə ali hər bi 
mək təb lə rə ke çi ri lən qə bul 
im ta han la rı za ma nı Bi nə qə
di ra yo nu əra zi sin də yer lə
şən 3 və 276 say lı mək tə bin 
qar şı sın da yer lə şən park lar
da qu raş dı rıl mış fəv va rə
lə rin gü nün qız mar sa at la
rın da iş lə mə di yi nin şa hi di 
ol dum. Bu da sə rin lə mək 
üçün fəv va rə nin ət ra fın da 
top laş mış  in san la rın haq lı 
gi le yi nə sə bəb olur du. 

Əra zi də həm söh bət ol
du ğum La çın ra yon sa ki ni 
Adil Alı yev fəv va rə nin iş
lə mə mə sin dən gi ley lə nir
di: “Sə hər sa at la rın dan bu
ra da yıq. Uşaq la rı im ta ha na 
gə tir mi şik. Sa at 10na ki mi 
fəv va rə iş lə yir di, an caq son
ra dan da yan dı. Özü nüz də 
gö rür sü nüz ki, ha va çox is ti
dir, ət raf da xey li say da in san 
var. Yax şı olar dı ki, im ta han
la rın ke çi ril di yi gün lər də 
fəv va rə lər iş lə sin”. 

Fəv va rə lə rin ni yə iş lə
mə di yi ni öy rən mək üçün 
şi ka yət çi və tən daş la bir gə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin “Sa kin lə rin 
Mü ra ci ət Xid mə ti – 1646” 
xid mə ti nə zəng vu ru ram. 
Xid mə tin rəi si Anar Sə fə
rov mə sə lə ni qı sa müd dət
də araş dı ra raq mə lu mat ve
rə cə yi ni bil di rir.

        
Çe vik və ope ra tiv  
xid mət 

Saa ta ba xı ram. 11:13də 
prob lem lə bağ lı xid mə tə 

zəng vur mu şam. Təx mi nən 
sa at 11:26da xid mət rəi si 
mə nə zəng vu rur. Fəv va rə
lə rin gün ər zin də mü əy yən 
olun muş qra fik lə iş lə di yi ni 
de yən Anar Sə fə rov araş
dır ma nın nə ti cə si ba rə də 
mə lu mat ve rir: “Mə sə lə ilə 
bağ lı araş dır ma apar dıq. 
Hə min əra zi də ki fəv va rə yə  
bi zim ra yo nun aidiy ya tı qu
rum la rı xid mət gös tər mir
lər. An caq la zı mi qu rum la ra 
mə lu mat ver mi şik. Əgər heç 
bir tex ni ki prob lem ol ma sa, 
bir az dan fəv va rə iş lə yə cək”.

Çox keç mir ki, fəv va rə 
işə dü şür. Həm söh bət ol du
ğum Adil Alı yev və ət ra fı
mız da kı va li deyn lə rin üzün
də ra zı lıq və se vinc hiss lə ri 
gö rü rəm. Ye ni dən A.Alı yev
lə söh bət edi rik: “Doğ ru su, 
belə ope ra tiv lik göz lə mir
dim. Bu cür xid mə tin ol ma
sı təq di rə la yiq hal dır. Bü tün 
ra yon lar da analoji xid mə tin 
təş kil olun ma sı nı is tə yər
dim. Zəh mə ti olan hər bir 
kə sə, Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nə tə şək kü rü
mü bil di ri rəm”. 

Öz növ bəm də, ət ra fı
mı za top laş mış vali deyn lə rə 
SMXnın fəa liy yə ti haq qın
da mə lu mat ve rir, iş de vi zi ni 
xa tır la dı ram: “Si zin zən gi
niz bi zim üçün çox əhə miy
yət li dir”. Ar dın ca da Adil 
mü əl li min sə si ni eşi di rəm: 
“Oğ lum, kaş hə yat da bü tün 
prob lem lə ri bax be lə, bir 
zəng qə dər asan və tez həll 
edəy dik....”.

Sİ yA Vuş ƏMİr Lİ

Ötən əs rin son la rın dan 
eti ba rən dün ya nın bir sı ra 
öl kə lə rin də din an la yı şı nın 
və tən daş cə miy yə ti nə nü
fuz et mə si pro se si mü şa hi
də olu nub. Bu da öz lü yün də 
qa nun ve ri ci li yin nə zə ri əsas
la rı üzə rin də se kul ya rizm və 
din ara sın da əla qə lər lə bağ lı 
müa sir prob lem lə rə gə ti rib 
çı xa rıb. Dün ya nın bir çox öl
kə lə rin dən fərq li ola raq res
pub li ka mız da bü tün din lə rin 
nü ma yən də lə ri ara sın da dö
züm lü lük və to le rant lıq hökm 
sü rür.

Azər bay can bu as pekt dən 
dün ya nın bir çox döv lət və 
cə miy yət lə ri nə nü mu nə ola 
bi lə cək öl kə dir. Xal qı mı zın öz 
ta ri xi kök lə ri nə bağ lı lı ğı, mil
limə nə vi də yər lə rə sa diq li yi 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
möv cud xətt üz rə döv lət si
ya sə ti ilə tam vəh dət təş kil 
et mək də dir. Cə miy yə ti miz də 
həm di ni, həm də bə şə ri də
yər lə rə ey ni sə viy yə də önəm 
ve ri lir. Ümum mil li li der Hey
dər Əli yev de yir di: “Gənc lə
ri miz di ni mi zi ol du ğu ki mi 
öy rən mə li, qə bul et mə li və 
on dan is ti fa də et mə li dir lər. 
Biz heç vaxt im kan ve rə bil
mə rik ki, ay rıay rı şəxs lər, 
ay rıay rı qüv və lər öz şəx si 
mə na fe lə ri ni gü də rək, İs lam 
di ni pər də si al tın da Azər bay
can gənc lə ri nin tər bi yə si ni və 
mə nə viy ya tı nı zə də lə sin lər”. 

Bu gün öl kə miz də di ni 
maa rif ən dir mə is ti qa mə tin
də fay da lı iş lər gö rü lür. Bi nə
qə di ra yo nun da da bu sa hə də 
zə ru ri təd bir lər hə ya ta ke çi ri
lir və öz nə ti cə si ni ve rir. Av
qus tun 4də Bi nə qə di ra yo
nun da Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Gənc lər Fon du nun ma liy yə 
dəs tə yi və  Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si nin 
təş ki la tı dəs tə yi ilə “Di ni təh
lü kə siz lik mil li təh lü kə siz li
yin tə mi na tı dır” möv zu sun da 
“də yir mi ma sa”nın təş ki li də 
ra yon gənc lə ri nin maa rif ən
mə si nə xid mət edir di.

Təd bir də Ba kı Bey nəl xalq 
Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi nin 
La yi hə lər şö bə si nin mü di ri 
Hik mət Ba ba yev , Bi nə qə di 
ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş
çı sı Apa ra tı nın İc ti mai– si ya si 

və hu ma ni tar mə sə lə lər şö
bə si nin baş məs lə hət çi si Ra uf 
Hə sə nov, Bi nə qə di ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti ya nın da İc ti mai 
Şu ra nın səd ri As lan Meh di
yev, Bi lə cə ri Bə lə diy yə si nin 
səd ri Hik mət Qu li yev, Bi nə
qə di ra yon bə lə diy yə si nin 
mə sul əmək da şı, 1 nöm rə li 
Sİ ƏDnin səd ri Dil bər Şü
kü ro va, Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tin də təc rü bə də 
olan “ASAN kö nül lü lə ri”, ra
yo nun fə al gənc lə ri iş ti rak 
edir di.  

Ulu ön dər Hey dər Əli
ye vin Azər bay can da müa sir 
döv lət qu ru cu lu ğu sa hə sin
də gör dü yü iş lər dən bəhs 
edən vi deoçarxın nü ma yi şi 
ilə baş la nan təd bir də Ba kı 
Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra lizm 
Mər kə zi nin la yi hə lər şö bə si
nin mü di ri Hik mət Ba ba 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 baş 
məs lə hət çi si Ra uf Hə sə nov, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti ya nın da İc ti mai 
Şu ra nın səd ri As lan Meh di
yev, Bi lə cə ri bə lə diy yə si nin 
səd ri Hik mət Qu li yev fi kir 
və dü şün cə lə ri ni gənc lər lə 
bö lüş dü lər. Təd bir də çı xış 
edən Ra uf Hə sə nov de di: 
“Azər bay can öz si ya sə ti ilə 
to le rant lı ğa nü mu nə öl kə ol
du ğu nu bü tün dövr lər də nü
ma yiş et di rib. Ta rix sü but edir 
ki, Azər bay can xal qı bü tün 
dövr lər də to le rant olub və bu 
mə sə lə bi zim mə nə vi tə lə ba
tı mı za çev ri lib. Bu gün Azər
bay can da müx tə lif di ni ic ma
lar sər bəst şə kil də fəa liy yət 

gös tə rir. Azər bay can da hə ya
ta ke çi ri lən mul ti kul tu ra lizm 
si ya sə ti dün ya ya nü mu nə 
ki mi gös tə ril mək də dir. To le
rant lıq dün ya da xi la sa apa ran 
ideo lo gi ya ya çev ril mək də dir. 
Be lə də ol ma lı dır, çün ki əks 
təq dir də dün ya bö yük qar
şı dur ma ilə üzüzə qa la bi
lər. Öl kə miz də to le rant lı ğın 
qo run ma sı və in ki şa fı pro
se sin də Azər bay can zi ya lı la
rı, si ya sət çi lər, mə də niy yət 
xa dim lə ri, bö yü mək də olan 
gənc nə sil  ya xın dan iş ti rak 
et mə li dir və edir”.

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti ya nın da İc
ti mai Şu ra nın səd ri As lan 
Meh di yev bil dir di ki, to le
rant lıq Azər bay can da hə yat 
tər zi nə çev ri lib, öl kə miz də 
bu sa hə də zən gin təc rü bə 
for ma la şıb: “Bu, res pub li ka
mız da tək cə di ni dö züm lü
lük de yil, din lə ra ra sı mü na
si bət lə rin qar şı lıq lı əla qə si 
mə na sın da sis te mə çev ri lib. 
Azər bay can da il lər dən bə ri 
zən gin təc rü bə nin ol du ğu
nu ar tıq bü tün dün ya bi lir. 
Mul ti kul tu ra lizm to le rant lı
ğı ta mam la yan an la yış dır. İlk 
də fə ola raq res pub li ka mız da 
ke çi ri lən I Av ro pa Oyun la rı 
bir da ha sü but et di ki, öl kə
miz də bu gün bü tün xalq la
rın mə də niy yət lə ri nin in
ki şa fı üçün hər tə rəf i şə ra it 
ya ra dı lıb. Bu gün öl kə mi zin 
və ra yo nu mu zun ic ti mai hə
ya tın da mü hüm rol oy na yan 
gənc lər lə bir lik də ol maq dan 
çox şa dam. Han sı sa hə də iş
lə mə yi niz dən ası lı ol ma ya
raq, hər bi ri niz döv lə ti mi zin 
təh lü kə siz li yi və ri fa hı üçün 

ça lış ma lı sı nız. Azər bay can 
gənc li yi nin bu gün kü fəa liy
yə ti bir da ha sü but edir ki, 
gənc li yi miz doğ ru yol da dır”.

Ba kı Bey nəl xalq Mul
ti kul tu ra lizm Mər kə zi nin 
La yi hə lər şö bə si nin mü di ri 
Hik mət Ba ba yev qeyd et di ki,  
Azər bay can da bu gün bü tün 
dün ya ya ör nək ola caq mul ti
kul tu ral mü hit ya ra dı lıb: “Ha
zır da öl kə miz də bu sa hə nin 
qo run ma sı və in ki şa fı üçün 
bir çox  təd bir lər hə ya ta ke
çi ri lib. Bun lar dan əsa sı da 
mul ti kul tu ral təh kü kə siz lik
dir. Azər bay can da di ni, mil li 
müs tə vi də həll edi lə bil mə
yə cək heç bir mə sə lə yox dur. 
Azər bay can si ya sə ti, mil li 
döv lət çi li yi mi zin prin sip lə ri 
bu şə kil də qu ru lub və in ki şaf 
et di ri lir. Nə ti cə də ha zır da öl
kə miz dün ya da öz sö zü, ye ri, 
po ten sia lı və in ki şaf hə dəf ə ri 
olan bir döv lət dir”.

Bi lə cə ri bə lə diy yə si nin 
səd ri Hik mət Qu li yev Azər
bay ca nın dün ya da hu ma nizm 
prin sip lə ri nə sa diq, to le rant 
və mul ti kul tu ral öl kə ki mi 
ta nın dı ğı nı bil dir di: “Mul ti
kul tu ra lizm Azər bay can da 
əsr lər dir möv cud olan, la kin 
bə dii, psi xo lo jimə nə vi müs
tə vi dən kə na ra çıx ma yan də
yər lər top lu su ki mi möv cud 
idi. İn di isə bu, öl kə də al ter
na ti vi ol ma yan hə yat tər zi nə 
çev ri lib. Azər bay can ta ri xən 
müx tə lif xalq la rın və din nü
ma yən də lə ri nin bir gə ya şa dı
ğı mə kan olub”.

Da ha son ra mü za ki rə
lə rə qo şu lan gənc fə al lar və 
“ASAN kö nül lü lə ri” qo naq lar
la fi kir mü ba di lə si apar dı lar. 

“ASAN könüllüləri” üçün 
“PR”lə bağlı tədbir

Bir zəng qə dər ya xın...

MAİL

Res pub li ka mı zın re gi on
la rın da və pay taxt Ba kı da hə
ya ta ke çi ri lən ge niş miq yas lı 
ti kin tiqu ru cu luq və abad lıq 
iş lə ri Bi nə qə di ra yo nu nun 

si ma sın da da qa ba rıq nə zə rə 
çar pır. Ra yo nun kü çə və mə
həl lə lə ri nin abad lı ğı, sə li qə
sah ma nı və tə miz li yi diq qət 
mər kə zin də sax la nı lır. Bir çox 
hal lar da bu iş lər sa kin lə rin 
tə şəb bü sü ilə hə ya ta ke çi ri lir 
və bu da ra yon əra zi sin də tə
miz li yin qo run ma sı na zə min 

ya ra dır.
Ra yon da ge niş əkssə da 

do ğu ran “Tə miz Bi nə qə di” 
və “Abad Mə həl lə” so si al la
yi hə lə ri çər çi və sin də zi bil qu
tu la rı nın yer ləş di ril mə si üçün 
müa sir tə ləb lə rə ca vab ve rən 

mey dan ça lar in şa olu nub. 
Əra zi də ki məi şət tul lan tı la
rı nın da şın ma sı üçün xü su
si özü bo şal dan av to mo bil lər 
ay rı lıb. Məhəllə lə rin tə miz 
sax lan ma sı, ya şıl lıq la rın qo
run ma sı məq sə di lə sa kin lə
rin iş ti ra kı ilə imə ci lik lə rin 
ke çi ril mə si şən bə gün lə ri

nin xoş ənə nə si nə çev ri lib. 
Bu ak si ya lar za ma nı kü çə və 
pros pekt lər də sə li qəsah man 
ya ra dı lır, əki lən ağac la ra və 
bə zək kol la rı na qul luq edi lir, 
su ve ri lir və di gər zə ru ri iş lər 
gö rü lür. 

İn san sağ lam lı ğı nın və 
tə biə tin mü ha fi zə si üçün la
zım olan ən mü hüm amil 
sa ni targi gi ye na qay da la rı na 
əməl edil mə si və tə miz li yin 
qo run ma sı dır. 

Bu məq səd lə Bi nə qə di 
ra yo nun da hər həft ə nin şən
bə gün lə ri iməc lik lər ke çi

ri lir. Növ bə ti iməc lik av qus
tun 1də Bi nə qə di – Nov xa
nı yo lun da təş kil edil miş dir. 
Tədbir də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi
ni Vü sar İs ma yı lov, bə lə diy yə 
sədr lə ri, ic ra nü ma yən də lə ri 
və yer li sa kin lər iş ti rak et miş
dir. İməc lik za ma nı əra zi müx
tə lif məi şət tul lan tı la rın dan 
tə miz lən miş, qu ru muş kol lar 
əra zi dən da şın mış, ağac la ra  
aq ro tex ni ki qul luq edil miş dir. 
Bun dan əla və yol ni şan la rı 
sə li qə yə sa lın mış və di gər  tə
miz lik iş lə ri gö rül müş dür.

Novxanı yolunun ətrafında 
təmizlik işləri aparılıb
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– Sə ki nə xa nım, ilk ön cə 
özü nüz haq da oxu cu la rı mı
za mə lu mat ver mə yi ni zi is
tər dik...

