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Av qus tun 6da Azər bay
can Pre zi den ti, Si lah lı Qüv
və lə rin Ali Baş Ko man da nı 
İl ham Əli yev  Ağ dam da kı “N” 
say lı hər bi his sə yə gəl miş dir.

Mü da fiə na zi ri ge ne ral
pol kov nik Za kir Hə sə nov 
Pre zi dent, Si lah lı Qüv və lə
rin Ali Baş Ko man da nı İl ham 
Əli ye və ra port ver miş dir.

Tə mas xət tin də yer lə şən 
bu hər bi his sə də ki şə ra it lə 
ta nış lıq dan son ra Ali Baş Ko
man dan İl ham Əli yev ko man
da mü şa hi də mən tə qə sin dən 
düş mə nin möv qe lə ri ni iz lə
miş dir.

Son ra Pre zi dent dö yüş 
tap şı rı ğı nı ye ri nə ye ti rər kən 
xü su si lə fərq lən miş bir qrup 
hərb çi yə qiy mət li hə diy yə lər 
təq dim et miş dir.

Döv lət baş çı sı hərb çi
lər lə gö rüş müş və dö yüş də 
fərq lən miş hər bi qul luq çu
lar qar şı sın da çı xış et miş dir. 
Cəb hə xət tin də Azər bay
ca nın üs tün möv qe yin dən 
da nı şan Ali Baş Ko man dan 
de miş dir: “Azər bay can or
du su nun pe şə kar lı ğı, dö yüş 
qa bi liy yə ti ar tır, Azər bay
can əs gər, gi zir və za bit lə ri 
Və tə nə lə ya qət lə xid mət 
edir lər, öz Və tə ni nə sa diq
dir lər. Bi zim bü tün hər bi 
his sə lə ri miz də, xü su si lə ön 
cəb hə də yer lə şən hər bi his
sə lər də ruh yük sək li yi var 
və Azər bay can əs gə ri nin 
və tən pər vər lik hiss lə ri çox 
yük sək dir, möh kəm dir. Biz 
bun dan son ra da öz dö yüş 
po ten sia lı mı zı ar tı ra ca ğıq. 
Ha zır da Azər bay can or du su
nun mad ditex ni ki təc hi za tı 
ən yük sək sə viy yə də dir. Son 
vaxt lar əl də et di yi miz si lah, 
tex ni ka de mə yə əsas ve rir 

ki, biz is tə ni lən və zi fə ni ic ra 
edə bi lə rik.

Son vaxt lar həm Azər bay
can da müa sir si lah və tex ni ka 
is teh sal olu nur, ey ni za man da, 
xa ri ci mən bə lər dən al dı ğı mız 
ava dan lıq, tex ni ka, si lahsur
sat ən müa sir stan dart la ra 
ca vab ve rir. Ha va hü cu mu na 
qar şı ən müa sir qur ğu lar əl də 
edi lib dir. Or du muz da ən güc
lü ar til le ri ya qur ğu la rı var dır. 
Bö yük də qiq li yə və çox bö
yük da ğı dı cı qüv və yə ma lik 
olan ra ket sis tem lə ri, dö yüş 
və nəq liy yat he li kop ter lə ri, 
dö yüş təy ya rə lə ri, zi reh li tex
ni ka, tank lar – bü tün bun lar 
bu gün Azər bay can or du su
nun po ten sia lı nı təş kil edən 
amil lər dir. Bu gün Azər bay
can or du su Dağ lıq Qa ra bağ
da kı is tə ni lən ob yek ti məhv 

edə bi lər. Bu nu biz də bi li rik, 
Azər bay can xal qı da, düş mən 
də bil mə li dir. Bu gün an caq 
Azər bay can döv lə ti nin si ya
sə ti sa yə sin də böl gə də sa
bit lik, hə lə ki, tə min edi lir. 
Azər bay can sa bit ləş di ri ci öl
kə dir. Biz bu gün öz im kan la
rı mı zı ar tı ra raq da ha da güc lü 
or du ya ma lik olu ruq və bu or
du is tə ni lən vaxt da is tə ni lən 
və zi fə ni ic ra edə bi lər”.

Azər bay ca nın iq ti sa di, si
ya si və mə nə vi re surs la rın
dan da nı şan Pre zi dent İl ham 
Əli yev da ha son ra de miş dir: 
“Biz güc lü hər bi po ten sia la 
ma li kik. Ar tıq bu, müx tə lif 
vaxt lar da nü ma yiş et di ri lib. 
Hər bi tə lim lər də və pa rad lar
da bi zim tex ni ka mız nü ma yiş 
et di ri lir. Am ma bi zim ən bö
yük gü cü müz əs gər lə ri mi zin 

cə sa rə ti, və tən pər vər li yi dir. 
Bu gün Azər bay can da elə gö
zəl gənc nə sil ye ti şib ki, on
la rın ha mı sı Ali Baş Ko man
da nın əm ri ni göz lə yir. Son 
ha di sə lər də bu nu gös tə rir. 
Hət ta hərb işin dən kə nar da 
olan in san lar da öz fi  kir lə ri ni, 
is tək lə ri ni bil di rir lər, kö nül lü 
ola raq cəb hə böl gə si nə get
mək is tə yir lər. Bu, mə ni çox 
se vin di rir və onu gös tə rir ki, 
Azər bay can da və tən pər vər
lik ru hu yük sək dir. Mə nə vi 
üs tün lük bi zim tə rə fi  miz də
dir. Er mə nis tan dan isə son 
ha di sə lər dən son ra əha li küt
lə vi kö çə baş la mış dır”. 