– Mən D.Bün yad za də 
adı na Azər bay can Xalq Tə
sər rü fa tı İns ti tu tu nun (in di ki 
Azər bay can Döv lət İq ti sad 
Uni ver si te ti) mü ha si bat uço
tu və tə sər rü fat fəa liy yə ti nin 
təh li li ix ti sa sı üz rə təh sil al
mı şam. 1982ci il dən N.Nə
ri ma nov adı na Ba kı Tri ko taj 
İs teh sa lat Bir li yin də sa rı yı cı 
pe şə sin də əmək fəa liy yə ti nə 
baş la mı şam. Son ra nə za rət çi, 
mü ha sib iş lə mi şəm. 1997ci 
il dən Ba kıƏyi ri ciTo xu cu
Tri ko taj Bir li yin də baş mü
ha sib və zi fə si ni ic ra et mi şəm. 
2000ci il dən İda rə He yə ti nin 
sədr müa vi ni, 2006cı il dən 
İda rə He yə ti nin səd ri və zi fə
sin də iş lə mi şəm. 19972010
cu il lər ər zin də Nə ri ma nov 
ra yo nu 19 say lı seç ki mən tə
qə si nin səd ri ol mu şam. Hə
min il YAP Nə ri ma nov ra yon 
təş ki la tı tə rə fin dən de pu tat lı
ğa na mi zəd li yim irə li sü rü lüb. 
7 il  YAP Nə ri ma nov ra yon 
təş ki la tı nın Qa dın lar Şu ra sı
nın sədr müa vi ni iş lə mi şəm. 
2014cü il də isə YAP Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı nın Qa dın lar 
Şu ra sı nın sədr müa vi ni se çil
mi şəm. 

– Bu gün is tə ni lən döv
lə tin qar şı sın da du ran va cib 
mə sə lə lər dən bi ri də cə miy
yət də gen der ami li nin nə zə rə 
alın ma sı, qa dı nın öl kə nin so
si aliq ti sa di in ki şa fın da  ro
lu nun da ha da ar tı rıl ma sı dır. 
Bu ba xım dan, Azər bay can da 
qa dın sa hib kar lı ğı nın in ki şaf 
tem pi ni ne cə də yər lən di rir si
ni z?

– Fə rəh lən di ri ci hal dır ki, 
öl kə miz də qa dın sa hib kar
lı ğı nın in ki şa fı üçün döv lət 
tə rə fin dən çox gö zəl mü hit 
ya ra dıl mış dır. Möh tə rəm Pre
zi dent İl ham Əli yev Azər bay
can da qa dın la rın bü tün sa hə
lər də iş ti ra kı nın tə mi n olun
ma sı nı zə ru ri mə sə lə ləl dən 
bi ri ki mi mü əy yən ləş dir miş
dir. Sa hib kar lıq fəa liy yə ti ilə 
bağ lı öl kə miz də mü kəm məl 
qa nun ve ri ci lik ba za sı ya ra
dıl mış dır. Cə nab Pre zi den tin 
mü va fiq fər ma nı ilə təs diq 
edil miş və öl kə mi zin uzun
müd dət li in ki şa fı nın əsas 
prio ri tet lə ri ni mü əy yən ləş di
rən “Azər bay can 2020: gə lə
cə yə ba xış” İn ki şaf Kon sep si
ya sın da gen der bə ra bər li yi nin 
tə min olun ma sı, o cüm lə dən 
qa dın lar və ki şi lər üçün əmək 
ba za rın da bə ra bər im kan la
rın ya ra dıl ma sı mə sə lə lə ri 
öz ək si ni tap mış dır. Qa dın
la rın ic ti mai hə yat da və biz
nes də ro lu nun ar tı rıl ma sın da 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban xa nım 

Əli ye va nın xü su si xid mət lə ri 
var. Sa hib kar qa dın la rın fəa
liy yə ti ni güc lən dir mək üçün 
Fond tə rə fin dən müx tə lif la
yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir. Ailə, 
Qa dın və Uşaq Prob lem lə ri 
üz rə Döv lət Ko mi tə si isə qa
dın sa hib kar lı ğı nın güc lən di
ril mə si üçün maa rif ən di ri ci 
təd bir lər re al laş dı rır, bir sı ra 
me xa nizm lər ya ra dır. 

Qa dın la rın ic ti mai fə al lı
ğı nın yük səl dil mə si, iq ti sa di 
və so si al hə yat da işi ra kı nın 
təş vi qi Azər bay can hö ku mə
ti nin da im diq qə tin də dir. Sa
hib kar lı ğın in ki şa fı qa dın lar

da özü nəi nam his si ni ar tı rır. 
Qa dın la rın həm iq ti sa di cə
hət dən güc lü ol ma la rı, həm 
də zo ra kı lı ğa mə ruz qal ma
ma sı üçün döv lət tə rə fin dən 
sis tem li iş apa rı lır, la yi hə lər 
ha zır la nır, mil li qa nun ve ri ci
lik ba za sı güc lən di ri lir. Azər
bay can da hər bir ailə nin so si
al ri fa hı nı yük səlt mək, xü su
si lə qa dın la rın so si aliq ti sa di 
və ziy yə ti ni yax şı laş dır maq 
üçün qə bul olun muş döv lət 
proq ram la rı öl kə miz də sa hib
kar lı ğın in ki şa fı na ge niş tə kan 
ve rir. Qa dın sa hib kar lı ğı nın 
in ki şa fı yox sul lu ğun azal ma
sı na, qa dın la rın iq ti sa di və 
so si al nü fu zu nun art ma sı na, 
cə miy yət də gen der bə ra bər
siz li yi nin ara dan qal dı rıl ma
sı na yar dım edir.

– Rəh bər lik et di yi niz Ba kı 
Teks til Fab ri ki to xu cu luq sa
hə sin də ki fa yət qə dər po pul
yar lı ğa ma lik dir...

– BTF 1939cu il dən fəa
liy yət gös tə rir. Bu mü əs si sə 
Qaf qaz re gio nun da ilk to xu
cu luq fab ri ki ol maq la ya na
şı, SSRİni yük sək sə viy yə də 
tri ko taj məh sul la rı ilə tə min 
et miş dir. So vet lər bir li yi da
ğıl dıq dan son ra fab rik də cid di 
is la hat lar apa rıl mış və bü tün 
iş lər dün ya, Av ro pa stan dart
la rı və qlo bal ba zar prin sip
lə ri nə uy ğun şə kil də qu rul
muş dur. Al ma ni ya, Ya po ni ya 
və Tür ki yə dən gə ti ri lən ən 
son tex no lo gi ya və ava dan lıq
lar la təc hiz edi lən mü əs si sə

nin is te hal pro fi li – kor po ra tiv 
ge yim lər; gün də lik ge yim lər; 
xü su si tə yi nat lı ge yim lər və 
mək təb li ge yim lə ri is ti qa mə
tin də re al laş mış dır. 

Fab rik də is ti fa də olu nan 
is tə ni lən növ par ça nın  key
fiy yə ti nə xü su si diq qət ye ti
ri lir, on la rın ero zi ya və di gər 
amil lə rə nə də rə cə də tab 
gə tir di yi test olu nur. İs ti fa də 
olu nan bo ya lar tam re ak tiv 
tər kib li dir, yu yul ma za ma nı 
rən gin get mə si və ya gü nəş
də sol ma sı fak tor la rı na qar şı 
da ya nıq lı dır. Bu nun la ya na şı, 
məh sul la rın da ha gö zəl gö
rün mə si üçün fab ri kin mo
del yer lə ri yük sək pe şə kar lıq 
gös tə rir lər. Bə zən be lə fi kir
lə şən də olur ki, iş çi ge yim lə
rin də di zayn o qə dər də əhə
miy yət li de yil. Am ma, mi sal 
üçün, cib li yin ye rin də ti kil
mə mə si iş çi lər də dis kom fort 
hiss lə ri, bə zən iş pro se si nə 

mü əy yən ma neə lər ya ra da 
bi lər. Fab rik də, həm çi nin, baş 
qo ru yu cu su, iş çi ayaq qa bı sı da 
ha zır la nır. 

Nə zə ri ni zə çat dı rım ki, 
fab ri kin əsas üs tün lük lə rin
dən bi ri də ix rac mə mu lat
la rı nı azı 3 həf tə tez çat dır
ma sı dır. Onu da bil di rim ki, 
bu ilin yan va rın dan  fab rik də 
co rab is teh sa lı na da baş la nı lıb. 
Okt yabr ayın dan isə alt ge yim 
pal tar la rı is teh sal olu na caq. 
Xa ri ci öl kə lər dən də fab ri kə 
si fa riş lər edi lib, bu nun la bağ
lı söh bət lər apa rı lır. Ope ra tiv 
və key fiy yət li xid mət Ba kı 
Tekts til Fab ri ki nin ən bö yük 
üs tün lü yü dür. Bir söz lə, mü
əs si sə miz si fa riş lə ri ni key
fiy yət lə və qı sa müd dət də 
is teh sal et mə yə, həm çi nin öz  
məh sul la rı na yük sək zə ma
nət ver mə yə tam ha zır dır. 

– İlk Av ro pa Oyun la rın
da is ti fa də olu nan ge yim lə
rin bir his sə si Si zin rəh bər lik 
et di yi niz fab rik tə rə fin dən 
ha zır la nıb. Bu ba rə də fi kir lə
ri niz ma raq lı olar dı...

– Ge yim lə rin ha zır lan ma
sı ilə bağ lı bu ilin mart ayın
da ten der elan olun muş du. 
Biz də es kiz la yi hə mi zi təq
dim et miş dik. La yi hə lə rə ha
kim lər, qo naq la rı qar şı la yan 
tak si və av to bus sü rü cü lə ri, 
ey ni za man da id man çı la rı 
mən tə qə lə rə  apa rıbgə ti rən 
sü rü cü lər, dis pet çer ler üçün 
ge yim lər da xil idi. Ten der də 
for ma la rın da ya nıq lı ğı, rəng

sax la ma qa bi liy yə ti və di gər 
me yar la ra xü su si diq qət lə ya
na şıl mış dı. Fab rik tə rə fin dən 
əv vəl cə nü mu nə üçün 50 
dəst for ma ha zır la na raq təh
vil ve ril di. 

“Ba  k ı2015”  Av ro pa 
Oyun la rı nın Əmə liy yat Ko
mi tə sin də ge yim lə rə nə za rət 
edən xü su si ko mis si ya fəa liy
yət gös tə rir di. Hə min ko mis
si ya bi zim işi mi zi  bə yən di və 
di gər for ma la rı da ha zır la ya
raq vax tın dan əv vəl təh vil 
ver dik. Ge yim lə rin ümu mi 
sa yı 16 min ədəd idi. Si fa ri şin 
vax tın da təş ki li üçün mü əs
si sə mi zin bü tün əmək daş la rı 
bö yük əzm kar lıq və səy gös
tər di lər. Bu nun la bağ lı xü su si 
iş re ji min də ça lı şır dıq. Res
pub li ka mız da fəa liy yət gös
tə rən ən yax şı mü tə xəs sis lə ri 
fab ri kə də vət et miş dik. Par ça 
is teh sal edən fab rik lər lə mü
tə ma di əla qə sax la yır dıq. 

Meh ri ban ko man da şək lin də 
bü tün gü cü mü zü or ta ya qoy
duq. Şü kür lər ol sun ki, əmə
yi miz hə dər get mə di, işi miz 
bə yə nil di. Bu iş lə ri vax tın dan 
əv vəl və yük sək sə viy yə də 
gör dü yü müz üçün qü rur du
yu ruq. Se vi ni rik ki, ilk Av ro pa 
Oyun la rın da bi zim mü əs si sə
nin də pa yı ol du. 

Für sət dən is ti fa də edib 
ilk Av ro pa Oyun la rın da me
dal qa za nan id man çı la rı mı zı 
təb rik edi rəm. Biz bu mö tə
bər id man təd bi ri ni bö yük 
səbr siz lik lə göz lə yir dik, çox 
hə yə can lı idik. Şü kür lər ol

sun ki, möh tə şəm Oyun la ra 
yük sək sə viy yə də ev sa hib li yi 
et dik. Azər bay can ilk Av ro pa 
Oyun la rı na yük sək sə viy yə də 
ev sa hib li yi et mək lə ye ni stan
dart lar, ye ni tə ləb lər mü əy
yən ləş dir di. Qə dim və doğ ma 
Ba kı mız ilk Av ro pa Oyun la rı
nın və tə ni ki mi ta ri xin yad da
şı na qərq ol du. Ya rış lar la bağ lı 
öl kə mi zə dün ya nın müx tə lif 
öl kə lə rin dən çox lu say da tu
rist gəl miş di. On lar Azər bay
can da kı hər tərf i in ki şa fı öz 
göz lə ri ilə gör dü lər. Bu müd
dət də öl kə mi zin zən gin mə
də ni ir si, in cə sə nə ti, tu rizm 
im kan la rı, qo naq pər vər lik 
ənə nə lə ri dün ya ya la yi qin cə 
təq dim olun du. İlk Av ro pa 
Oyun la rı nın açı lış və bağ la nış 
mə ra si mi öz möh tə şəm li yi ilə 
xü su si lə se çil di. İd man are na
la rın da bay ra ğı mız dal ğa lan
dıq ca, him ni miz səs lən dik cə 
fə rəh lə nir, qü rür his si ke çi

rir dik. İn şal lah, bay ra ğı mı zın 
Qa ra bağ da dal ğa lan ma sı nı da 
ha mı lıq la qeyd edə cə yik. 

– Fəa liy yət gös tər di yi niz 
Bi nə qə di ra yo nun da sa hib
kar lı ğın ge niş lən di ril mə si 
is ti qa mə tin də nə ki mi tə şəb
büs kar lıq gös tər mi si ni z? 

– Bi nə qə di ra yo nu möh
tə rəm Pre zi dent İl ham Əli
ye vin dəs tə yi ilə son il lər sü
rət lə in ki şaf edir. Ra yon da yol 
tə sər rü fa tı nın və şə hər nəq
liy ya tı nın işi nin yax şı laş dı rıl
ma sı, elekt rik ener ji si, qaz, is
ti lik, su təc hi za tı, ka na li za si ya 
və so si al inf rast ruk tur sa hə

lə rin də xid mət sə viy yə si nin 
yük səl dil mə si üz rə la yi hə lər 
hə ya ta ke çi ril miş dir. Nə ti cə
də ra yo nu muz abad laş mış, 
bu ra da ti kin ti iş lə ri da ha ge
niş vü sət al mış, ye ni mü əs si
sə lər və iş yer lə ri açıl mış dır. 
Bi nə qə di də sa hib kar lıq fəa
liy yə ti üçün ha zır da əl ve riş li 
şə ra it möv cud dur. Döv lə tin 
gü zəşt li kre dit lə ri he sa bı na 
son il lər ra yon da ye ni tex no
lo gi ya la rın tət bi qi nə əsas la
nan mü əs si sə lər ya ra dıl mış, 
möv cud mü əs si sə lər ye ni dən 
qu rul muş dur. Ra yon da ki çik 
və or ta sa hib kar lı ğın in ki şa fı
nın dəs tək lən mə si is ti qa mə
tin də zə ru ri təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri lir. İs tər dim ki, “Bi nə qə
di sa hib kar la rı” İc ti mai Bir li yi 
da ha sıx, qar şı lıq lı əmək daş lıq 
şə rai tin də fəa liy yət gös tər sin. 
Dü şü nü rəm ki, bu cür me tod
la iş lə mək sa hib kar lı ğın in ki
şa fı na müs bət tə si ri ni gös tər
miş olar. 

– Si zin mü əs si sə də nə ki
mi ic ti mai əhə miy yət li təd bir
lər təş kil olu nu r? 

– Bi zim mü əs si sə də əsas 
iş çi qüv və si qa dın lar dır. On
la rın ək sə riy yə ti öv lad sa hi bi
dir. Yə ni bu qa dın lar öz ailə
lə rin də öv lad la rı nın tər bi yə si 
ilə məş ğul olur lar. Bu nun la 
be lə, fab rik də ic ti mai əhə
miy yət li təd bir lər ke çi ri rik. 
İş çi lə ri mi zə mü əy yən bro şür
lər pay la nı lır. Psi xo loq la rı iş
çi lə ri miz lə söh bət apar ma la rı 
üçün fab ri kə də vət edi rik. Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti və YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın dəs tə yi ilə mü
tə ma di ola raq qa dın lar üçün 

təd bir lər və se mi nar lar təş kil 
edi lir. Hə min təd bir lər də qa
dın la rın cə miy yət də ki ro lu, 
on la rın öz lə ri nə da ha inam
lı ol ma la rı və s. mə sə lə lər lə 
bağ lı söh bət lər apa rı lır.