Döv lət baş çı sı çı xı şı nı 
Azər bay ca nın qə ti möv qe yi
ni vur ğu la maq la bi tir miş dir: 
“Mən hər bi his sə lər də teztez 
olu ram. Tə mas xət tin də də, 

bu böl gə də də, di gər möv qe
lər də də ol mu şam. Bir da ha 
de mək is tə yi rəm ki, mə nə 
ope ra tiv mə lu mat ve ri lir. An
caq bu gün gəl mi şəm ki, si
zin lə bir lik də bu sən gər lər də 
olum, si zə öz sö zü mü de yim 
və Azər bay can xal qı nı bu ra
dan əmin edim ki, Azər bay
can or du su Azər bay can döv
lə ti ni qo ru yur və öz məq sə di
nə ça ta caq. Biz əra zi bü töv lü
yü mü zü bər pa edə cə yik”.

Son ra Pre zi dent, Si lah lı 
Qüv və lə rin Ali Baş Ko man
da nı İl ham Əli yev ope ra tiv 
mü şa vi rə ke çir miş dir.

Döv lət baş çı sı na cəb hə 
xət tin də ümu mi və ziy yət lə 
bağ lı mə ru zə edil miş dir.

Si lah lı Qüv və lə rin Ali Baş 
Ko man da nı İl ham Əli yev mü
va fi q tap şı rıq la rı nı ver miş dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev:

“Biz əra zi bü töv lü yü mü zü 
bər pa edə cə yik”
Si lah lı Qüv və lə rin Ali Baş Ko man da nı Ağ dam da kı “N” say lı 
hər bi his sə də olmuşdur

Əmək daş lıq 
müx tə lif sa hə lər 
üz rə ge niş lə nir

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev av qus tun 5də İran 
İs lam Res pub li ka sı nın ra
bi tə və in for ma si ya tex no
lo gi ya la rı na zi ri Mah mud 
Vae zi nin baş çı lı ğı ilə nü
ma yən də he yə ti ni qə bul 
et miş dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Azər bay can ilə İran ara sın
da iki tə rəf li mü na si bət lə
rin uğur la in ki şaf et di yi ni 
vur ğu la mış dır. İran İs lam 
Res pub li ka sı na rəs mi sə fə
ri ni və İran rəh bər lə ri ilə 
gö rüş lə ri ni məm nun luq la 
xa tır la yan Pre zi dent İl ham 
Əli yev bu sə fə rin iki tə rəf  i 
əla qə lə ri mi zin ge niş lən di
ril mə si nə ye ni tə kan ver di
yi ni qeyd et miş dir. Öl kə lə
ri miz ara sın da əmək daş lı
ğın si ya si, iq ti sa di, mə də ni 
və di gər sa hə lər də yax şı 
sə viy yə də ol du ğu nu de yən 
döv lət baş çı sı Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə İran İs lam 
Res pub li ka sı ara sın da iq ti
sa di, ti ca rət və hu ma ni tar 
sa hə lər də əmək daş lıq üz
rə Döv lət Ko mis si ya sı nın 
növ bə ti ic la sın da mü za ki
rə olu na caq mə sə lə lə rin 
bu əmək daş lı ğın da ha da 
möh kəm lən di ril mə si işi nə 
xid mət edə cə yi nə əmin li
yi ni ifa də et m iş dir. Pre zi
dent İl ham Əli yev İran İs
lam Res pub li ka sı nın ra bi tə 
və in for ma si ya tex no lo gi
ya la rı na zi ri Mah mud Vae
zi nin öl kə mi zə sə fə ri nin də 
uğur lu ke çə cə yi nə ümid var 

ol du ğu nu bil dir miş dir.
Na zir Mah mud Vae zi 

İran İs lam Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Hə sən Ru ha ni
nin sa lam la rı nı döv lə ti mi
zin baş çı sı na çat dır mış dır. 
O, Pre zi dent Hə sən Ru ha
ni nin Azər bay ca nın döv lət 
baş çı sı ilə Da vos da və Teh
ran da ke çir di yi gö rüş lə ri 
məm nun luq la xa tır la dı ğı nı 
de miş dir. Mah mud Vae zi 
ötən sə fər lə ri za ma nı Azər
bay can xal qı nın ümum mil li 
li de ri Hey dər Əli yev ilə gö
rüş lə ri ni bö yük eh ti ram la 
xa tır la mış , Ba kı da ina nıl
maz in ki şa fın şa hi di ol du
ğu nu və ötən dövr ər zin də 
öl kə miz də ge dən sü rət li 
in ki şaf pro ses lə ri nin on da 
də rin tə əs sü rat ya rat dı ğı nı 
vur ğu lamışdır.

Gö rüş də Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə İran İs lam 
Res pub li ka sı ara sın da iki tə
rəf  i əla qə lə rin müx tə lif is
ti qa mət lər də, o cüm lə dən 
ener ge ti ka, nəq liy yat, neft 
da şı ma la rı, gə mi qa yır ma, 
ti ca rət, bank sek to ru, elm, 
id man və di gər sa hə lər də 
in ki şaf pers pek tiv lə ri ilə 
bağ lı mə sə lə lər ət ra fın da 
fi  kir mü ba di lə si apa rıl mış
dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
İran İs lam Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti Hə sən Ru
ha ni nin sa lam la rı na gö rə 
min nət dar lı ğı nı bil dir miş, 
onun da sa lam la rı nı İra nın 
döv lət baş çı sı na çat dır ma ğı 
xa hiş et miş dir.

Av qus tun 6da Pre zi dent 
İl ham Əli yev Ağ dam ra yo
nun da 632 məc bu ri köç kün 
ailə si üçün sa lı nan ye ni qə sə
bə nin açı lı şın da iş ti rak edib.

Azər bay ca nın sü rət li so
si aliq ti sa di in ki şa fı nın əsas 
xa rak te rik xü su siy yət lə rin
dən bi ri də öl kə də hə ya ta ke
çi ri lən si ya sə tin müs bət nə ti
cə lə ri nin hər bir və tən da şın 
hə ya tın da öz ək si ni tap ma sı, 
in san la rın ri fah ha lı nın yax
şı laş ma sı dır. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin mü va fi q fər man və 
sə rən cam la rı na əsa sən, Er
mə nis ta nın hər bi tə ca vü zü 
nə ti cə sin də doğ ma tor paq
la rın dan di dər gin dü şən və
tən daş la rı mı zın hə yat şə rai
ti nin yax şı laş dı rıl ma sı və bu 
sa hə də tə sir li təd bir lə rin 
gö rül mə si diq qət mər kə zin

də sax la nı lır. Bu da, tə bii ki, 
Azər bay can da so si al sa hə də 
və ziy yə tin da ha da yax şı laş
ma sı nı xa rak te ri zə edən mü
hüm pa ra metr lər dən bi ri dir. 
2003cü il də pre zi dent seç
ki lə ri ərə fə sin də “bir də nə 
də ol sun ça dır dü şər gə si nin 
qal ma ya ca ğı nı” bil di rən Pre
zi dent İl ham Əli yev ver di yi 
və də əməl edib. 2007ci ilin 
de kab rın da öl kə də ki so nun
cu ça dır dü şər gə si ta ri xə qo
vu şub. Ötən müd dət də ça
dır dü şər gə lə ri ləğv edi lə rək 
məc bu ri köç kün lər üçün bü
tün inf rast ruk tu ra ma lik ye ni 
qə sə bə lər sa lı nıb. On lar dan 
bi ri də Ağ dam ra yo nun da 
məc bu ri köç kün ailə lə ri üçün 
sa lı nan ye ni qə sə bə dir.

Qə sə bə Ağ dam ra yo
nun dan olan 632 məc bu ri 

köç kün ailə si üçün nə zər də 
tu tu lub. Bu, qaç qın və məc
bu ri köç kün lər üçün sa lın mış 
83cü ya şa yış komp lek si dir. 

70 hek tar sa hə ni əha tə edən 
qə sə bə də 632 mən zil lə ya
na şı, 440 yer lik mək təb, 50 
yer lik uşaq bağ ça sı, in zi ba ti 

bi na, tibb mən tə qə si, klub
ic ma mər kə zi, poçt bi na sı da 
in şa olu nub. Qə sə bə nin elek
t rik ener ji si, iç mə li su və qaz 

təc hi za tı ilə bağ lı hər tə rəf  i iş 
apa rı lıb. Bu ra ya Ağ dam ra yo
nu nun Dörd yol ad la nan əra
zi sin də ağır şə ra it də ya şa yan 
3100 ağ dam lı məc bu ri köç
kün kö çü rü lə cək.

Ye ni qə sə bə ilə ta nış lıq
dan son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev Ağ dam ic ti ma iy yə ti
nin nü ma yən də lə ri ilə gö rüş
müş dür.

Gö rüş də çı xış edən döv lə
ti mi zin baş çı sı de miş dir: “Ağ
dam ra yo nu nun əha li si in di 
190 min nə fər dir. On lar dan 
90 mi ni ar tıq Ağ dam ra yo
nun da məs kun laş mış dır. Bu, 
çox se vin di ri ci hal dır. Çün ki 
vax ti lə bu qə sə bə lə rin ya ra
dıl ma sı o məq sə di gü dür dü 
ki, sa kin lər öz kənd lə rin də 
ya şa ya bil mə sə lər də, Ağ dam 
ra yo nun da ya şa sa lar, doğ ma 

kənd lə ri nə da ha ya xın olar lar.
Azər bay can döv lə ti məc bu

ri köç kün lə rin prob lem lə ri ilə 
mü tə ma di qay da da məş ğul dur 
və bu mə sə lə lə rin həl li üçün 
bö yük və sa it ay rı lır. Qaç qın la ra, 
köç kün lə rə ay rı lan və sa it ar tır. 
Hər il an caq ti kin ti iş lə ri nə 300 
mil yon ma nat və sa it ay rı lır ki, 
bu və sa it dən is ti fa də edi lə rək 
qə sə bə lər sa lı nır və son il lər də 
hər il ən azı 20 min köç kün ye ni 
ev lə rə kö çü rü lür, on la rın şə rai
ti yax şı la şır. Yə ni, bir söz lə, biz 
hər il, de mək olar ki, bir ki çik 
şə hər ya ra dı rıq və bu nu da vam 
et di rə cə yik. Əmi nəm ki, növ
bə ti il lər də bu pro ses da ha da 
sü rət lə ge də cək. Çün ki öl kə mi
zin ma liy yə və ziy yə ti yax şı dır, 
yax şı la şır və ən ağır və ziy yət də 
ya şa yan lar üçün biz, ilk növ bə
də, bu ad dım la rı at ma lı yıq”.