Xa tır la yır sı nız sa, əv vəl
lər res pub li ka mız da pe şə 
mək təb lə ri fəa liy yət gös tə
rir di. Müx tə lif pe şə lə rə yi
yə lən mək is tə yən lər hə min 
mək təb lər də dərs ke çir di
lər. Tə əs süf ki, bir müd dət 
be lə mək təb lər fəa liy yət siz 
qal dı. Bu da iş çi lə rin pe şə
kar lı ğı na mən fi tə sir gös tər
di. Düz dür, in di pe şə mək
təb lə rin bir qis mi fəa liy yə tə 
baş la yıb. Bu nun la be lə, qeyd 
et mək is tər dim ki, biz fab
rik də müx tə lif pe şə sa hib
lə ri ni özü müz ye tiş di ri rik. 
Bü tün gü cü müz lə ça lı şı rıq 
ki, is teh sa lın sə viy yə si ni ar
tı raq, iş çi lə ri mi zin pe şə kar
lı ğı na na il olaq. Ümumy yət
lə, de mək is tər dim ki, öl kə
miz də sa hib kar lı ğa çox yük
sək qay ğı gös tə ri lir. Tək cə 
pay taxt da de yil, böl gə lər də 
də sa hib kar lar üçün hər cür 
şə ra it ya ra dıl mış dır. Döv lə
ti mi zin bü tün sa hə lə rə qay
ğı ilə ya naş ma sı xal qı mı zın 
xoş gü zə ra nı üçün dür. Biz 
sa hib kar kar da əli miz dən 
gə lə ni et mə li yik ki, döv lə ti
mi zin bi zə gös tər di yi eti ma
dı doğ rul daq. 

– Sə ki nə xa nım, bu ya xın
lar da  Be la rus və Al ma ni ya
da sə fər lər də ol mu su nuz... 

– Azər bay can Sa hib kar lar 
Kon fe der si ya sı nın təş ki lat çı lı
ğı, Al ma ni ya nın Mek len burq 
Vor pom mern Tex ni ki Pe şə 
Təh sil İns ti tu tu nun ma liy yə 
dəs tə yi ilə Azər bay can Res
pub li ka sı Sa hib kar lar Təş
ki lat la rı Mil li Kon fe de ra si
ya sı nın tər ki bin də fəa liy yət 
gös tə rən “Qa dın sa hib kar lı
ğı nın in ki şa fı” ko mis si ya sı nın 
üzv lə ri ilə bir lik də Al ma ni
ya ya iş gi zar sə fə rə get miş dik. 
Təd bir də Qaf qaz re gio nun
dan 13 xa nım sa hib kar iş ti rak 
edir di. Bi zim fərq li biz nes lər 
üz rə fəa liy yət gös tər mə yi
miz nə zə rə alı na raq, müx tə
lif sa hə lər üz rə B2B for ma
sın da gö rüş lər təş kil olun du, 
təc rü bə mü ba di lə si apa rıl dı. 
Həm çi nin, Al ma ni ya nın Sa
hib kar lar Kon fe de ra si ya sı nın 
Av ro pa üz rə so si al si ya sət və 
bey nəl xalq əla qə lər üz rə rəh
bə ri xa nım Re na te Hor nung 
Dra us, Bun des taq da par la
ment lə ra ra sı dost luq qru pu
nun rəh bə ri Al ma ni yaCə
nu bi Qaf qaz üz rə mə sul olan 
xa nım Ka rin Strenz və Qa dın 
Sa hib kar lar Mər kə zi nin rəh
bə ri xa nım Kris ti na Ban nu şer 
ilə gö rüş lə ri miz ol du, əmək
daş lıq ba rə də fi kir mü ba di lə si 
apar dıq. Al ma ni ya da ol du ğu
muz müd dət də yer li qa dın 
sa hib kar la rı nın iş yer lə ri nə 
də baş çək dik. Bu ra da lift lə
rin is teh sa lı və ser vi si, ti kin ti 
ma te ri al la rı nın ser vi si, teks til 
mal la rın si fa ri şi və ki şi ge yim 
fab ri kin də gö rü lən iş lər lə ta
nış ol duq. Sə fər də ol du ğu muz 
müd dət də, həm çi nin, “Al
ma ni ya da ti ca rət sa hə sin də 

im port və eks port”, “Özü nü 
ne cə mar ke tinq et mək” möv
zu la rın da se mi nar lar da iş ti rak 
et dik.  

Be la rus da “Qa dın la rın iq
ti sa di du ru mu nun və li der lik 
xü su siy yət lə ri nin güc lən di
ril mə si üçün qa dın sa hib kar
lı ğı nın in ki şa fı” möv zu sun
da konf rans da iş ti rak et dik. 
Təd bir də Ailə, Qa dın və 
Uşaq Prob lem lə ri üz rə Döv
lət Ko mi tə si nin sədr müa vi ni 
Sə da qət Qəh rə ma no va, Sa
hib kar Qa dın lar İc ti mai Bir
li yi nin səd ri Zem fi ra Ağa ye va 
və mən iş ti rak edir dik. Konf
rans za ma nı res pub li ka mız da 
bu sa hə də uğur lu si ya sə tin 
ol du ğu nu bil dir dik, gö rü lən 
təd bir lər və təc rü bə ba rə sin
də mə lu mat ver dik. 

Be la rus da ol du ğu muz 
müd dət də sa hib kar qa dın la
rın cə miy yət də, ailə də ro lu, 
uşaq ev lə ri ilə əmək daş lı ğı 
ilə bağ lı da fi kir mü ba di lə si 
apar dıq. Sə fər çər çi və sin də 
Be la rus da uşaq lar üçün ya
ra dı lan rea bi li ta si ya mər kə
zin də də ol duq. Bu ra da yer li 
re surs lar dan is ti fa də et mək lə 
uşaq la rın sağ lam lı ğı na ne cə 
qo vuş ma la rı ba rə də mə lu
mat lan dı rıl dıq. Ba la ca fi dan
lar la gö rüş za ma nı on la rın əl 
iş lə ri, gil lər dən dü zəlt dik lə ri 
hey kəl lər lə ta nış ol duq. He
sab edi rəm ki, bu cür gö rüş
lə rin təş ki li hər iki öl kə nın 
qa dın sa hib kar la rı üçün əhə
miy yət li ola caq.

Qa dın la rın ic ti mai fə al lı ğı cə miy yə tin  
in ki şa fın da mü hüm rol oy na yır

ES MİrA Oru cO VA

Müa sir dövr də cə miy yət hə ya tı nın bü tün sa hə lə rin də 
qa dın hü quq la rı nın qo run ma sı, on la ra öz po ten si al la rı nı 
re al laş dır maq üçün bə ra bər im kan la rın ya ra dıl ma sı əsas 
və zi fə lər dən bi ri dir. Öl kə miz də də qa dın la rın cə miy yət də 
öz lə ri nə la yiq li yer tut ma la rı, mü əy yən sta tus əl də et mə lə ri 
üçün bü tün zə ru ri təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir.  

Son on il də Azər bay can iq ti sa diy ya tı nın bü tün sa hə lə
rin də ol du ğu ki mi, sə na ye nin in ki şa fın da da bö yük uğur lar 
qa za nıl mış dır. Bu müd dət ər zin də müa sir sə na ye sa hə lə ri
nin ya ra dıl ma sı, inf rast ruk tur tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
sa hə sin də çox say lı la yi hə lər ic ra edil miş, ye ni iş yer lə ri açıl
mış, öl kə sə na ye si ye ni in ki şaf mər hə lə si nə qə dəm qoy muş
dur. Res pub li ka mız da iq ti sa di in ki şa fın tə mər küz ləş mə sin
də özəl sek to run xü su si ro lu var. Döv lə ti mi zin özəl sek to ra 
xü su si qay ğı ilə ya naş ma sı bu sa hə nin is teh sa lı olan məh sul
la rın ar t ma sı na zə min ya rat mış dır. Ma raq lı dır ki, res pub li
ka mı zın bü tün şə hər və ra yon la rın da fəa liy yət gös tə r ən be
lə mü əs si sə lə rin ək sə riy yə ti nə zə rif cin sin nü ma yən də lə ri 
rəh bər lik edir lər.

Pay tax tın Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin də yer lə şən Ba kı 
Teks til Fab ri kin də (BTF) müx tə lif növ ge yim lər ti ki lir. Ta
rix də ilk də fə Azər bay can da təş kil olu nan Av ro pa Oyun la
rın da is ti fa də olu nan ge yim for ma la rı nın bir ne çə si də məhz 
bu mü əs si sə tə rə fin dən ha zır lan mış dır. Bu gün lər də fab ri
kin di rek to ru, ti kiş sa hə sin də bö yük təc rü bə yə ma lik olan 
Sə ki nə Ba ba ye va ilə gö rü şüb söh bət et dik.
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MA İL AĞA XA NOV

Av qus tun 1də Bi nə qə di 
ra yo nun da yer lə şən Zə ri fə 
Əli ye va adı na is ti ra hət par
kın da Bi nə qə di bə lə diy yə si, 
Bi nə qə di qə sə bə bə lə diy yə
si, Bi nə qə di Mər kə zi Mə də
niy yət Evi və Bi nə qə di ra yon 
Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na 
Sis te mi nin bir gə təş ki lat çı
lı ğı ilə Azər bay can Əlif ba sı 
və Azər bay can Di li Gü nü nə 
həsr olun muş “Ana di li – bi
zim mə də niy yə ti miz, mə nə
viy ya tı mız dır” ad lı təd bir ke
çi ril miş dir. Təd bir dən əv vəl 
Bi nə qə di Mər kə zi Mə də niy
yət Evi nin nəz din də fəa liy yət 
gös tə rən rəsm dər nə yi üzv lə
ri nin “Ana di li – ana mın di li, 
lay la mın di li” ad lı rəsm sər gi
si, həm çi nin Bi nə qə di ra yon 
Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na 
Sis te mi nin təd bir lə bağ lı təş kil 
et di yi ki tab və rəsm sər gi lə ri 
nü ma yiş olun muş dur.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan Bi nə qə di bə lə diy yə si

nin səd ri Si ta rə Cab bar lı 1 
av qust ta ri xi nin mil li var lı
ğı mı zın əsas at ri but la rın dan 
sa yı lan ana di li miz lə bağ lı 
ol du ğu nu və əla mət dar gün
lər dən bi ri ki mi qeyd edil di
yi ni diq qə tə çat dır mış dır. O, 
ana di li ni mil lə tin si ma sı nı 
xa rak te ri zə edən amil lər dən 
bi ri və mil li sər və ti ki mi də
yər lən dir miş dir: “Dün ya nın 
bir çox yer lə rin də ke çi ri lən 
bey nəl xalq təd bir lər də və 
konf rans lar da ana di lin də 
çı xış edən ümum mil li li
der Hey dər Əli yev bu nun la 
döv lət di li mi zə öz sev gi si ni, 
rəğ bə ti ni ifa də et miş, xa ri
ci öl kə lə rin tri bu na lar dan 
doğ ma di li miz də çı xış la rın 
eşi dil mə si nin qü rur mən
bə yi ol du ğu nu söy lə miş di. 
Ulu ön də rin ana di li nə həs
sas mü na si bə ti nin nə ti cə si 
ola raq,  2001ci il av qus tun 
1dən öl kə miz də ki ril qra
fi ka sın dan la tın qra fi ka lı 
Azər bay can əlif a sı na ke çid 
tə min edil di”.

“Azər bay can di li  və 
əlif ba sı” möv zu sun da çı xış 
edən dil çiədə biy yat şü nas, 
əmək dar mü əl lim, şa ir Ay
dın Və li yev di lin döv lət 
di li sta tu su na yük səl mə si
ni mil lə tin öz ta le yi nə sa
hib li yi nin, döv lət qur maq 
və qo ru maq qüd rə ti nin 
tə cəs sü mü ki mi qiy mət
lən dir miş dir. O, Azər bay
can di li nin döv lət sta tu su
na ma lik dil lər sı ra sın da 
ol ma sı nı ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin dü şü nül
müş si ya sə ti nin mən ti qi 
nə ti cə si ki mi də yər lən dir
miş dir.

Təd bir Bi nə qə di Mər
kə zi Mə də niy yət evi nin 
“Qön çə” inst ru men tal an
samb lı nın və “Pöh rə” rəqs 
qru pu nun ifa sın da kon sert 
proq ra mı və Bi nə qə di ra yon 
Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa
na Sis te mi nin fə al oxu cu la
rı nın ifa sın da bə diiqi ra ət 
nü mu nə lə ri ilə da vam et di
ril miş dir. 

M.Oru cOV

“May ayın dan bu gü nə 
qə dər 57 nə fər gün vur ma 
ilə bağ lı tə ci li tib bi yar dı ma 
mü ra ci ət edib”.

Ba kı şə hər Tə ci li və Tə
xi rə sa lın maz Tib bi Yar dım 
Stan si ya sı ndan (BŞTTTYS) 
al dı ğı mız mə lu mat da bu 
ba rə də bil di ri lib. Mü ra ci ət 
edən lər dən 19u xəs tə xa na
ya yer ləş di ri lib.

Son gün lər res pub li ka 
əra zi sin də kəs kin is ti lər da
vam edir. Ha zır da tem pe
ra tur köl gə də 40 də rə cə ni 
gös tə rir. Be lə ha va da isə əha
li ara sın da gün vur ma hal la rı
na rast gə li nir. Elə bu na gö rə 
də hə kim lər bir da ha əha li yə 
gü nəş dən qo run maq ba rə də 
xə bər dar lıq edir lər.  Bi nə qə
di ra yo nun da kı 25 say lı po
lik li ni ka nın hə ki mi  Xa ti rə 
Xə li lo va  bi zim lə söh bə tin
də qeyd et di ki, gün vur ma 
hal la rı ilə bağ lı əsa sən or ta 
yaş lı şəxs lər mü ra ci ət edir. 
On la rın ara sın da qa dın lar 
və ki şi lə rin sa yı təx mi nən 
ey ni dir. Gün vur ma o de mək 
de yil ki, müt ləq gü nəş şua la
rı al tın da ol sun. Bu, da ha çox 
is ti ha va lar da iş lək şə ra it də 
də baş ve rir. İn san ye tə rin
cə su iç mə yən də, ma ye ça
tış maz lı ğı za ma nı  fi zi ki iş 
gö rən də be lə hal lar ya ra nır. 
Gün vur ma tər lə mə, ürək 
dö yün tü lə ri nin art ma sı, bə
dən tem pe ra tu ru nun bə zən 
40 də rə cə dən də çox ol ma
sı, hal sız lıq, kəs kin su suz luq 
his si, ba şağ rı sı, ürək bu lan
ma və s. ilə gös tə rir: “Qar şı sı 
alın ma yan gün vur ma son ra
dan müa li cə olun sa da, çox 
vaxt heç bir nə ti cə ver mir. 
Bu da ya or qa nizm də müx
tə lif fə sad lar tö rə dir, bə zən 
isə ölüm lə nə ti cə lə nir. İs ti lik 
nə ti cə sin də or qa niz min bü
tün sis tem lə rinin fəa liy yə ti  
zə if lə yir. Bu za man or qa
nizm uzun müd dət tər lə mə 
nə ti cə sin də çox lu miq dar da 

ma ye və duz iti rir. Bə dən də 
ma ye nin sə viy yə si aşa ğı düş
dük cə tər lə mə da ya nır və 
bə dən özü nü ef ek tiv so yu da 
bil mir. Bə də nin hə ra rə ti tez
lik lə elə bir həd də ça tır ki, 
be yin və di gər va cib or qan lar 
öz fəa liy yət qa bi liy yət lə ri ni 
itir mə yə baş la yır lar. Həm
çi nin ha va bu rax ma yan is ti 
pal tar lar da gəz mək gün vur
ma ya sə bəb ola bi lər”. 

Hə kim bil dir di ki, is
ti ha va da da ha çox pam bıq 
və kə tan par ça lar dan ha zır
la nan, elə cə də açıq rəng li 
pal tar la ra üs tün lük veril mə
li dir . Ey ni za man da baş ge
yi min dən, həm çi nin çə tir
dən is ti fa də etmək lazımdır. 
Bun dan baş qa in san lar ça
lış malı dır  lar ki, gü nəş şüa sı 
al tın da çox gəz mə sin lər. X. 
Xə li lo va nın söz lə ri nə gö rə, 
gün vur ma nın tə si ri nə da ha 
çox ar tıq bə dən çə ki si olan
lar, yaş lı in san lar, uşaq lar, 
gü nün is ti vax tın da açıq ha
va da qa lan lar, o cüm lə dən 
həd dən ar tıq fi zi ki iş lə məş
ğul olan lar mə ruz qa lır lar. 
Zə rər çə kə nə dər hal tə ci li 
yar dım ça ğı rıl ma lı ilk tib bi 
yar dım gös tər dik dən son ra 
onu müm kün qə dər tez bir 
za man da tibb mü əs si sə si nə 
çat dır maq la zım dır. Di gər 
mü tə xəs sis lər isə is ti ha
va da nor mal yu xu nun çox 
önəm li ol du ğu nu de yir lər. 
Tem pe ra tu run nor ma dan 
ar tıq ol du ğu bir vaxt da sağ
lam lıq üçün ra hat yat ma nın 

ro lu bö yük dür. Bu nun üçün 
ya tar kən kü çə də ki səskü
yün qar şı sı nı al maq, səs li 
ci haz la rı ya taq ota ğın dan 
çı xar maq la zım dır. İşıq və 
elekt rik ci haz la rı nı yat maz
dan ön cə sön dü rmək, pər
də lə ri çək mək lazım dır. İşıq 
yu xu ya ma ne olur. Elekt ron 
ci haz lar, hət ta ge cə lam pa sı 
da da xil ol maq la is ti li yi ar
tı rır. Fran sa da apa rı lan bir 
araş dır ma ya gö rə, ya taq ota
ğın da cib te le fo nu nun zəng 
çal ma sı yax şı yu xu dan təx
mi nən 50 də qi qə oğur la yır. 
Bun dan baş qa, məs lə hət 
gö rü lür ki, id man et mək və 
stress dən uzaq dur maq is ti 
ha va da ra hat lıq gə ti rə bi lər. 
Ba lans lı qi da lan ma, si qa re ti 
tər git mək, çay və qəh və ni 
azalt maq da bu qə bil dən dir.

Ya ta na ya xın spirt li iç
ki dən uzaq du rmaq gə rək
dir. Kon di sio ne rin dərəcəsi 
çöl də ki tem pe ra tur dan 56 
də rə cə aşa ğı ol malı dır. Qı
zar dıl mış, həd din dən ar tıq 
yağ lı və şə kər li ye mək lər 
yat ma ğa im kan ver mir. İs ti 
ha va da yün gül ye mək lər ye
mək, şamdan ən azı üç sa at  
sonra yatmaq lazımdır. Tər
lə mə su və elekt ro lit it ki si nə 
gə ti rib çı xa rır. İs ti də sə rin lə
mək üçün ən azı 1.5 litr tə
miz, saf su içilməlidir.

Yat maz dan əv vəl ilıq bir 
duş al maq ra hat yat ma ğa 
kö mək edir. Duş dan son ra 
saç la rı yaş sax la maq da fay
da lı dır.

Ana di li – mə də niy yə ti miz, 
mə nə viy ya tı mız...

Av qust ayı nın re kord is ti lə ri – 
özü nü zü qo ru yun

MA İL

Av qus tun 1də Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı  (YAP) Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sın da təş ki latın 
facebook sosial şə bə  kə  sin
dəki səhifələrinin in zi bat
çı  la rı Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, yer li ic ra nü ma
yən də lik lə ri və qə sə bə bə lə
diy yə lə rinin ic ra ha ki miy yə

tin də təc rü bə ke çən  “ASAN 
kö nül lü lə ri” və fə al gənc lə r 
üçün “So si al şə bə kə lər və 
vaxt ami li” möv zu sun da tə
limi ke çi ril miş dir.

YAP Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı nın Apa rat rəh bə ri Se vinc 
Ab dul la ye va təd bir də çı xış 
edə rək gənc lə rin so si al şə bə
kə lər dən düz gün is ti fa də et mə
lə ri ba xı mın dan be lə tə lim lə rin 
əhə miy yə tin dən da nış mış dır. 

Son ra Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti Apa ra tı nın İc ti
maisi ya si və hu ma ni tar mə sə
lə lər şö bə si nin baş məs lə hət çi si 
Ley la Kə ri mo va gənc lər üçün 
be lə tə lim lə rin ke çi ril mə si nin 
da vam lı xa rak ter ala ca ğı nı vur
ğu la mış dır. O,  ey ni za man da, 
facebook sosial şə bə kə sin də ki 
sə hi fə lə ri nin  in zi bat çı la rı təq
di mat slay dı nı gənc lə rin diq qə
ti nə çat dır mış lar.

Da ha son ra eks pert və 
tə lim çi To fiq Sa dı xov gənc lə
rə “So si al şə bə kə lər və vaxt 
ami li”, “Vaxt nə dir”, “Vax tı
mız nə yə sərf olu nur”, “Vaxt 
və məq səd lər”, “SWOT ana
liz”, “Va cib iş lə ri ne cə mü
əy yən et mə li”, “Ey zen ha u er 
mat rik si və onun tət bi qi” 
möv zu la rın da tə lim lər keç
miş dir. Tə lim lər za ma nı 
gənc lər lə dis ku ssi ya lar apa
rıl mış, on la rı ma raq lan dı ran 
su al lar eks pert lər tə rə fin dən 
ca vab lan dı rıl mış dır. Gənc
lər bu cür fay da lı tə lim lə rin 
da vam lı ola ca ğı na inam la rı nı 
ifa də et miş lər. 

Tə lim lər dən son ra Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti baş çı sı nın müa vi ni Ay gün 
Əli ye va gənc lər lə gö rü şə rək 
on la ra uğur lar di lə miş və 
tə əs sü rat la rı nı din lə miş dir. 
A.Əli ye va gənc lər lə bağ lı la
yi hə lə rin da vam lı ola ca ğı nı 
bil dir miş və on la ra öz tək lif
lə ri ni is tə dik lə ri vaxt Bi nə qə
di RİHə bil dir mə lə ri ni töv si
yə et miş dir. 

MƏ hƏb bƏt Oru cOV

Son il lər öl kə də bo şan
ma la rın sa yı nın art ma sı öl kə 
ic ti ma iy yə ti ni cid di na ra hat 
et mək də dir. Döv lət Sta tis ti ka 
Ko mi tə sin dən ve ri lən mə lu
ma ta gö rə, 2015ci ilin iki ayı 
ər zin də rəs mi or qan lar tə rə
fin dən öl kə də 11,1 min ni kah 
və 2,1 min bo şan ma ha lı qey
də alı nıb. 

bo şan ma la rın  
əsas sə bəb lə ri...

Bi nə qə di  ra yo nun da 
2015сi ilin yan variyun ay
la rın da 921 ni kah və 248 
bo şan ma fak tı qey də alı nıb. 
Bo şan ma la rın sa yı nın art
ma sı ra yon ic ra ha ki miy yə
ti ya nın da Yet kin lik ya şı na 
çat ma yan la rın hü quq la rı nın 
mü da fiə si üz rə Ko mis si ya
ya edi lən mü ra ci ət lər də də 
ək si ni ta pıb. Əd liy yə Na
zir li yi nin Bi nə qə di ra yon 
Qey diy yat şö bə si nin mü di ri 
Ta vat İs ma yı lo va bi zim lə te
le fon söh bə tin də bil dir di ki, 
yu xa rı da söy lə nən rə qəm lər 
cid di na ra hat lıq do ğu rur. Bo
şan ma la rın sa yı nın art ma sı 
sə bəb lə ri nə ay dın lıq gə ti rən 
mü sa hi bi mi zin söz lə ri nə gö
rə, əsas sə bəb qıs qanc lıq və 
gənc lə rin birbi ri ni də rin dən 
ba şa düş mə mə si dir: “Ailə lə
rin so si aliq ti sa di və ziy yə ti 
və so si al şə bə kə lər lə bağ lı 
qıs qanc lıq hal la rı bo şan ma
la rın art ma sı na sə bəb olan 
amil lər dən dir. İn di ki hal da 
ən çox üz ləş di yi miz hal lar 
qıs qanc lıq zə mi nin də bo şan
ma lar dır. Ey ni za man da, ailə
da xi li sözsöh bət lər, mən zil 
prob lem lə ri və s. mə sə lə lər 
bo şan ma ya sə bəb olur. Bu iş
lər də va li deyn lə rin də gü na
hı az de yil. Bə zən bo şan ma la

ra va li deyn lər öz lə ri tə şəb büs 
gös tə ri ri lər”.

Mü sa hi bi miz er kən ni
kah la rı ailə lə rin da ğıl ma sı na 
sə bəb olan amil lər dən bi ri 
ki mi diq qə tə çək di: “Ailə hə
ya tı na psi xi və fi zi ki cə hət dən 
ha zır ol ma yan ye ni yet mə lə
rin qur duq la rı ailə lər ək sər 
hal lar da uğur suz nə ti cə lə nir. 
Be lə ailə lər də xəs tə uşaq la
rın dün ya ya gə ti ril mə si, məi
şət zo ra kı lı ğı, fi zi kipsi xo lo ji 
çə tin lik lər ki mi hal lar mü
şa hi də olu nur. Er kən yaş da 
ailə hə ya tı qu ran xa nım la rın 
ailə lə ri nin da ğıl ma sı fa ciə yə 
çev ri lir. Be lə ki, yet kin lik ya
şı na çat ma yan bir xa nım ailə 
hə ya tı qu rar kən təh si li ni ba
şa vur ma dı ğı üçün nə ali sa
va da, nə də hər han sı sa pe şə
yə yi yə lə nir. Bu sə bəb dən də 
öv la dı nın mad di və mə nə vi 
tə lə bat la rı nı la zı mın ca qar şı
la maq iq ti da rın da ol mur, çə
tin lik lər lə, xo şa gəl məz hal
lar la üz lə şir”. 

“Tə miz Dün ya” Qa dın la
ra Yar dım İc ti mai Bir li yi nin 
səd ri Meh ri ban Zey na lo va da 
bi zim lə söh bə tin də son il lər 
bo şan ma la rın art ma sı sə bəb
lə rin dən da nı şıb: “İn san lar 
birbir lə ri nə inan mır lar, əs
lin də isə ev lə nən cüt lük lər 
ara sın da qarş lı lıq lı inam və 
eti bar ol ma lı dır. La kin ailə 
qu ran şəxs lər gə lə cək hə ya
tı nı sı ğor ta la ya caq hü qu qi ad
dım la rı ki fa yət qə dər nə zə
rə al mır lar, bu yön də ad dım 
at mır lar. Əsa sən də ni kah 
mü qa vi lə si nin bağ lan ma sı 
mə sə lə sin də...”. Bir li yin  səd ri 
he sab edir ki, ailə mü na si bət
lə ri nə kə nar mü da xi lə hal la rı 
da az de yil: “Bun lar qo hum
luq mü na si bət lə rin dən tut
muş, so si al şə bə kə lə rə qə dər 
olan mü na si bət lər dən qay

naq la nır. Əv vəl lər bö yük lük 
ailə də yər lə ri nin möh kəm
lən mə si nə yö nəl miş di sə, in
di bu amil da ha çox da ğı dı cı 
rol oy na yır”.

Mü tə xəs sis lər bo şan ma
la rın baş lı ca sə bəb lə ri ni iq ti
sa di prob lem lər lə, tə rəf ə rin 
so si almə də ni sə viy yə lə rin
də ki fərq li lik lə, cin si prob
lem lər lə, ün siy yə tin düz gün 
şə kil də qu rul ma ma sı, tə rəf
lə rin gü zəş tə get mə yə ra zı lıq 
ver mə mə si və di gər bu ki
mi hal lar la əla qə lən di rir lər. 
Eks pert lə rin fik rin cə, müa
sir tex no lo gi ya la rın in ki şa fı 
da bo şan ma la rın art ma sı na 
sə bəb olur. Sən de mə, şəx si 
şə kil lə rin so si al şə bə kə lər də 
pay la şıl ma sı bo şan ma sə bəb
lə rin dən bi ri dir. Araş dır ma
lar za ma nı mə lum olub ki, 
in san la rın so si al şə bə kə lər də 
keç miş sev gi li lə ri ilə əla qə lər 
qur ma sı da ay rı lıq la ra gə ti rib 
çı xa rır. Tə əs süf ki, bu amil lər 
Azər bay can ailə lə ri üçün də 
cid di prob le mə çev ril mə yə 
baş la yıb. Sirr de yil ki, bu gün 
müx tə lif ta nış lıq sayt la rı nın 
is ti fa də çi lə ri nin bö yük ək
sə riy yə ti məhz ailə li in san
lar dır. 

Ailə lə rin da ğıl ma sı Qərb 
döv lət lə rin də də bö yük prob
lem lər dən bi ri nə çev ri lib. 
ABŞda hər 10 uşaq dan 4ü 
qey riqa nu ni ni kah dan do ğu
lur. Di gər bir sta tis ti ka ya gö rə 
İs ra il də 2025ci il də ev li cüt
lük qal ma ya caq. 

bəs hə kim lər  
bu mə sə lə yə nə de yi r?

Bu sa hə ilə məş ğul olan 
hə kim lər bo şan ma la rın art
ma sı nı həm də son suz luq və 
mad di du ru mun pis ol ma sı 
ilə əla qə lən di rir lər. On la rın 
qə naə ti nə gö rə, son suz luq, 

cin si əla qə za ma nı yo lu xan 
xəs tə lik lər və in tim mü na si
bət lə rin pis ləş mə si ailə lə rin 
da ğıl ma sı na gə ti rib çı xa rır. 
Çün ki bü tün bun lar in san la
rın psi xo lo gi ya sı na zi yan vu
rur və qar şı lıq lı mü na si bət də 
so yuq luq ya ra dır. So si al amil
lər, ki şi lə rin pul qa zan maq 
üçün xa ri ci öl kə lə rə get mə
lə ri, uzun müd dət ailə sin
dən kə nar ol ma sı, uşaq la rın 
ata sev gi sin dən uzaq qal ma sı 
qa dın la rın bo şan ma qə ra rı na 
sə bəb olur. 

İla hiy yat çı lar isə cə miy
yət də ailə da xi li mü na qi şə
lə rin, bo şan ma la rın art ma sı 
ki mi mən fi ten den si ya la rın 
teztez mü şa hi də edil mə si ni 
cə miy yə ti mi zin is la mı ailə 
mo de lin dən uzaq düş mə si ilə 
əla qə lən di rir lər. Din dar la rın 
fik rin cə, həm gə lin, həm də 
onun hə yat yol da şı və hə yat 
yol da şı nın ya xın qo hum la rı 
is la mi əx laq dan xə bər dar ol
sa lar, is lam ailə si prin sip lə ri ni 
mə nim sə sə lər, be lə prob lem
lər möv cud ol ma ya caq və ya 
prob lem lər tez lik lə müs bət 
həl li ni ta pa caq.

Ailə lə rin da ğıl ma sı həm 
də xa ri ci tə sir lər nə ti cə sin
də baş ve rir. Bir çox hal lar da 
mad di prob lem lər, adətənə
nə və baş qa sə bəb lər nə ti cə
sin də ye ni qu rul muş ailə lər 
va li deyn lə ri ilə bir gə ya şa yır
lar. Azər bay can cə miy yə tin də 
ki şi nin va li deyn lə ri ilə bir gə 
ya şa ma sı hal la rı möv cud dur. 
La kin bu za man baş qa ailə
dən gəl miş, baş qa tər bi yə 
gör müş gə lin ərin va li deyn
lə ri ilə prob lem lər ya şa ma ğa 
baş la yır. Ək sər hal lar da ki şi 
də va li deyn lə ri nin tə rə fin də 
dur du ğun dan, qa dın bü tün 
bun la ra döz mür və ça rə ni bo
şan maq da gö rür.

So si al şə bə kə lər və  
vaxt ami li ilə bağ lı tə lim

Bo şan ma la rın sa yı nın art ma sı 
cid di na ra hat lıq do ğu rur
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Öl kə də bə lə diy yə sis te
mi nin for ma laş ma sı nın 16 
ili ta mam olur.  Ötən ilin 
de kab rın da  Azər bay can da 
növ bə ti  bə lə diy yə seç ki lə ri 
ke çi ril miş dir. Da ha də qiq de
sək bu, 1999, 2004, 2009cu 
il dən son ra  Azər bay can da 
ke çi ri lən say ca 4cü Bə lə diy
yə seç ki lə ri idi. Təh lil lər gös
tə rir ki, ötən dövr ər zin də 
bə lə diy yə lə ri miz hər vəch lə 
se çi ci lə ri nin eti ma dı nı doğ
rult ma ğa ça lış mış və bu is
ti qa mət də az da ol sa iş gö rə 
bil miş lər. Onu da xa tır lat maq 
ye ri nə dü şər ki, so nun cu bə
lə diy yə seç ki lə rin də, ümu
mi lik də da ha çox qa dın lar 
və gənc lər man dat al mış lar. 

Be lə lik lə də Bə lə diy yə sis
te min də  qa dın la rın sa yı 29 
, gənc lə rin sa yı isə 24 fai zə 
qə dər yük səl miş dir. Hal bu ki  
sta tis tik rə qəm lə rə gö rə öl
kə miz də 2ci bə lə diy yə seç
ki lə rin dən son ra qa dın la rın 
bə lə diy yə lər də təm sil çi li yi 
cə mi 4, gənc lə rin təm sil çi li
yi  isə 5 fa iz təş kil et miş dir. 
Bir söz lə, qu ru mun 16 il lik 
fəa liy yə ti nə  qı sa bir nə zər 
sal saq gö rə rik ki, bə lə diy yə 
qa nun ve ri ci li yi nə aid olan 
qa nun lar Mil li Məc lis tə rə
fin dən təs diq edi lə rək yer li 
or qan la rın sə rən ca mı na ve
ril miş, on la rın qar şı laş dı ğı 
prob lem lə rin həl li is ti qa
mə tin də həm yer li or qan lar, 
həm ic ra struk tur la rı, həm 
də və tən daş cə miy yə ti nin 

təm sil çi lə ri tə rə fin dən bir 
sı ra ad dım lar atıl mış dır. 