“Biz hər il, de mək olar ki, bir ki çik şə hər ya ra dı rıq”
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Yüksək mənəvi dəyərlərə  
sadiqlik örnəyi 
Ulu öndər Heydər Əliyev 2001-ci il 13 avqust tarixli bəyanatında  
milli-mənəvi dəyərlərin qorunması zərurətini önə çəkmişdir

XXI əs rin baş lan ğı cı bü
töv lük də dün ya si ya sə ti nin 
trans mil li ləş mə si, qlo bal laş
ma pro ses lə ri nin ge niş vü sət 
al ma sı döv rü ki mi sə ciy yə
lə nir. Bu nun la be lə, hər bir 
xal qın mil li özü nə məx sus
lu ğu nun qo ru nub sax lan ma
sı zə ru rə tin dən irə li gə lən, 
lo ka li za si ya ad lan dı rı lan əks 
cə rə yan da özü nü qa ba rıq 
gös tə rir. İn di ay rıay rı döv lət
lər mil li ənə nə və də yər lə ri 
sar sı dan küt lə vi mə də niy yət 
ste reo tip lə ri nə qar şı çı xır, 
müx tə lif bey nəl xalq təş ki
lat lar mil limə də ni su ve
ren li yin yad tə sir lər dən hifz 
olun ma sı zə ru rə ti ni diq qə tə 
çə kir lər. Aş kar gö rü nür ki, 
fərq li mə də niy yət lər ara sın
da or taq tə mas nöq tə lə ri nin 
ta pıl ma sı bu gün qlo bal la şan 
dün ya da sülh və sa bit li yin, 
əminaman lı ğın, dinc ya na
şı ya şa ma ğın va cib me ya rı na 
çev ril miş dir. 

Müs tə qil lik ta ri xi o qə dər 
də bö yük ol ma yan Azər bay
can ötən əs rin son la rı na doğ
ru qlo bal laş ma “qa sır ğa sı”na 
düş sə də, məhz ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin müd rik li yi, 
uzaq gö rən si ya sə ti sa yə sin də 
mil limə nə vi, di ni də yər lə
ri ni, adətənə nə lə ri ni kə nar 
tə sir lər  dən qo ru ma ğa na il 
ol muş dur. 

Ümum mil li li der xal qa 
da xi lən, qəl bən ya xın, mil li 
dü şün cə və məf u rə yə ma lik 
şəx siy yət ola raq mil li kim li yi 
ifa də edən də yər lə rə da im 
yük sək həs sas lıq la ya na şır, 
on la rın hifz edi lə rək gənc 
nəs lə aşı lan ma sı nı va cib sa
yır dı. Hey dər Əli yev 2001ci 
il də Ye ni əsr və üçün cü mi
nil lik mü na si bə ti lə xal qa 
mü ra ciə tin də qlo bal laş ma
nın do ğu ra bi lə cə yi mən fi 
fə sad la ra da diq qət çə kir di: 
“Əgər bə şə riy yət XX əs ri el
mi in ki şa fın nai liy yət lə ri nin 
ya rat dı ğı xoş ümid lər lə qar
şı la mış dı sa, qlo bal laş ma pro
se si çox vaxt heç də nik bin lik 
do ğur mur. Bu mü rək kəb və 
bir mə na lı qiy mət lən di ril mə
yən pro se sin pers pek tiv lə ri 
ha mı mı zı dü şün dü rür. Qlo
bal laş ma döv lət lə rin sa bit 
in ki şa fı nın, bü töv lü yü nün 
və ida rə et mə sis tem lə ri nin 
sa bit li yi nin tə min olun ma sı
na, iq ti sa di mü na si bət lər də 
ay rı seç ki li yin ara dan qal dı rıl
ma sı na, xal qın ri fah ha lı nın 
yük səl dil mə si nə kö mək et
mə li dir. Söz süz ki, bey nəl xalq 
hü quq prin sip lə ri və nor ma
la rı nın ali li yi, də yi şik lik lə rin 
tə ka mül xa rak te ri, qar şı lıq lı 
eti mad və ümum bə şə ri də
yər lə rə sə da qət lə ya na şı, hər 
bir öl kə nin sə ciy yə vi mil li 
cə hət lə ri nin nə zə rə alın ma
sı bu pro se sin mü əy yə ne di ci 
is ti qa mə ti ol ma lı dır. Tə bii ki, 
qlo bal laş ma nın bir çox öl kə
lər üçün ya rat dı ğı prob lem lər 
bi zi də dü şün dü rür”.