La kin mü şa hi də lər  gös
tə rir ki, bə lə diy yə lər hə lə 
də cə miy yət üzv lə ri tə rə fin
dən tən qid hə də fin də dir
lər. Bəs bə lə diy yə lə rin  bu 
və ziy yət dən çı xa rıl ma sı və 
onun nü fu zu nun qal dı rıl ma
sı is ti qa mə tin də han sı iş lər 
gö rül mə li di r? De yi lən lə rə 
mü na si bət bil di rən Bi nə qə di 
Bə lə diy yə si  yer li so si al  mə
sə lə lər dai mi  ko mis si ya sı nın  
səd ri  İra də Mus ta fa ye va  bə
lə diy yə nin  gö rə cə yi iş lər
lə bağ lı ma raq lı açıq la ma lar 
ver miş dir. O qeyd et miş dir 
ki, hə qi qə tən bu gün öl kə 
bə lə diy yə lə ri döv lət si ya sə ti
ni də rin dən ba şa dü şən, qiy
mət lən di rən və ona dəs tək 

ve rən bir or qa na çev ril miş
lər: “ Bə lə diy yə lər re al lıq la
rı gö rür və öz fəa liy yət lə ri ni 
bu zə min üzə rin də qu rur lar. 
Bə lə diy yə lər yax şı bi lir lər 
ki, on lar de mok ra ti ya nın, za
ma nın ye tir mə lə ri dir. Bu na 
gö rə də bə lə diy yə ins ti tu tu 
da məhz za ma nın ge di şi pro
se sin də re al hə ya ta uy ğun 
for ma la şıb in ki şaf et mə li dir”. 
Onun söz lə ri nə gö rə yer li 
özü nüi da rə et mə or qan la rı
nın öy rən mə yə, tək mil ləş
mə yə eh ti ya cı var: “ Bi nə qə di 
bə lə diy yə si əra zi üz rə, tən ha, 
kim sə siz və ya yar dı ma eh ti
ya cı olan  sa kin lər, əl li lər, 
şə hid ailə lə ri nin mü əy yən
ləş di ril mə si is ti qa mə tin də 
iş lə ri ni da vam et di rir. Yaş lı 
in san la rın, ahıl la rın mə də ni 

is ti ra hət lə ri ni təş kil et mək 
məq sə di ilə mə həl lə gu şə
lə ri və is ti ra hət mən tə qə lə
ri ya rat maq niy yə tin də yik. 
Ey ni za man da əra zi də ya şa
yan gənc lə rin də prob lem
lə ri diq qət mər kə zin də dir”.  
İ.Mus ta fa ye va nın bil dir di yi
nə gö rə,  bə lə diy yə əha li ilə 
sıx tə mas lar qur ma ğa ça lı şır.  
Bu məq səd lə əra zi də ya şa yan 
ağ saq qal lar, zi ya lı lar və gənc
lər lə gö rüş lər ke çi ril miş və 
bə lə diy yə üzv lə ri nin gö rə cə
yi iş lər mü za ki rə edil miş dir.

Yer li büd cə mə sə lə lə ri 
dai mi ko mis si ya sı nın səd ri 
Ra sim Gö zə lov isə son al tı ay 
ər zin də  ver gi sis te mi nin tək
mil ləş di ril mə sin də, mül kiy
yə tin mü əy yən edil mə sin də, 
bə lə diy yəvə tən daş mü na si

bət lə ri nin qu rul ma sın da da 
irə li lə yiş lə rin hiss edil di yi ni 
vur ğu la mış dır: “ Hə lə lik fakt
la rı sa da la maq fik rin də de
yi ləm. An caq onu bil dir mək 
is tə yi rəm ki, bu gün döv lət 
bə lə diy yə lə rin in ki şa fın da 
ma raq lı dır və bu sa hə yə la zı
mi diq qət ye ti ri lir. Yer li özü
nüi da rə yə həsr olun muş 30a 
ya xın qa nun, bə lə diy yə lə rin 
fəa liy yə ti nin is ti qa mət lə ri
ni tən zim lə yən 200dən çox 
qə rar, fər man, sə rən cam və 
əsas na mə nin qə bul edil mə si 
bu nu de mə yə əsas ve rir. Əl
bət tə, bu gün bə lə diy yə lə rin 
fəa liy yə tin də bir çox nöq san
lar, ça tış maz lıq lar, həl li ni göz
lə yən prob lem lər möv cud dur.  
Fi ki rim cə bə lə diy yə ins ti tu
tu nun qar şı laş dı ğı ən bi rin ci 

prob lem bə lə diy yə– və tən
daş mü na si bət lə ri nin düz gün 
qu rul ma ma sı və bu sa hə də 
fəa liy yə tin sə mə rə li is ti qa
mət lən di ril mə mə si dir. Əsas 
nöq san lar yer li özü nüi da rə et
mə or qan la rın da şəf af ı ğın və 
aş kar lı ğın dol ğun tə min edil
mə mə si, ver gi və ödə niş lə rin 
la zı mi sə viy yə də top la nıl ma
ma sı, mü əy yən la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə mə si və sa ir  
amil lər lə bağ lı dır. İna nı ram ki,  
Bi nə qə di bə lə diy yə üzv lə ri öz 
üzə ri nə dü şən və zi fə lə rin öh
də sin dən la yi qin cə gə lə cək 
və ya xın za man lar da bə lə diy
yə nin nü fu zu nu tam bər pa 
olun ma sı na na il ola caq lar”.

MƏ hƏb bƏt Oru cOV

İn san la rın in ti har et mə si 
ba rə də də fə lər lə ya zı lıb, mü
za ki rə lər apa rı lıb. Son gün lər 
ali mək tə bə da xil ola bil mə
dik lə ri üçün in ti har edən 
gənc lə rin ağ la sığ maz hə rə
kət lə ri bi zi bir da ha bu möv
zu ya qa yıt ma ğa məc bur et di. 
İyu lun 25də Gən cə şə hər 
sa ki ni, 1998ci il tə vəl lüd lü 
Ru hin Bə də lov ali mək tə bə 
da xil ola bil mə di yi nə gö rə 
ya şa dı ğı ev də özü nü asa raq 
in ti har edib. Di gər be lə dəh
şət li ha di sə ötən ayın 27də 
Kür də mir ra yo nu nun Pi ri li 
kən din də  baş ve rib. 18 yaş lı 
Bi kə xa nım Qəh rə ma no va ali 
mək tə bə ver di yi im ta ha nın 
nə ti cə si qə na ət bəxş ol ma dı
ğın dan özü nü asıb. 

Öl kə gün də mi nin ən çox 
mü za ki rə olu nan möv zu su na 
çev ri lən bu ha di sə lər cə miy
yə ti dü şün mə yə va dar edib. 
So si al şə bə kə lər də apa rı lan 
mü za ki rə lər də ki mi təh sil 
sis te mi ni, ki mi va li deyn lə ri, 
ki mi də gənc lə rin öz lə ri ni 
gü nah lan dı rıb. İs tə ni lən hal
da, or ta da in san ölü mü ki mi 
dəh şət li bir fakt var sa, prob
le min kök lə ri nin araş dı rıl ma
sı va cib dir. 

Xa tır la daq ki, bun dan ön
cə də öl kə də cid di na ra hat lıq 
do ğu ran in ti har ha di sə lə ri 
qey də alı nıb. Tək cə ötən ilin 
bi rin ci rü bü nün sta tis ti ka sı na 
gö rə, öl kə də 25 nə fər özü
nə qəsd edib, on lar dan 3ü 
mək təb li olub. Son il lər in
ti har hal la rı nın art ma sın da 
so si al şə bə kə lə rin də mən fi 
tə si ri mü şa hi də edil mək də
dir. Mə sə lən, 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 in ti har 
hal la rı nın art ma sı na sə bəb 
ol muş du. Bu olay dan son ra 
hət ta Azər bay can da da ca nı
na qı yan gənc lər ta pıl dı. Eks
pert lə rin fik rin cə, son il lər 
in ti har edən şəxs lə rin hə ya tı 
ki fa yət qə dər cid di səskü yə 
sə bəb olur və ha di sə la zım 
olan dan çox ic ti mai ləş di ri lir. 
Hə min  şəxs lər lə bağ lı so si al 
şə bə kə lər də hayküy lü mə
lu mat la rın ya yıl ma sı tə bii ki, 
ira də cə zə if in san lar da in ti ha
ra ma ra ğı ar tı rır. Ötən ay bir 
abi tu ri yen tin özü nü as ma sın
dan son ra ikin ci be lə bir ha di
sə nin baş ver mə si sə la hiy yət
li qu rum lar ara sın da da cid di 
na ra hat lıq do ğu rub. Ar tıq bu 
ki mi hal la rın baş ver mə mə si 
üçün yer lər də ge niş təb li ğat 
iş lə ri nə baş la nı lıb. 

Öz lə ri nə qəsd et miş hər 
iki gən cin ya xın la rı nın mət
bua ta ver dik lə ri açıq la ma la

ra gö rə, im ta han lar da ye tər li 
nə ti cə gös tə rə bil mə yən abi
tu ri yent lər va li deyn lə ri nin, 
ya xın la rı nın qı na ğı na tuş gəl
mə mək üçün in ti har edib lər. 
Ha di sə yə mü na si bət bil di rən 
psi xo loq lar isə baş ver miş 
olay da da ha çox va li deyn lə rin 
və bü töv lük də cə miy yə tin 
mə su liy yət da şı dı ğı nı de yir
lər. Mü tə xəs sis lər vur ğu la yır
lar ki, uğur suz luq la qar şı la şan 
gənc lə rə vax tın da hər tə rəf
li mə nə vi dəs tək ve ril sə, bu 
cür fa ciə lə rin qar şı sı nı al maq 
müm kün olar dı. 

Araş dır ma lar gös tə rir 
ki, yu xa rı da ad la rı çə ki lən 
gənc lər heç də məq səd lə ri
nə na il ola bil mə dik lə ri üçün 
yox, sa də cə üz ləş dik lə ri təz
yiq lər uc ba tın dan bu ad dı mı 
at ma ğa va dar olub lar. Tə bii 
ki, de yi lən lər bir fakt dır. Bəs 
ümu mi lik də  in ti ha rı do ğu
ran sə bəb lər nə di r?  Psi xo

loq la rın rə yi nə gö rə, uşaq lar, 
ye ni yet mə lər, gənc lər və yaş
lı lar da in ti har la rın sə bəb lə ri 
və rea li zə for ma la rı müx tə
lif dir. Ca van yaş lar da bir çox 
emo sio nal prob lem lər in ti ha
ra sə bəb ola bi lər. Bu hal xü
su sən də ailə mü na si bət lə ri 
zə mi nin də ya ra nan prob lem
lər za ma nı mü şa hi də olu nur. 
Yaş lı in san lar ara sın da isə da
ha çox tən ha lıq, ağır so ma tik 
xəs tə lik lər, mad di prob lem lər 
xa rak te rik dir. Mək təb yaş lı 
uşaq lar ara sın da in ti har la rın 
baş ver mə si nin ailə da xi li mü
na si bət lər dən ya ra nan zid diy
yət lər, uşaq la rın mü əy yən yaş 
mər hə lə lə rin də ke çir dik lə ri 
psi xo lo ji sar sın tı lar, dep res si
ya lar, mək təb də həm ya şıd lar 
ara sın da kı mü na si bət lər, dərs 
ha zır la ma qa bi liy yət lə ri nin 
aşa ğı ol ma sı ki mi müx tə lif 
sə bəb lər var. 

Dün ya Sə hiy yə Təş ki la
tı nın son il lər apar dı ğı təd
qi qat la rın nə ti cə si əsa sın da 
ha zır lan mış mə lu ma ta gö rə, 
dün ya da hər il təx mi nən 1 
mil yon in san in ti har edir. 
2020ci il də in ti har la rın sa
yı nın da ha 500 mi nə dək ar
ta ca ğı proq noz laş dı rı lır. Öl
kə miz də in ti har hal la rı az lıq 
təş kil et sə də, bu is ti qa mət də 
qa baq la yı cı təd bir lə rin gö rül
mə si nə eh ti yac var. ABŞda 
apa rı lan təd qi qat lar za ma nı 
mü əy yən ləş di ri lib ki, 1524 
yaş qru pun da ölüm sə bəb
lə ri ara sın da üçün cü sı ra da 
in ti har du rur. İn ti har cəhd
lə ri qa dın lar da da ha çox mü
şa hi də olu nur. Hə kim lə rin 
söz lə ri nə gö rə, in ti har edən 
şəxs lə rin 90 fai zi dep res si ya 
xəs tə lə ri dir. On la rın 15 fai
zi in ti ha ra cəhd nə ti cə sin də 
hə yat la rı nı iti rir lər. Dep res
si ya da olan ki şi lə rin in ti har 

nə ti cə sin də hə ya tı nı itir mə 
nis bə ti qa dın la ra nis bə tən 
da ha yük sək dir.

Psi xo loq Sa mir Əh mə do
vun söz lə ri nə gö rə, in ti har 
in san la rın şü ur lu şə kil də öz
lə ri nə qəsd et mə lə ri de mək
dir. O, açıq la ma sın da bil di rib 
ki, son dövr lər in ti har hal la
rı nın sa yı bir qə dər də ar tıb: 
“De mək olar ki, hər gün bir 
və ya bir ne çə in san özü nə 
qəsd edir”. Ötən ay iki gən cin 
in ti har et mə sin dən na ra hat lıq 
ke çir di yi ni de yən təh sil iş çi si 
İra də Mus ta fa ye va isə baş ve
rən lər də va li deyn lə rin gü
na hı nın az ol ma dı ğı nı de di: 
“İyu lun son la rın da ali mək tə
bə im ta han ve rən iki gən cin 
öz lə ri ni as ma sı bir mü əl lim 
ki mi mə ni ol duq ca na ra hat 
edib. Bu ra da va li deyn lə ya
na şı, mək tə bin də gü na hı var. 
Dü şü nü rəm ki, hə min gənc

lər  ət raf da kı la rın psi xo lo ji 
təz yiq lə ri nə döz mə dik lə ri 
üçün can la rı na qəsd edib lər. 
Bu cür fa ciə lər ol ma sın de yə, 
va li deyn lər və cə miy yət uğur
suz lu ğa dü çar ol muş gənc lə ri 
ruh lan dır ma lı dır lar. On lar da 
inam his si aşı la maq la zım dır 
ki, öz lə ri nə inan sın lar və hə
yat la rı nı baş qa is ti qa mət də 
qu ra bil sin lər. Bu ba xım dan, 
mək təb lər də ça lı şan psi xo
loq la rın üzə ri nə bö yük mə
su liy yət dü şür. Psi xo loq lar ali 
mək təb lə rə qə bul im ta han
la rı baş la maz dan ön cə abi tu
ri yent lə rin psi xo lo ji ha zır lı ğı 
ilə ma raq lan ma lı, müx tə lif 
səp ki li söh bət lər apar ma lı, 
va li deyn lə rin mə su liy yə ti ilə 
bağ lı maa rif ən di ri ci gö rüş lər 
ke çir mə li dir lər”. Mü tə xəs sis
lər bu cür dəh şət li ha di sə lə
rin qar şı sı nın alın ma sı üçün 
əha li ara sın da maa rif ən dir
mə iş lə ri nin apa rıl ma sı na eh
ti yac ol du ğu nu bil di rir lər. 

İs lam di ni nə gö rə in sa nı 
öl dür mək bö yük gü nah dır 
və bir in sa nı haq sız ye rə öl
dü rən kim sə bü tün in san la rı 
öl dür müş ki mi dir. Çün ki in
san ali var lıq dır. Bu var lı ğın 
ca nı nı, ma lı nı və na mu su nu 
İs lam öz mü ha fi zə si al tı na al
mış və bu üç şe yə to xun ma ğı 
qa da ğan et miş dir. “Qu ra ni
Kə rim”də Rəh man olan Al la
hın qul la rı nın xü su siy yət lə ri 
sa da la nar kən “On lar Al lah la 
ya na şı, baş qa bir tan rı ya iba
dət et məz, Al la hın ha ram 
bu yur du ğu ca na na haq ye rə 
qıy maz, zi na et məz lər. Hər 
kəs bu nu et sə, cə za sı nı çə
kər. Qi ya mət gü nü onun əza
bı qatqat olar və (o, əzab) 
için də zə lil olub əbə di qa lar” 
de yi lir. Şə ri ət qay da la rı na 
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 bö yük 
gü nah dır. Çün ki in sa nın ca nı 
ona əma nət dir. Heç kim öz 
ca nı nın sa hi bi de yil. Heç kim 
öz üzə rin də söz sa hi bi de yil. 
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 “nəf si 
(ca nı) qo ru maq dır”. Bu, in
san öv la dı na yük lə nən ən 
önəm li mə su liy yət dir. İma nı 
güc lü olan şəxs əs la in ti ha ra 
əl at maz. Bir hə dis də be lə 
de yi lir: “İn san la rın mü si bət 
yö nün dən ən ağı rı na mə ruz 
qa lan la rı pey ğəm bər lər, son
ra öv li ya lar, son ra da də rə cə
si nə gö rə bun la ra bən zə yən
lər dir”. 

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 
di ni miz də qa da ğan dır. İn ti
har qur tu luş yo lu de yil, ək si
nə, əbə di olan axi rət hə ya tı nı 
bər bad et mək dir.

Bə lə diy yə lər öz fəa liy yət lə ri ni  
re al lıq lar üzə rin də qu rur lar

İn ti har qur tu luş yo lu de yil 
İnsanınözünüöldürməsiənböyükgünahhesabolunur

Əda lət MƏM MƏ DOV
– Azər bay can Res pub

li ka sı nın Şə hər sal ma və 
Ti kin ti Mə cəl lə sin də edi
lən son də yi şik lik lə rə gö rə 
“ba rə sin də mə lu mat lan
dır ma ic raa tı tət biq edi lən 
ya şa yış ev lə ri nə mü na si
bət də di var hün dür lü yü
nün 0,3 his sə si” qə dər ara 
mə sa fə si nin sax lan ma sı 
nə zər də tə ləb olu nur. Bə zi 
hal lar da, xü su si ilə ya şa yış 
evi ti kin ti si üçün nə zər də 
tu tu lan tor paq sa hə si əra
zi si nin məh dud ol ma sı sə
bə bin dən bu ara mə sa fə ni 
sax la maq müm kün de yil. 
Be lə olan hal lar da, əgər 
qon şu lar ara sın da ra zı lıq 
əl də edi lər sə, bu mə sa fə ni 
azalt maq müm  kün  dü  rü 
mü  ?

–  Nə zə ri ni zə çat dı rı rıq 
ki,  Azər bay can Res pub li ka
sı nın Şə hər sal ma və Ti kin ti 
Mə cəl lə si nin 70ci mad də
si nin 70.1 bən di nə əsa sən 
ti ki lib abad laş dı rıl mış və 
bər pa olu nan əra zi lər də bu 
mə cəl lə nin 69.4cü mad də
sin də mü əy yən mü əy yən 
olun muş mə sa fə şə hər sal ma 
və ti kin ti yə da ir nor ma tiv 
sə nəd lə rin tə ləb lə ri nə zə
rə alın maq la azal dı la bi lər. 
Bu hal da qon şu sər həd də ki 
ti kin ti də la yi hə ilə nə zər də 
tu tul ma yan boş luq ol ma
ma lı dır. Tə rəf ər dən bi ri bu 
qay da la ra zidd ola raq, in sol
ya si ya və tə bii işıq lan dır ma 
şə rai ti ya rat maq məq sə di lə 
pən cə rə boş luq la rı və ya di
gər boş luq lar aça bil məz.

Sə bu hi Əli yev
– Sa lam. Zəh mət ol ma

sa sua lı mı ca vab lan dı rar dı
nız. Mə nim bə lə diy yə sə
nə di ilə tor pa ğım var. Ona 
ne cə cı xa rış ala bi lə rə m? 
İkin ci sua lım ev tik mək 
ücün han sı sə nəd lə ri (ica
zə ni) al ma lı ya m?

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Əm lak Mə sə lə lə ri 
Döv lət Ko mi tə si ya nın da 
Da şın maz Əm la kın Döv lət 
Re yest ri Xid mə ti nə mü va
fiq sə nəd lər top lu su əsa sın
da mü ra ci ət edə rək tor paq 
sa hə si nin pla nı və öl çü sü nü 
və Hü quq la rın döv lət qey
diy ya tı haq qın da da şın maz 
əm la kın döv lət re yest rin dən 
Çı xa rış əl də olun ma lı dır. 

Fər di ya şa yış evi nin ti
kin ti si üçün qüv və də olan 
Azər bay can Res pub li ka sı
nın Şə hər sal ma və Ti kin ti 
Mə cəl lə si nin 75ci mad də
si nin tə lə bi nə əsa sən mü va
fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı
na əri zə ilə mü ra ci ət edi lir. 
Əri zə yə aşa ğı da kı sə nəd lər 
əla və olu nur: 

tor paq sa hə si üzə rin də 
mül kiy yət, ica rə və ya is ti
fa də hü qu qu nu təs diq edən 
sə nə din su rə ti, fər di ya şa yış 
evi nin me mar lıq fəa liy yə

ti ilə məş ğul olan fi zi və ya 
hü qu qi şəxs lər tə rə fin dən 
tər tib edil miş 3 nüs xə dən 
iba rət es kiz la yi hə

Arif Məm mə dov
– Sa lam. Sua lım Qəy

yum luq və hi ma yə çi lik 
ko mis si ya sı na dır. 1978ci 
il tə vəl lüd lü ana dan gəl mə 
ru hi xəs tə, özü nü ida rə edə 
bil mə yən ba cım var.Anam 
2012ci il də və fat edib.
Halhazr da xəs tə ba cım 76 
yaş lı ata mın hi ma yə sin də
dir.Ata mın ya şı nı, şə kər 
dia be ti nin ağır for ma sı da 
ol ma sı nı və yaş la əla qə dar 
səh hə tin də ya ra nan bə
zi xo şa gəl məz xəs tə lik lə ri 
nə zə rə ala raq, xəs tə ba cı
mın gə lə cək də hü quq və 
mə na fe yi ni qa nu ni yol lar
la mü da fiə et mək məq sə di 
ilə qəy yum lu ğahi ma yə

çi li yi mə gö tür mək is tə yi
rəm. Xa hiş edi rəm de yə si
niz han sı sə nəd lər və han sı 
pros se dur lar tə ləb olu nu r?

–  Azər bay can Res pub li
ka sı nın Mül ki Mə cəl lə si nin 
28.8ci mad də si nə əsa sən 
ağıl zə if i yi və ya ru hi xəs
tə lik nə ti cə sin də öz hə rə
kət lə ri nin mə na sı nı ba şa 
düş mə yən və ya öz hə rə kət
lə ri nə rəh bər lik edə bil mə
yən şəxs lər də məh kə mə 
tə rə fin dən fəa liy yət qa bi
liy yə ti ol ma yan sa yı la bi lər. 
On lar üzə rin də qəy yum luq 
mü əy yən ləş di ri lir. Fəa liy yət 
qa bi liy yə ti ol ma yan sa yıl mış 
fi zi ki şəx sin adın dan əqd lə
ri onun qəy yu mu bağ la yır. 
Fəa liy yət qa bi liy yə ti ol ma
yan sa yıl mış şəx sin bağ la dı
ğı əqd son ra dan qəy yu mun 
ra zı lı ğı ilə eti bar lı he sab edi
lə bi lər.

Hə min Mə cəl  lə  nin 
33.1ci mad də si nə əsa sən 
qəy yum luq və hi ma yə çi lik 
fəa liy yət qa bi liy yə ti ol ma
yan və ya məh dud fəa liy yət 
qa bi liy yət li fi zi ki şəxs lə rin 
hü quq və mə na fe lə ri nin 
mü da fiə si üçün tə yin edi lir. 
Yet kin lik ya şı na çat ma yan lar 
üzə rin də qəy yum luq və hi
ma yə çi lik həm çi nin on la rın 
tər bi yə lən di ril mə si məq sə
di ilə tə yin edi lir. Qəy yum
la rın və hi ma yə çi lə rin bu na 

uy ğun hü quq və və zi fə lə ri 
ilə mü əy yən ləş di ri lir.

Həm çi nin 33.4cü mad
də si nə əsa sən on dörd ya şı 
ta mam ol ma mış yet kin lik 
ya şı na çat ma yan lar, ha be lə 
psi xi po zun tu ya gö rə məh
kə mə tə rə fin dən fəa liy yət 
qa bi liy yə ti ol ma yan sa yıl mış 
fi zi ki şəxs lər üzə rin də qəy
yum luq tə yin edi lir.

Fi zi ki şəx sin fəa liy yət 
qa bi liy yə ti ol ma yan sa yıl ma
sı və ya fəa liy yət qa bi liy yə ti
nin məh dud laş dı rıl ma sı ba
rə də qə ra rın qa nu ni qüv və
yə min di yi gün dən eti ba rən 
üç gün ər zin də məh kə mə 
hə min fi zi ki şəxs üzə rin də 
qəy yum luq və hi ma yə çi lik 
tə yin edil mə si üçün onun 
ya şa yış ye ri üz rə qəy yum luq 
və hi ma yə çi lik or qa nı na bu 
ba rə də mə lu mat ver mə li dir 
(MMnin 34.2).

Həm çi nin Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Mül ki Pro
ses su al Mə cəl lə si nin 317.2
ci mad də sin də məh kə mə
də psi xi qü sur la rı na gö rə 
şəx sin fəa liy yət qa bi liy yə ti 
ol ma yan he sab edil mə si 
haq qın da iş, ailə üzv lə ri nin 
bir gə ya şa ma sın dan ası lı ol
ma ya raq, ya xın qo hum la rın 
(va li deyn lə rin, uşaq la rın, 
qar daşba cı la rın), psi xi at ri ya 
(psi xo nev ro lo ji) mü əs si sə si
nin əri zə si üz rə qal dı rıl ma sı 
nə zər də tu tul muş dur

Hə min Mə cəl  lə  nin 
317.3cü mad də sin də şəx
sin məh dud fəa liy yət qa
bi liy yət li və ya fəa liy yət 
qa bi liy yə ti ol ma yan he sab 
edil mə si ba rə də əri zə hə
min şəx sin ya şa yış ye ri üz
rə məh kə mə yə, əgər şəxs 
psi xi at ri ya (psi xo nev ro lo ji) 
mü əs si sə sin də yer ləş di ril
miş sə, hə min mü əs si sə nin 
ol du ğu ye rin məh kə mə si nə 
ve ri lir.Şəx sin məh dud fəa
liy yət qa bi liy yət li he sab edil
mə si nə da ir məh kə mə qət
na mə si tə rə fin dən fəa liy yət 
qa bi liy yə ti məh dud laş dı rı
lan şəxs üzə rin də hi ma yə çi 
tə yin et mək üçün əsas dır.

Qeyd olu nan Məh kə mə 
qə ra rı və qa nun ve ri ci lik də 
nə zər də tu tu lan  sə nəd lər 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nə 
təq dim edil mə li dir. 

ca vab su al
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Son il lər öl kə mi zin hər 
ye rin də ti kin tiqu raş dır ma 
iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir. Bu
nun da nə ti cə sin də şə hər 
və kənd lə ri miz də, qə sə bə
lə ri miz də müx tə lif  tə yi nat
lı sə na ye ob yekt lə ri, ya şa yış  
bi na la rı ti ki lib is ti fa də yə ve
ri lib. Göz ox şa yan hər bir ti
ki li bö yük zəh mət he sa bı na 
ba şa gəl di yin dən, gö rü lən iş
lər mü va fiq qa nun ve ri ci li yin 
tə ləb lə ri nə uy ğun apa rıl ma
sı va cib dir.  Azər bay can Res
pub li ka sı nın Şə hər sal ma və 
Ti kin ti Məcəlləsi şə hər sal ma 
və ti kin ti fəa liy yə ti nin hü qu
qi əsas la rı nı, prin sip lə ri ni, 
elə cə də döv lə tin, bə lə diy
yə lə rin, fi zi ki və ya hü qu qi 
şəxs lə rin şə hər sal ma və ti
kin ti fəa liy yə ti sa hə sin də hü
quq və və zi fə lə ri ni mü əy yən 
edir.  Tə əs süf ə qeyd et mə li
yik ki, bir çox hal lar da və tən
daş la rı mız adi hü quq la rı nı 
be lə bil mir lər. Bu ya zı mız da 
qa nun ve ri ci lik də gös tə ri lən 
mü va fiq tə ləb lər lə bağ lı ət
raf ı mə lu mat ve rə cə yik. 

Qeyd edək ki, Ti kin ti yə 
da ir ümu mi tə ləb de dik də 
hər han sı tor paq sa hə sin də 
ti kin ti ob yek ti nin, xü su sən 
də bi na nın ti kin ti si nə yal nız 
hə min tor paq sa hə si nin av
to mo bil yo lu na çı xı şı ol du ğu 
hal lar da yol ve ril mə si ba şa 
dü şü lür. Məhz bu hal da 

ti kin ti ob yek ti aşa ğı da kı 
tə ləb lə rə uy ğun la yi hə lən di
ril mə li və ti kil mə li dir:

– yan ğın təh lü kə siz li yi 
ba xı mın dan eti bar lı və yan
ğı na qar şı da vam lı ol ma lı dır;

– sa ni ta ri yagi gi ye na nor
ma və qay da la rı na uy ğun ol
ma lı, sağ lam və təh lü kə siz 
ya şa yış mü hi ti nin for ma laş
dı rıl ma sı na xid mət et mə li
dir;

– is tis mar za ma nı təh lü
kə siz lik ba xı mın dan eti bar lı 
ol ma lı, is ti fa də çi lər üçün ar
zuo lun maz risk lə rin mey da
na çıx ma sı na və ya bəd bəxt 
ha di sə lə rə (yı xıl ma ya, sü rüş
mə yə, yan ma ya, elekt rik cə
rə ya nı nın vur ma sı na və sai
rə yə) zə min ya rat ma ma lı dır;

– səskü yün və vib ra si ya 
tə sir lə ri nin in san sağ lam
lı ğı na təh lü kə tö rət mə yən 

həd di keç mə mə si ni tə min 
et mə li dir;

– is ti lik təc hi za tı, ha va
lan dır ma, tə bii və sü ni işıq
lan dır ma, akus ti ka (səs izol
ya si ya sı və otaq la rın akus
ti ka sı) tə ləb lə ri nə uy ğun 
ol ma lı dır;

–  ener ji re surs la rı na qə
na ət edil mə si və ener ji sə
mə rə li li yi ilə bağ lı tə ləb lə rə 
uy ğun ol ma lı dır;

– əlil lə rin və hə rə kət 
im kan la rı məh dud di gər 
şəxs lə rin ti kin ti ob yek tin dən 
is ti fa də si ilə bağ lı zə ru ri inf
rast ruk tu ra ma lik ol ma lı dır 
(xü su sən də ümu mi is ti fa də 
üçün nə zər də tu tul muş ti
kin ti ob yekt lə ri).

Bun dan baş qa mü ha ri bə 
şə rai tin də, hər bi və ya föv
qə la də və ziy yət lər də, di gər 
föv qə la də hal lar da əha li
nin hə yat və sağ lam lı ğı nın 
qo run ma sı nı tə min et mək 
məq sə di ilə ti kin ti ob yekt
lə ri nin la yi hə lən di ril mə si 
və ti kin ti si za ma nı mül ki 
mü da fiə ilə bağ lı tə ləb lə
rə əməl olun ma sı zə ru ri dir.  
Mül ki mü da fiə ilə bağ lı tə
ləb lər, elə cə də bu tə ləb lə
rin şa mil olun du ğu ti kin ti 
ob yekt lə ri “Mül ki mü da fiə 
haq qın da”, “Hər bi və ziy yət 
haq qın da”, “Mü da fiə haq qın
da”, “Azər bay can Res pub li
ka sın da sə fər bər lik ha zır lı
ğı və sə fər bər lik haq qın da” 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
qa nun la rı ilə və şə hər sal ma 
və ti kin ti yə da ir nor ma tiv 
sə nəd lər lə mü əy yən olu nur.

Mü hən dis-ax ta rış  
iş lə ri

Ti kin ti si nə ica zə tə ləb 
olu nan ob yekt lə rin ti kin ti 
la yi hə lə ri nin ha zır lan ma sı 
və ti kin ti si nin hə ya ta ke çi ril
mə si, elə cə də hə min ti kin
ti ob yekt lə ri nin yer lə şə cə yi 
tor paq sa hə lə ri nin plan laş dı
rıl ma sı üçün zə ru ri il kin mə

lu mat lar əl də et mək məq sə
di ilə mü hən disax ta rış iş lə ri 
ye ri nə ye ti ri lir. Mü hən dis
ax ta rış iş lə ri şə hər sal ma və 
ti kin ti yə da ir nor ma tiv sə
nəd lə rin tə ləb lə ri nə uy ğun 
ye ri nə ye ti ri lir. Mü hən dis
ax ta rış iş lə ri nin nə ti cə lə ri 
hə min ax ta rış iş lə ri nin ba şa 
çat dı ğı vaxt dan 10 gün müd
də tin də si fa riş çi yə və mü va
fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı na 
təq dim edi lir.