Ulu ön dər mil limə də ni 
irs lə ya na şı, mə nə viy ya tın, 
mil li əx laq və dü şün cə mo
del lə ri nin qo ru nub sax la nıl
ma sı üçün də səy lə ri ni əsir
gə mə miş dir. Bu ba xım dan 
Hey dər Əli ye vin 13 av qust 
2001ci il ta rix li bə ya na tı 
mil limə nə vi, əx la qi də yər
lə rin qo run ma sı na xid mət 
et mək lə, gənc nəs lin tər bi
yə si nə mən fi tə sir gös tə rən 
ne qa tiv amil lə rin ara dan qal
dı rıl ma sı na xid mət et miş dir. 
Bə ya nat da gös tə ri lir di ki, 
mə nə viy ya ta əsas lan ma yan 
mad di qu ru cu luq xal qa heç 
vaxt uğur gə ti rə bil məz. Tə
miz mə nə viy yat cə miy yət də 
sağ lam mü hi tin əsas gös tə
ri ci si dir. Bu ta ri xi bə ya nat da 
də rin dən araş dı rı lan əx laq 
mə sə lə si, gənc nəs lin yad tə

sir lər dən hifz olun ma sı, di ni 
mə sə lə lə rə mü na si bət, küt
lə vi in for ma si ya va si tə lə rin
də mil li də yər lə rə hör mət 
his si nin qo run ma sı, so si al 
əda lət və di gər ge niş tu tum lu 
möv zu lar müa sir dün ya mız
da hər gün üzüzə gəl di yi miz 
bö yük prob lem lər dir. Sə nə di 
oxu yan hər kəs be lə bir qə
naə tə gə lir ki, ulu ön də rin 
döv lət çi lik ir si nin ən mü hüm 
tə rə fi xal qın mə nə vi gü cü nü 
sə fər bər et mək dir: “Bi zim 
mil lə ti miz də, xal qı mız da, 
azər bay can lı lar da na mus, 
qey rət hə mi şə ən yük sək 
key fiy yət he sab olu nub dur. 
Am ma na mu su nu, qey rə ti
ni, şə rə fi ni al çal dan in san lar 
öz lə riöz lə ri ni bu uçu ru ma 
sa lır lar sa, ar tıq baş qa la rı nın 
da mə nə viy ya tı nı po zur lar. 
Biz bun la ra dö zə bil mə rik və 
xal qı mız da döz mə mə li dir. 
Tə əs süf lər ol sun ki, bi zim 
cə miy yə ti miz də çox la rı bu
nu gö rür, am ma bu na mü na
si bə ti ni bil dir mir. Ya xud da 
ki, üzü nü o tə rə fə dön də rir: 
“mə nə nə dəx li var”. Bu de sə 
ki, “mə nə nə dəx li var”, o de
sə ki, “mə nə nə dəx li var”, o 
bi ri si de sə ki, “mə nə nə dəx
li var”, on da bi zim mil lə ti miz 
ay rıay rı təx ri bat çı la rın əli 
ilə getge də, əl bət tə ki, çox 
bö yük çə tin lik lər lə rast la şa
caq dır”.

Yal nız öz xal qı nın mə nə vi 
po ten sia lı nı rea li zə edə bi lən, 
döv lə ti, onun da xi li və xa ri ci 
si ya sə ti ni bu po ten sia l üzə
rin də qur ma ğı ba ca ran mil
lət lər hə qi qi azad lıq əl də edə 
bi lir və müs tə qil döv lə ti olan 
xalq lar si ya hı sı na dü şürlər. 
Hey dər Əli yev bu nu dün ya
dan təc rid ki mi yox, dün ya ya 
mil li ma raq lar la bağ la ya raq 
azər bay can çı lıq və si ya si li be
ra lizm xət ti ni pa ra lel şə kil də 
hə ya ta ke çi rir di. 19931995
ci il lər də ümum mil li li der bu 
si ya sə ti çox çə tin lik lə, ey ni 
za man da qə tiy yət lə re al laş
dır dı. Bu isə müs tə qil döv lə
tin sa bit ləş mə si de mək idi.

Bu gün üçün də ak tu al
lı ğı nı itir mə yən bə ya nat da 
sər vət və əx laq prob lem lə ri
nin araş dı rıl ma sı kəs kin şə
kil də öz ək si ni tap mış dı: “Öl
kə mi zin dər di var, bu, ümu mi 
dərd dir. O da Azər bay ca nın 
iş ğal olun muş tor paq la rı nın 

azad edil mə si və xü su sən bu 
tor paq lar dan di dər gin düş
müş, ça dır lar da ya şa yan in
san la rın öz yer lə ri nəyurd
la rı na qay ta rıl ma sı dər di dir. 
Hə lə ki, bu nun müm kün 
ol ma dı ğı hal da on la rın o ça
dır lar da mi ni mum ya şa yı şı nı 
tə min et mək – bun lar bi zim 
ümu mi dər di miz dir. Am ma 
bir qütb də həd din dən ar tıq 
zən gin ləş miş, bə zi hal lar da 
qa nun suz zən gin ləş miş, öz 
və zi fə lə rin dən suiis ti fa də 
edə rək zən gin ləş miş, ha rın
laş mış in san lar və on la rın öv
lad la rı eyşiş rət içə ri sin də dir, 
o bi ri tə rəf dən, ça dır lar da 
ya şa yan in san lar inil də yir lər, 
nə qə dər əziy yət lər çə kir lər. 
Hər bir və tən pər vər in san 
dü şün mə li dir ki, əgər mə
nim xal qı mın bir his sə si be lə 
ağır və ziy yət də dir sə, mən bu 
qə dər ha rın laş ma ma lı yam. 
Am ma ha rın la yan lar, bə zi 
zən gin ləş miş adam lar var”.