Həm çi nin mü hən dis
ax ta rış iş lə ri nin nə ti cə lə ri 
va hid in for ma si ya tə mi na
tı sis te mi nin tər kib his sə si 
olan Döv lət mə lu mat fon
dun da sax la nı lır və onun 
nə ti cə lə ri nin sax la nıl ma sı 
üçün azı 99 il müd dət mü
əy yən edi lir.

. Mü hən disax ta rış iş lə ri
nin ye ri nə ye ti ril mə si qay da
la rı mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı tə rə fin dən mü əy yən 
edi lir. O, cüm lə dən qa nun
ve ri ci lik lə mü əy yən edil miş 
qay da da xü su si ra zı lıq (li sen
zi ya) al mış şəxs lər tə rə fin
dən ye ri nə ye ti ri lir.

ti kin ti ob yek ti nin  
sa hə si nin və həc mi nin 
he sab lan ma sı  
qay da la rı

Ti kin ti ob yek ti nin sa hə
si nin və həc mi nin he sab lan
ma sı qay da la rı bu mad də nin 
tə ləb lə ri nə zə rə alın maq la 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or
qa nı tə rə fin dən mü əy yən 
edi lir. Ya şa yış bi na la rın da 
mən zil lə rin ümu mi sa hə si 
otaq la rın, yer ləş gə lə rin (sa
ni tar qov şa ğı, mət bəx, dəh liz, 
yığ naq ye ri), ha be lə lo ci ya la
rın, ey van la rın, şü şə bənd lə
rin və ter ras la rın sa hə si də 
da xil ol maq la he sab la nır.

Ya şa yış bi na la rın da mən
zil lə rin ümu mi sa hə si ba yır 
və ara di var la rı nın, ha be lə 
mə həc cər lə rin yer ləş di yi sa
hə lər nə zə rə alın ma dan he
sab la nır. 

So ba nın (bu xa rı nın) yer
ləş di yi sa hə də mən zi lin 
ümu mi sa hə si nə aid edil mir. 
Ya şa yış bi na la rın da mən zil lə
rin dö şə mə dən ta va na qə dər 
hün dür lü yü 2,7 metr dən az 
ol ma ma lı dır.

Man sar da mər tə bə lə ri
nin ba yır di var lar bo yun ca 
hün dür lü yü 1,6 metr dən, 
yük sək his sə sin də hün dür
lü yü 2,7 metr dən az ol ma
ma lı dır.

yan ğın  
təh lü kə siz li yi nə  
da ir ümu mi tə ləb lə rə 
əməl olun ma lı dır

Ti kin ti ob yek ti nin bü tün 
his sə lə ri, xü su si lə di var la rı, 
ta van la rı və sü tun la rı on la rın 
ye ri və funk si ya la rı nə zə rə 
alın maq la oda da vam lı lıq ba
xı mın dan yan ğın dan mü ha
fi zə tə ləb lə ri nə uy ğun ola raq 
ti kil mə li dir. Di var la rın, ta
van la rın, as ma ta van la rın və 
izol ya si ya olun muş səth lə rin 
üz lən mə si za ma nı da bu tə
ləb lə rə əməl edil mə li dir. Bu 
mad də də nə zər də tu tul muş 
tə ləb lər lə bağ lı qay da lar mü
va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı 
tə rə fin dən mü əy yən edi lir.

Oda da vam lı di var lar 
yan ğı nın ya yıl ma sı nın qar
şı sı nı al ma ğın zə ru ri ol du ğu 
və bu nu baş qa şə kil də tə min 

et mə yin müm kün ol ma dı
ğı hal lar da, xü su sən bi ti şik 
və ya qon şu bi na lar ara sın da 
mə sa fə nin az ol du ğu hal lar
da və ya yan ğın eh ti ma lı nın 
yük sək ol du ğu qur ğu lar da 
in şa edi lir.

Dam ör tük lə ri və di gər 
va cib tex ni ki ami lər 
nə zə rə alın ma lı dır

Dam ör tük lə ri at mos fer 
tə sir lə ri nə qar şı da ya nıq lı və 
yan ğın dan mü ha fi zə qay da la
rı ilə nə zər də tu tul muş hal
lar da oda da vam lı ol ma lı dır.

 Şü şə dam ör tük lə ri və ya 
işıq ke çi rən baş qa dam ör
tük lə ri, dam ör tük lə rin də ki 
pən cə rə lər və şü şə lən miş 
his sə lər yan ğın baş ve rə cə yi 
təq dir də onun bi na nın di gər 
his sə lə ri nə və ya qon şu sa
hə lə rə ya yıl ma sı nın qar şı sı nı 
al maq ba xı mın dan şə hər sal
ma və ti kin ti yə da ir nor ma
tiv sə nəd lə rin tə ləb lə ri nə 
uy ğun ol ma lı dır.

 Sə ki lə rin, ic ti mai is ti fa
də də olan di gər əra zi lə rin 
və ya gi rişçı xış yol la rı nın 

üzə ri nə çı xan dam ör tük lə
rin də hə rə kət təh lü kə siz li
yi nin tə ləb et di yi hal lar da, 
qa rın və bu zun düş mə si nin 
qar şı sı nı al maq məq sə di lə 
mü ha fi zə təd bir lə ri nə zər də 
tu tul ma lı dır.

Dam ör tü yün də tə mir
ti kin ti iş lə ri apa rı lar kən şə
hər sal ma və ti kin ti yə da ir 
nor ma tiv sə nəd lər də nə zər
də tu tul muş xü su si təh lü kə
siz lik təd bir lə ri gö rül mə li dir.

 Pil lə kən lər, pil lə kən qə
fəs lə ri, ala qa pı çı xış və gi riş
lə ri, dəh liz lər, açıq ke çid lər, 
ram pa lar və lift lər hə rə kət 
üçün ra hat və təh lü kə siz ol
ma lı dır. Hə min ele ment lər 
eh ti mal edi lən hə rə kət sıx lı ğı 
üçün ye tər li miq dar da qu raş
dı rıl ma lı və təx li yə təd bir lə
ri nin hə ya ta ke çi ril mə si üçün 
əl ve riş li ol ma lı dır.

 Ya şa yış bi na la rı nın hər 
mər tə bə si nə azı bir, di gər ic
ti mai bi na la rın hər mər tə bə
si nə isə iki pil lə kən (məc bu
ri pil lə kən) va si tə si ilə gi riş 
nə zər də tu tul ma lı dır. Məc
bu ri pil lə kən lə rin əvə zin də 
si yirt mə (açı lıb bağ la nan) 
pil lə kən lə rin və ya es ka la
tor la rın is ti fa də si nə yol ve
ril mir. Hə min pil lə kən lə rin 
əvə zin də ram pa lar is ti fa də 
olu na bi lər.

Məc bu ri pil lə kən bir ba şa 
pil lə kən qə fə sin də nə zər
də tu tul ma lı dır. Bu tə ləb üç 
mər tə bə yə dək ya şa yış ev
lə ri nə və iki sə viy yə li mən
zil lə rə, iki mər tə bə dən və 
iki mən zil dən iba rət ya şa yış 
bi na la rı na, kənd və ya me şə 
tə sər rü fa tı tə yi nat lı bi na la ra 
şa mil olun mur.

Bi rin ci mər tə bə si nin dö
şə mə sin dən so nun cu mər
tə bə si nin dö şə mə si nə qə dər 
hün dür lü yü 11,2 metr dən 
çox olan ya şa yış bi na la rın da 
həm çi nin lift lər qu raş dı rı lır. 
Lift lər təh lü kə siz lik təd bir lə
ri nə əməl edil mək lə qu raş
dı rıl ma lı və is ti fa də za ma nı 
təh lü kə ya ran ma sı nın qar
şı sı nı alan key fiy yə tə ma lik 
ol ma lı dır. Lift lə rin yer ləş di yi 
ob yekt lə rin sa hib lə ri bu qur
ğu la rı saz və ziy yət də sax la
ma ğa borc lu dur lar.

R.MƏR DA NOV

Ti kin ti yə da ir ümu mi tə ləb lər  
ne cə ol ma lı dır 

Av qus tun 6da “Ba kı 
Met ro po li te ni” QSCdə va
hid ödə niş kar tı olan «Ba kı
Kart» və «Ba kı Kart məh dud 
is ti fa də üçün» kart la rı nın 
təq di ma tı olub. “Ba kı Kart” 
la yi hə si nin rəh bə ri Cey hun 
Əli yev av qus tun 8dən Ba kı 
Met ro po li te ni nin stan si ya la
rı na da xil ol maq üçün va hid 
ödə niş kar tı ki mi «Ba kı Kart» 
və «Ba kı Kart məh dud is ti
fa də üçün» kart la rın dan is
ti fa də yə baş la nı la ca ğı nı və 
sent yab rın 30dan isə ha zır
kı «Met ro kart»ın is ti fa də si
nin da yan dı rı la ca ğı nı de yib. 
Onun söz lə ri nə gö rə, bu 
kart lar dan ey ni za man da “Ba
ku Bus” MMCyə məx sus av
to bus lar üçün is ti fa də olu na
caq. Ye ni kart la rı bü tün met ro 
stan si ya lar da və «Ba ku Bus» 
MMCyə məx sus marş rut
la rın Ba kı da kı da ya na caq
la rın da qu raş dı rıl mış ye ni 
ter mi nal lar dan əl də et mək 
olar. «Ba kı Kart»ın qiy mə ti 2 
ma nat dır və 1 ge diş haq qı
nın qiy mə ti isə 20 qə pik dir. 
«Ba kı Kart Məh dud is ti fa də 
üçün» kar tın qiy mə ti də 20 
qə pik dir. Bu növ kar ta yal nız 
sa tın alı nar kən 1, 2, 3 və ya 4 
ge diş yük lə mək müm kün dür. 
Ter mi nal lar da bu növ kart la
rın ba lan sı nı ar tır maq müm
kün de yil. «Ba kı Kart Məh dud 
is ti fa də üçün» kar tı yu xa rı da 
qeyd edi lən nəq liy yat va si tə
lə rin dən çox az is ti fa də edən 
şə hə rin qo naq la rı və sa kin lə
ri üçün nə zər də tu tu lub. Hər 
iki növ kart heç bir hal da ge ri 
qay ta rıl mır. “Ba kı Met ro po li

te ni” QSCnin hə rə kət xid
mə ti nin baş mü hən di si Eti
bar İsa yev isə ha zır da is ti fa də 
olu nan kart la rın ta le yi ilə 

bağ lı mə sə lə yə ay dın lıq gə ti
rib. Onun söz lə ri nə gö rə, av
qus tun 15dək «Met ro kart»ın 
gi rov də yə ri nağd şə kil də ge
ri qay ta rı la caq. Qeyd edi lən 
ta rix dən son ra isə bu müm
kün ol ma ya caq. «Met ro kart»ı 
«Ba kı Kart» ilə də yiş dir mək 
müm kün de yil. «Met ro
kart»dan iki hal da ge diş haq
qı ola raq is ti fa də edi lə bi lər. 
«Met ro kart»ın gi rov də yə ri 
hə min kar ta ge diş haq qı ola
raq yük lə nir. «Met ro kart»ın 

ba lan sı sı fır ol duq da atı lır və 
ye ni «Ba kı Kart» alı na raq is
ti fa də olu nur. «Met ro kart»ın 
gi rov də yə ri və ba lan sın da 

olan məb ləğ «Ba kı Kart»a kö
çü rü lə rək is ti fa də edi lir.

E.İsa yev onu da vur ğu la
yıb ki, «Met ro kart»ın ba lan
sın da olan ge diş haq qı sent
yab rın 30na qə dər is ti fa də 
olu na bi lər. «Met ro kart»ın 
gi rov də yə ri və ba lan sın da 
olan məb lə ği «Ba kı Kart»a 
kö çür mək is tə yən sər ni şin
lər ye ni ter mi nal va si tə si lə 
«Ba kı Kart»ı alıb is ti fa də də 
olan «Met ro kart»ı ilə bir
lik də stan si ya nın xə zi nə da

rı na təq dim et mə li dir. Bir 
ədəd «Met ro kart»ın gi rov 
də yə ri ni və ona yük lən miş 
məb lə ği yal nız bir ədəd 
«Ba kı Kart»a trans fer et mək 
müm kün dür.

Bil di ri lib ki, av qus tun 15
dən sent yab rın 30dək «Met
ro kart»ın gi rov də yə ri sa də cə 
ge diş haq qı ki mi is ti fa də olu
na caq. Sent yab rın 30dək isə 
met ro po li ten də «Met ro kart» 
və «Ba kı Kart»ın bir gə is ti fa
də si hə ya ta ke çi ri lə cək.

Bun dan baş qa “Met ro
kart” və “Ba kı Kart”la rı ilə 
ya ran mış han sı sa prob lem
lə bağ lı “20 Yan var”, “Cə fər 
Cab bar lı”, “Nə ri man Nə ri
ma nov”, “Neft çi lər” stan si
ya la rın da fəa liy yət də olan 
“Kart Ana liz” mər kəz lə ri nə, 
*4343 te le fon nöm rə si nə və 
ya www.ba ki kart.az veb sə hi
fə si nə mü ra ci ət et mək müm
kün dür.

Bakı metrosunda vahid 
kartların istifadəsinə başlanılır

 iqtisadiyyat

Ca ri ilin bi rin ci rü bün
də Gür cüs tan iq ti sa diy ya tı
na 444 mil yon ABŞ dol la rı 
həc min də xa ri ci in ves ti si ya 
qo yu lub. Bu nun 59 mil yon 
dol la rı və ya 34 fai zi Azər
bay can in ves tor la rı nın pa
yı na dü şür. Gür cüs tan Mil li 

Sta tis ti ka Xid mə ti nin mə lu
ma tı na gö rə, Azər bay can bu 
gös tə ri ci ilə xa ri ci in ves tor
lar sı ra sın da bi rin ci yer də dir. 
Si ya hı da ikin ci ye ri Tür ki yə 
(27 mil yon dol lar), üçün cü 
ye ri isə Ru si ya (23 mil yon 
dol lar) tu tur. 

Mə lu mat da, həm çi
nin bil di ri lir ki, sent yab rın 
45də Ba tu mi də in ves ti si
ya fo ru mu (“In vest in Ge
or gia2015”) ke çi ri lə cək. 
Azər bay can şir kət lə ri AZP
RO MOnun xət ti ilə bu təd
bi rə də vət olu nur lar.

“Azər yol ser vis” ASC tə
rə fin dən apa rı la caq sı naq 
və pro fi lak ti ka iş lə ri ilə əla
qə dar Zi ya Bün ya dov pros
pek ti nin bir his sə sin də nəq
liy yat va si tə lə ri nin hə rə kə ti 
mü vəq qə ti ola raq məh dud
laş dı rı la caq. ASCnin mət
bu at xid mə tin dən ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə  av qus tun 
7dən 9dək Z.Bün ya dov 
pros pek ti ilə Əb dül va hab 
Sa lam za də, Alı Mus ta fa
yev və Hü seyn ba la Əli yev 
kü çə lə ri nin kə siş mə sin də 

yer lə şən “Xu tor dai rə”sin də 
müx tə lif yol qov şa ğı na aid 
olan kör pü də apa rı la caq sı
naq iş lə ri ilə əla qə dar kör pü 
nəq liy yat va si tə lə ri nin hə
rə kə ti üçün tam bağ la na caq. 

Tu nel lər də və di gər 
əra zi lər də apa rı la caq pro
fi lak tik iş lə ri ilə əla qə dar 
isə gös tə ri lən müd dət də 
Z.Bün ya dov pros pek ti nin 
Əh məd Rə cəb li kü çə si ilə 
kə siş mə sin dən “20 Yan var 
dai rə”si və “Qə bə lə dai rə”si
nə doğ ru olan is ti qa mət də 

də nəq liy yat va si tə lə ri nin 
hə rə kə ti mü vəq qə ti ola raq 
məh dud laş dı rı la caq. 

Nəq liy yat va si tə lə ri nin 
hə rə kə ti nə yal nız əsas yol
da məh du diy yət qo yu la caq. 
Bu is ti qa mət də hə rə kət yan 
yol lar la tə min edi lə cək. Əks 
is ti qa mət də isə, yə ni “20 
Yan var dai rə”si və “Qə bə
lə dai rə”sin dən “Bö yük Şor 
yol qov şa ğı”na doğ ru nəq
liy yat va si tə lə ri nin hə rə kə
tin də heç bir məh du diy yət 
ol ma ya caq.