Cə miy yə tin mə nə vi gü cü 
və bir li yi ilə əla qə dar mə sə
lə lə rin ha mı sı maa rif və in
for ma si ya mə də niy yə ti, sa
vad mə sə lə lə ri ilə bağ lı dır. 
Jur na list, zi ya lı cə miy yə tin 
qa baq cıl ada mı olan da, onun 
tə rəq qi si nə xid mət et mək 
is tə yən də mil li gü cün təm
sil çi si olur. Qərb də mil lə tin 
şüu ru nu ön də ge dən mət
bu at da ax ta rır lar və ic ti mai 
şü ur sə viy yə si ni mət bua tın 
du ru mu ilə öl çür lər. Əs lin də, 
bu çox doğ ru üsul dur. La kin 
bu üsul la rı özü mü zə tət biq 
edən də çox tə əs süf lə ni rik. 
Ha zır da “si ya sət baz” qə zet
lə rin fi kir və təh lil sə viy yə si 
aşa ğı dır de mək az dır. On lar 
bi zə məh dud bir dər nək mü
hi ti ni xa tır la dır lar. Bu in san
la rın öz int ri qa la rı, öz “li der
lə ri”, hət ta öz mən tiq lə ri var. 
Öl kə iq ti sa diy ya tı nın, so si al 
prob lem lə rin bu qə zet lər də 
izi be lə yox dur. Di gər tə rəf
dən, mət bua tın qi sas çı lıq 
alə ti nə çev ril mə si yax şı ilə 
pis, hə qi qət ilə ya lan ara sın
da kı fər qi ara dan gö tü rür. 
Mət bua tın işi məhz hə qi qə ti 
ay dın laş dır maq dır, ob yek tiv 
möv qe tut maq dır. Cə miy yət
də hə qi qət lə ya lan ara sın da kı 
fər qin it mə si isə so si al req res 
əla mə ti dir. Hə qi qə ti ta nı yan 
və qo ru yan ic ti mai rəy yox
dur sa, de mə li, cə miy yət də 

heç bir də yər də yox dur. Bə
ya nat da bu prob lem lər araş
dı rı lar kən, ilk növ bə də, mil li 
ru hu qo ru maq, in ki şaf et dir
mək və ye ni nə sil lə rə çat
dır maq ən mü hüm şərt ki mi 
irə li sü rül müş dür. Xal qı mı zın 
son il lər də keç di yi yol gös tər
di ki, onun mə nə vi po ten sia lı 
bö yük dür. Məhz bu po ten si al 
sa yə sin də döv lət çi li yi mi zin 
əsas la rı nı möh kəm lən dir mi
şik. 

Ümum mil li li de rin bə
ya na tın da mə nə viy ya tı mı zın 
kök lü də yər lə rin dən olan di
ni mə sə lə lə rə də mü na si bət 
bil di ril miş dir. Bu is ti qa mət
də ha zır da iki me yil özü nü 
gös tər mək də dir. On la rın bi ri 
mil li də yər lə rə la qeyd lik və 
hə min ami lə ra di kal in kar
çı lıq möv qe yi dir. Ulu ön dər 
bu mey li yol ve ril məz he sab 
et miş dir. Di ni də yər lə rə diq
qət li ol maq, on la rın sağ lam 
cə hət lə ri ni qo ru yub in ki şaf 
et dir mək, ye ni nə sil lə rə ötür
mək va cib dir. 

Hər bir mə sə lə də ulu 
ön də rin ide ya la rı na ta pı nan 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin mil li mə də niy yə tin 
və mə nə vi də yər lə rin qo
run ma sı, in ki şaf et di ri lə rək 
gənc nə sil lə rə çat dı rıl ma sı 
ilə bağ lı si ya sə ti bu ba xım
dan çağ daş döv rün re al lıq la rı 
ilə şərt lə nir. Döv lət baş çı sı 
İl ham Əli yev cə miy yə tin iq
ti sa di in ki şa fı ilə ya na şı, onun 
mə nə viin tel lek tu al yük sə li
şi nin də tə mi nat çı sı dır. Eti
raf et mə li yik ki, qlo bal laş ma 
pro ses lə rin dən ən çox zi yan 
çə kən mil li mə də niy yət və 
di gər mil li də yər lər dir. Çün
ki bu pro ses va hid dün ya tə
sər rü fa tı və iq ti sa di sis te mi
nin ya ra dıl ma sın dan baş qa, 
mə nə vi, mə də ni, si ya si, ic ti
mai hə ya tın di gər sa hə lə ri ni 
də əha tə edir. Bə zən Qər bin 
kos mo po lit və uni ver sal “də
yər lə ri” ən mü kəm məl, mü
tə rəq qi si vi li za si ya ki mi, həm 
də cəl be di ci şə kil də təb liğ 
edi lir. Be lə cə, mil li mə də niy
yə tin, di lin, di nin, adətənə
nə lə rin sı xış dı rıl ma sı na və 
mil li şüu run kos mo po lit ləş
di ril mə si nə cəhd gös tə ri lir. 
Bu re al lıq lar dan çı xış edən 
öl kə baş çı sı mil limə nə vi də
yə rlə ri qo ru ma ğın va cib li yi ni 
xü su silə önə çə kir. 

Bu gün mil li özü nə məx
sus lu ğu ya ban çı Qərb də yər
lə ri nin da ğı dı cı tə si rin dən 
qo ru maq is tə yən Azər bay
can, ilk növ bə də, cə miy yə tin 
tə mə li olan mil li ailə ins ti tu
tu nun ta ri xi ənə nə lər üzə
rin də möh kəm lən mə si nə 
ça lı şır. Ailə yə bağ lı lıq azər
bay can lı lar da ta ri xi kök dən, 
ənə nə lər dən, mil li də yər
lər dən ri şə lə nir. Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev ailə 
də yər lə ri nə qəl bən bağ lı li
der ki mi, Azər bay can da bu 
ins ti tu tun möh kəm lən mə
si nə, prob lem lə ri nin həl li nə 
ça lı şır. Döv lət baş çı sı hə lə 
Na zir lər Ka bi ne ti nin 2009cu 
ilin 1ci rü bü nün ye kun la
rı na həsr olun muş ic la sın da 
de miş dir: “Ailə və uşaq prob
lem lə ri çox bö yük əhə miy yət 
da şı yır. Ailə də yər lə ri xal qı
mız üçün hə mi şə çox doğ ma 
olub, çox əziz olub və de yə 
bi lə rəm ki, ailə də yər lə ri, 
əs lin də, bi zim mil li də yər
lə ri miz dir. Azər bay can dün
ya bir li yi nə in teq ra si ya edir. 
Öl kə mi zin in ki şa fı, müs tə
qil li yi mi zin da ha da möh
kəm lən di ril mə si üçün və 
mil li də yər lə rin tam şə kil də 
bər qə rar edil mə si üçün ailə 
də yər lə ri da im yük sək lər də 
ol ma lı dır”. 

Cə nab İl ham Əli ye vin 
mil li ideo lo gi ya və mil limə
nə vi də yər lər prob le mi nə 
da ir ba xış la rı onun si ya si por
t re ti nin əsas ciz gi lə ri ni tə cəs
süm et di rir. Öl kə baş çı sı nın 
bu sa hə də ki xid mət lə ri nin 
yal nız xal qın  mil li  də yər lə
ri nə – mə də niy yə ti nə, ədə
biy ya tı na, folk lo ru na, in cə sə
nə ti nə yük sək qay ğı, diq qət 
nü mu nə si ki mi də yər lən di
ril mə si bu fəa liy yə tin ger çək 
miq ya sı üçün ki fa yət qə dər 
dar çər çi və dir. Gö rü lən bu 
iş lər, sa də cə, qay ğı və diq qət 
nü mu nə si ol maq la məh dud
la şa bil məz. Bü tün bun lar 
qə dim lər dən bi zə gə lib ça
tan mü qəd dəs ir sin gə lə cək 
nə sil lə rə əma nət edil mə si, 
azər bay can çı lıq və türk çü lük 
məf u rə si nin, əx la qı nın, ba
xış lar sis te mi nin bü tün dün
ya da təb li ği, qə bul olun ma sı 
üçün hə ya ta ke çi ri lən məq
səd yön lü stra te gi ya nın tər kib 
his sə si dir.

Döv lət baş çı sı da im vur
ğu la yır ki, bu gün mil li ideo
lo gi ya mı zın əsas tər kib his sə
lə rin dən bi ri də məhz azər
bay can çı lıq dır. Azər bay can 
xal qı nın ümum mil li li de ri 
Hey dər Əli ye vin müd rik lik lə 
irə li sürdü yü azər bay can çı lıq 
ideo lo gi ya sı hə yat tər zin də, 
əx laq da, mə nə viy yat da, dil
də, din də, ədə biy yat da, bir 
söz lə, mə nə vi mə də niy yə
tin bü tün sa hə lə rin də is ti qa
mət lən di ri ci məf u rə ol ma
lı dır. Əsr lər dən mi ras qal mış 
mü tə rəq qi mə nə vi də yər lər 
Azər bay can xal qı nın mil li 
möv cud lu ğu nun və döv lət
çi li yi nin qa ran tı na çev ril mə
li dir.   

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
el min, təh si lin, mə də niy yə
tin in ki şa fı nı sü rət lən di rən 
on lar la fər man və sə rən cam, 
döv lət proq ram ı im za la ma sı 
onun ye tiş mək də olan gənc 
nəs lin mə nə vi bü töv lü yü, 
ka mil li yi və saf lı ğı, ha be lə 
qlo balmiq yas lı yad tə sir lə rə 
qar şı mə nə vi mü qa vi mə tin 
tək mil ləş di ril mə si is ti qa mə
tin də hə ya ta ke çir di yi si ya
sə tin mü hüm mə qam la rı dır. 
Bü tün bun lar, ey ni za man da, 
mə nə vi yük sə li şə, in ti ba ha 
xid mət edən mü hüm ad
dım lar ki mi cə miy yə tin po
zi tiv ruh da in ki şa fı na tə kan 
ver miş dir. 

S.EL MA NOĞ LU

Öl kə nin ümu mi in ki
şaf tem pi nə uy ğun ola raq 
sü rət lə müa sir lə şən və gö
zəl lə şən Bər də şə hə rin də 
ye ni parkbul var komp lek si 
ti ki lir. Ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin adı nı da şı ya caq 
bu komp leks öl kə nin re gi
on la rın da sa lın mış ən bö
yük mə də niy yət və is ti ra
hət mər kəz lə rin dən bi ri nə 
çev ri lə cək. Uzun lu ğu 1500 
metr ola caq parkbul var 
komp lek si il kin mər hə lə
də 40 hek tar əra zi ni əha tə 
edə cək və gə lə cək də da ha 
da ge niş lən di ri lə cək.