Ca ri ilin ikin ci rü bün də 
ti kin ti iş lə rin də qiy mət lər 
əv vəl ki rü bə nis bə tən 0,8 
fa iz ba ha la şıb. Döv lət Sta
tis ti ka Ko mi tə sin dən (DSK) 
bil di ri lib ki, rüb ər zin də ye
rüs tü ti ki li lər böl mə sin də 
0,8 fa iz, yol və kör pü ti kin ti
sin də isə 0,5 fa iz ba ha laş ma 

mü şa hi də edi lib. 
Bu müd dət ər zin də ye

rüs tü ti ki li lər dən ya şa yış 
ev lə ri nin ti kin ti si üz rə qiy
mət lər 0,9 fa iz, so si al tə yi
nat lı bi na la rın ti kin ti si üz rə 
qiy mət lər 0,8 fa iz ba ha la şıb. 
Beş mər tə bə yə qə dər ya şa
yış ev lə ri nin ti kin ti si  üz rə 

qiy mət lər 0,4 fa iz, 6 və çox
mər tə bə li ya şa yış ev lə ri nin 
ti kin ti si üz rə qiy mət lər isə 1 
fa iz ar tıb. So si al tə yi nat lı bi
na lar dan ümum təh sil mək
təb lə ri nin ti kin ti si üz rə qiy
mət lər də 0,8 fa iz, in zi ba ti ti
ki li lər üz rə qiy mət lər də 0,6 
fa iz ba ha laş ma qey də alı nıb.

Azər bay can in ves tor la rı Gür cüs tana  
59 mil yon dol lar sər ma yə qo yub lar

Z.Bün ya dov pros pek ti nin bir his sə sin də  
hə rə kət məh dud laş dı rı lır

Bu ilin ikin ci rü bün də ti kin ti iş lə rin də  
qiy mət lər 0,8 fa iz ar tıb
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Ta rif Şu ra sı nın Ka tib li yin
dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə 
dər man va si tə lə ri nin əsas his
sə si nin qiy mət lə ri nin tən zim
lən mə si nin ca ri ilin so nu na 
ki mi ba şa çat dı rıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. Ka tib lik dən qeyd edi
lib ki, elan olun du ğu ki mi, me
to do lo gi ya ya əsa sən, dər man 
va si tə lə ri nin qiy mət lə ri nin 
tən zim lən mə si ba zis qiy mət lər 
əsa sın da hə ya ta ke çi ri lir: “Hər 
bir dər man va si tə si nin tə si re di
ci mad də si, do za sı, ti ca rət qab
laş dır ma sı və qab laş dır ma da kı 
miq da rı na gö rə ən azı 10 öl kə 

üz rə qiy mət lə rin mü qa yi sə si 
apa rı lır. Bu iş vaxt və mə su liy yət 
tə ləb edən pro ses ol du ğu üçün, 
qeyd olun du ğu ki mi, mər hə lə
li şə kil də hə ya ta ke çi ri lə cək və 
qiy mət lər təs diq lən dik cə Ta rif 

(qiy mət) Şu ra sı nın mü va fiq qə
ra rı rəs mi in ter net say tı mız da 
yer ləş di ri lə cək”.

Qeyd edək ki, iyu lun 30da 
Ta rif (qiy mət) Şu ra sı nın ic la
sın da dər man va si tə lə ri nin ilk 
mər hə lə də hə ya ti va cib və da
ha çox tə lə bat olan 25 tə si re di ci 
mad də üz rə 250dən çox dər
man va si tə si nin qiy mə ti təs diq 
edi lib.

Qə ra ra əsa sən, hə min dər
man va si tə lə ri nin qiy mət lə ri, 
elə cə də rə qa bət mü hi ti nin po
zul ma ma sı üçün bu dər man lar
la ey ni tə si re di ci mad də yə ma lik 

olan di gər dər man va si tə lə ri nin 
qiy mət lə ri 2015ci il 15 sent yabr 
ta ri xin dən qüv və yə mi nə cək. 
Hə min ta rix dən eti ba rən Şu ra
nın qə ra rın da gös tə ri lən 25 tə
si re di ci mad də üz rə qiy mət lə ri 
təs diq edil mə yən dər man va si
tə lə ri nin sa tı şı hə ya ta ke çi ri lə 
bil məz. Bu tə si re di ci mad də lər 
üz rə qiy mət lə ri təs diq edil mə
yən di gər dər man va si tə lə ri nin 
qiy mət lə ri nin təs diq lən mə si 
üçün sə nəd lə rin (bə yan na mə
lə rin) qə bu lu nun son müd də ti 
2015ci il av qust ayı nın 10dək 
mü əy yən edi lib.

Ba kıTif isƏr zu rum tə bii 
qaz bo ru xət ti nin Tür ki yə dən 
ke çən his sə sin də baş ve rən 
part la yı şın sə bəb lə ri araş dı rı lır.

 ARDNŞin ic ti ma iy yət
lə əla qə lər və mət bu at xid
mə ti nin rəh bə ri Ni za məd din 
Qu li ye vin söz lə ri nə gö rə, baş 
ver miş part la yış nə ti cə sin də  
Azər bay can tə rə fi nə zə rər 
dəy mə yib. Onun söz lə ri nə 
gö rə qaz kə mə ri nin part la
yı şın baş ver di yi his sə si nin 
mü ha fi zə işi ni Tür ki yə tə rə fi, 
Bo taş şir kə ti hə ya ta ke çi rir. 

“Bo taş şir kə ti ilə dai mi əla
qə lə ri miz var.  Qeyd edim ki, 
xoş bəxt lik dən qra fi kə uy ğun 
ola raq ca ri tə mir iş lə ri ilə əla
qə dar dü nən ax şam dan, yə ni 
part la yış baş ver mə miş dən 
89 sa at əv vəl dən Ba kıTif
lisƏr zu rum qaz kə mə ri nin 
Tür ki yə yə qə dər olan his sə si
nə qaz ve ril mə yib. Bu na gö rə 
də Azər bay can tə rə fi nə zi yan 
dəy mə yib. Ha zır da part la yı şın 
sə bəb lə ri araş dı rı lır. Bu nun la 
bağ lı əla və mə lu mat olan da 
bu ba rə də ət raf lı mə lu mat 

ve ri lə cək”, – de yə N.Qu li yev 
vur ğu la yıb.

 Xa tır la daq ki, Ba kıTif is
Ər zu rum tə bii qaz bo ru xət ti

nin Tür ki yə nin Qars vi la yə tin
dən ke çən his sə sin də part la yış 
baş ve rib. Qars va li si Gü nay 
Öz də mir ha di sə ilə bağ lı araş
dır ma la rın da vam et di yi ni, böl
gə yə ma vi ya na caq nəq li nin 
da yan dı rıl dı ğı nı bil di rib. Onun 
söz lə ri nə gö rə, ha di sə Sa rı qa
mış ra yo nun da qey də alı nıb. 
Me şə sa hə sin də baş ve rən 
part la yı şın sə bə bi araş dı rı lır.

 Yan ğı nın me şə yə keç mə
si nin qar şı sı alı nıb. Şa hid lə rin 
bil dir di yi nə gö rə, part la yı şın 
sə si 20 km uzaq lıq dan eşi di lib.

Və tən daş la rı mız ucuz dər man ala caq 

Ba kı-Tif lis-Qars-Ər zu rum qaz bo ru 
xət ti par t la dıl dı

50mindənçoxşəxsPrezidenttəqaüdüalır

Çem pi on lar Li qa sı ya rış la rı nın 
üçün cü təs ni fat mər hə lə sin də Ağ da
mın “Qa ra bağ” ko man da sı ilə ca vab 
oyu nu üçün Ba kı ya gə lən Şot lan di ya
nın “Sel tik” klu bu nun üzv lə ri, elə cə 
də Bö yük Bri ta ni ya nın Azər bay can
da kı sə fi ri İr fan Sid diq av qus tun 4də 
Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin də məc bu ri 
köç kün lər üçün ye ni sa lın mış ya şa yış 
komp lek sin də olub lar.

Bu ba rə də Qaç qın la rın və Məc
bu ri Köç kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət 
Ko mi tə si nin mət bu at xid mə tin dən 
mə lu mat ve ri lib. Döv lət Ko mi tə si nin 
sədr müa vi ni Fu ad Hü sey nov fut bol 
ko man da sı nın üzv lə ri nə və on la rı 

mü şa yi ət edən mət bu at nü ma yən də
lə ri nə Er mə nis tanAzər bay can, Dağ
lıq Qa ra bağ mü na qi şə si, prob le min 
ya ran ma ta ri xi ba rə də ət raf ı mə lu mat 
ve rib. O bil di rib ki, Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri nin Azər bay ca na hər bi tə ca
vü zü nə ti cə sin də tor paq la rı mı zın 20 
fai zi iş ğal olu nub, bir mil yon dan ar tıq 
soy da şı mız qaç qın və məc bu ri köç kü
nə çev ri lib.

Son ra “Sel tik” klu bu nun üzv lə ri 
mə həl lə də yer lə şən Zən gi lan ra yon 
4 nöm rə li məc bu ri köç kün tam or ta 
mək tə bin də ya ra dıl mış şə ra it lə ta nış 
olub, id man za lın da şa gird lər dən iba
rət ko man da ilə fut bol oy na yıb lar.

“Sel tik”in oyun çu la rı məc bu ri 
köç kün lər lə gö rüş dü lər 

2015ci ilin iyul ayın da Azər bay can 
Mər kə zi Ban kı nın (AMB) sə rən ca
mın da olan val yu ta eh ti yat la rı iyun ayı 
ilə mü qa yi sə də 18,7 mil yon dol lar (0,2 
fa iz) aza la raq 8,5 mil yard dol la ra enib. 
2015ci ilin əv və lin dən AMBnin val
yu ta eh ti yat la rı 5,26 mil yard dol lar (38,2 
fa iz) aza lıb. AMBnin val yu ta eh ti yat la
rı nın azal ma sı ötən ilin iyul ayın dan 
mü şa hi də olu nur. Bu, əv vəl lər ya vaş 
temp lə (təq ri bən 2050 mil yon dol lar) 

ge dir di sə, de kabr dan eti ba rən kəs kin 
azal ma baş ve rib. Bu da öl kə də dol lar 
küt lə si nə tə lə ba tın art ma sı ilə əla qə
dar dır. 

Ar tıq bu ilin mayiyun ayın da val
yu ta eh ti yat la rı nın ar tı mı bər pa edil di. 
Be lə ki, ap rel ayı ilə mü qa yi sə də may 
ayın da AMBnin eh ti yat la rı 42,9 mil
yon dol lar (0,51 fa iz) ar ta raq 8,43 mil
yard dol la ra qal xıb, iyun ayın da isə 89,4 
mil yon dol lar (1,06 fa iz) ar tıb.

Mər kə zi Ban kın val yu ta eh ti yat la rı 
8.5 mil yard do llar təş kil edir

Pre zi den tin mü va fiq fər
man və sə rən cam la rı na əsa sən, 
Əmək və Əha li nin So si al Mü da
fiə si Na zir li yi tə rə fin dən pre zi
dent tə qaü dü ilə tə min olu nan 
və tən daş la rın sa yı açıq la nıb.  
Na zir li yin İc ti ma iy yət lə əla qə
lər şö bə sin dən ve ri lən mə lu
ma ta gö rə, ca ri ilin yan variyun 
ay la rın da be lə şəxs lə rin sa yı 53 
min 484 nə fər təş kil edib. 

“Azər bay ca nın Mil li Qəh
rə ma nı” fəx ri adı ve ril miş 180 
nə fə rə və ya ailə üzv lə ri nə, 13 
min 402 şə hid ailə si nə, 18 min 
784 nə fər mü ha ri bə əli li və 
on la ra bə ra bər tu tu lan şəx sə, 
20 Yan var fa ciə si za ma nı şə hid 
ol muş 116 nə fə rin ailə si nə, 20 
Yan var ha di sə lə ri ilə əla qə dar 
əlil olan 320 nə fə rə pre zi den tin 
ay lıq tə qaü dü ödə ni lib, həm çi

nin Azər bay can Res pub li ka sı
nın fəx ri ad la rı ilə təl tif olu nan 
2240 nə fər, Bö yük və tən mü
ha ri bə si iş ti rak çı sı ol muş 494 
nə fər, ümu mi sə bəb dən I qrup 
əlil olan və əmək pen si ya sı al
maq hü qu qu ol ma yan 17 min 
480 nə fər pre zi den tin ay lıq tə
qaü dü ilə tə min olu nub. 

Qeyd olu nan dövr də 406 
nə fə rə pre zi den tin fər di tə

qaü dü ödə ni lib, həm çi nin 
Əf qa nıs tan da So vet qo şun la
rı nın tər ki bin də bey nəl mi ləl 
bor cu nu ye ri nə ye ti rər kən 
hə lak ol muş, it kin düş müş 
və məh kə mə qay da sın da öl
müş elan edi lən 57 nə fər hər
bi qul luq çu nun 62 nə fər ailə 
üz vü nə də pre zi dent tə qaü dü 
tə yin olu na raq, ödə nil mə si nə 
baş la nı lıb.

 Av qust 27i sa at 00.30da 
Mars pla ne ti Yer kü rə si nə ən 
ya xın mə sa fə də da ya na caq. 
AMEAdan ve ri lən xə bə rə gö
rə, Qır mı zı Pla net ad la nan Mars 
hə min ge cə sə ma da kı Ve ne ra 
ul du zu və Ay dan da ha par laq 
gö rü nə cək. 

Hə min ge cə Mars pla ne ti 
Yer dən 34,65 min mil mə sa fə
dən ke çə cək. Növ bə ti də fə 2287 
il də Mars pla ne ti Yer pla ne ti nə 

da ha da ya xın la şa caq. Bu ha di
sə qey riadi ol du ğun dan hə min 
ge cə ar zu la rın ger çək lə şə cə yi 
gü man edi lir. 

Avqustun27-dənövbəti 
dəfə272ilsonra 
təkrarlanacaqqeyri-adi 
təbiəthadisəsibaşverəcək

D Ü N Y A

Tür ki yə nin xa ri ci iş lər 
na zi ri Möv lud Ça vu şoğ lu Su
ri ya da İŞİDə qar şı ge niş miq
yas lı əmə liy yat la ra ha zır lıq 
get di yi nı açıq la yıb. Bu nun la 
bağ lı mə lu ma tı Möv lud Ça vu
şoğ lu TRTyə mü sa hi bə sin də 
qeyd edib. 

“İn cir lik hər bi ha va ba
za sın dan is ti fa də sa hə sin də 
ABŞla ra zı lı ğa gəl mi şik. Ar
tıq or da ABŞ pi lot suz apa rat
la rı nın və avia si ya nın möv
cud lu ğu nu gö rə bi li rik. Tez
lik lə, İŞİDə qar şı bir gə və 
komp leks mü ba ri zə yə baş la
ya ca ğıq”, – de yə M. Ça vu şoğ lu 
vur ğu la yıb.

 Qeyd edək ki, bir müd
dət əv vəl İn cir lik hər biha va 
ba za sın dan ABŞın si lah da

şı yan pi lot suz uçan apa rat la
rın ha va ya qal dı rıl dı ğı ba rə də 
mə lu mat lar ya yıl mış dı. Su ri ya 
əra zi si üzə rin də uçuş lar edən 
pi lot suz apa rat lar sa də cə kəş
fiy yat mə lu mat la rı top la mış, 
İŞİDin möv qe lə ri nə heç bir 
zər bə en dir mə miş di.

 Ba za dan is ti fa də qay da la
rı çər çi və sin də di gər öl kə lə rin 
da pi lot suz apa rat la rın dan is ti
fa də olu na bi lər. Təy ya rə lə rin 
is ti fa də qay da la rı ilə bağ lı qə
rar lar isə hər də fə Tür ki yə və 
ABŞın bir gə fəa liy yə ti çər çi
və sin də mü əy yən ləş di ri lə cək.

 Xa tır la daq  ki, ABŞ uzun 
müd dət bu ba za dan İŞİDə 
qar şı əmə liy yat lar da is ti fa də 
edil mə si üçün ica zə al ma ğa 
ça lı şırdı.

“Tür ki yə ABŞ-la bir gə  
ge niş miq yas lı  
əmə liy yat la ra baş la yıb”

Ebo la nın  
ça rə si ta pıl dı

Ümum dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı Ebo la vi ru sun dan xi las ol
ma ğın yo lu nu ta pıb. Təş ki lat vi ru sa qar şı yüz fa iz tə sir gös tə rən 
vak sin ha zır lan dı ğı nı açıq la yıb.Vak sin dən, ilk növ bə də, vi ru sun 
ən çox ya yıl dı ğı Qər bi Af ri ka da is ti fa də edi lə cək. 

Xa tır la daq ki, bu ra da 2013cü ilin de kab rın dan bə ri 11,200 
in san Ebo la nın qur ba nı olub.

Nef tin qiy mə ti 50 dol lar lıq 
psi xo lo ji həd dən aşa ğı düş dü

NyuYor kun NYMEX əm təə bir ja sın da ke çi ri lən elekt ron 
ti ca rət əmə liy yat la rı nın ge di şin də WTI neft i nin qiy mə ti 1 ba
re lə gö rə 0,32 dol lar ar ta raq 45,49 dol lar təş kil edib.

 Ha zI ır da dün ya bir ja la rın da o cüm
lə dən ICE Lon don qi tə lə ra ra sı bir ja sın da 
Brent mar ka lı neft in 1 ba re li nin də yə ri 0,25 
dol lar ar ta raq 49,77 dol lar olub.