İn şa at iş lə ri apa rı lar kən 
Bər də nin qə dim ta ri xi ni 
özün də ya şa dan abi də lə rə 
xü su si həs sas lıq la ya na şı lıb. 
Be lə ki, Tər tər ça yı nın ya ta
ğın da göl və şə la lə lər ya ra dı
lar kən VII əs rə aid na dir ta ri
xi ti ki li nin qa lıq la rı qo ru nub 
sax la nı lıb. Ha zır da iki is ti qa
mət dən hə min abi də yə as ma 
kör pü çə ki lir. 14 fəv va rə nin 
birbi ri nə kör pü lər va si tə si lə 
bir ləş di ril mə si par kın ecaz
kar lı ğı nı da ha da ar tı ra caq.

Ulu ön dər Hey dər Əli
ye vin komp leks də ucal dı
la caq abi də si nin yer ləş di yi 
4 min kvad rat metr əra zi də 
qra nit ör tük lü mo nu ment 
ya ra dı lır, 5 fəv va rə dən iba
rət ye ni komp leks sa lı nır. 
Bü töv lük də parkbul var da 
16 min kvad rat metr qra nit 
iş lə ri gö rü lə cək.

Par kın gi riş qa pı sı da 
öz əzə mə ti ilə diq qə ti cəlb 

edir. Eni 36 metr, hün dür
lü yü 12 metr olan qa pı 
mil li me mar lıq üs lu bun
da ucal dı lıb. Ye ni ti ki lə cək 
mə də niy yət sa ra yı na da 3 
is ti qa mət dən gi riş qa pı la
rı qo yu lub. Bu ra da ke çi ri
lə cək müx tə lif təd bir lə ri 
nə həng mo ni tor va si tə si lə 
iz lə mək müm kün ola caq. 
Parkbul va ra üz tu tan la rın 
is ti ra hə ti nin mə na lı təş ki
li üçün 1000 ta ma şa çı ye ri 
olan sü ni ör tük lü sta di on, 
ge niş əra zi də uşaq əy lən cə 
mər kə zi, anauşaq ka fe si, 
iki mər tə bə li çay evi, is ti ra
hət köşk lə ri, ti ca rət və iaşə 
ob yekt lə ri, 1,2 ki lo metr 
uzun lu ğun da ve lo si ped yo
lu, 300 yer lik av to mo bil da
ya na ca ğı ya ra dı lır.

Par ka 27 ki lo metr uzun
lu ğun da ye ni su xət ti çə ki
lib, İta li ya is teh sa lı olan 460 
işıq di rə yi, 10 ədəd rel yef
bir ləş di ri ci pil lə kən qu raş
dı rı lıb. Həm çi nin 21 hek
tar da ya şıl laş dır ma iş lə ri 
apa rı lıb, 6 mi nə qə dər ağac 
və bə zək kol la rı əki lib.

Gə lə cək də par kın da
ha da ge niş lən di ril mə si, 30 
hek tar əra zi də tə bii göl lə
rin ya ra dıl ma sı, Tər tər ça yı 
bo yun ca bul va rın ümu mi 
uzun lu ğu nun 4,3 ki lo met rə 
çat dı rıl ma sı nə zər də tu tu
lur.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
parkbul var komp lek si nin 
ti kin ti si ilə bağ lı tap şı rıq və 
töv si yə lə ri ni ver miş dir.

Av qus tun 3də Tür ki yə
nin Baş na zi ri Rə cəb Tay
yib Ər do ğan Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den
ti İlham Əli ye və te le fon la 
zəng et miş dir.

Tür ki yə nin Baş na zi ri son 
gün lər cəb hə nin müx tə lif is
ti qa mət lə rin də Er mə nis tan 
si lah lı qüv və lə ri nin möv qe
lə ri mi zə hü cum la rı nın qar
şı sı nı alar kən Azər bay can 
hər bi qul luq çu la rı nın hə lak 
ol ma sı xə bə rin dən də rin dən 
kə dər lən di yi ni bil dir miş və 
bu nun la əla qə dar öz adın
dan və Tür ki yə xal qı adın dan 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti nə, xal qı mı za və 
şə hid lə rin ailə lə ri nə baş sağ
lı ğı ver miş dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
baş sağ lı ğı na və gös tə ri lən 
diq qə tə gö rə öz adın dan və 
Azər bay can xal qı adın dan 
Tür ki yə nin Baş na zi ri nə və 
Tür ki yə xal qı na min nət dar
lı ğı nı bil dir miş dir.

Söh bət za ma nı Pre zi
dent İl ham Əli yev Baş na zir 
Rə cəb Tay yib Ər do ğa nı son 
gün lər tə mas xət tin də ki 
və ziy yət lə bağ lı mə lu mat
lan dır mış dır.

Ulu ön də rin xa ti rə-
komp lek si ya ra dı lır 
Av qus tun 6-da Pre zi dent  
İl ham Əli yev Bər də şə hə rin də ye ni 
sa lı nan Hey dər Əli yev par kın da  
gö rü lən iş lər lə ta nış ol muş dur

Döv lə ti mi zin baş çı sı  
Tür ki yə xal qı na  
min nət dar lı ğı nı bil dir miş dir 
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Qə sə bə lər də sa kin lə rin ra hat lı ğı 
üçün hər cür şə ra it ya ra dı lır

“Təmiz Binəqədi” layihəsinin  
bir ayı tamam oldu 
Şəhərimizi, rayonumuzu, evimizi təmiz saxlayaq  

“Tə miz lik iman dan gə lər” 

Qo bus tan və İs ma yıl lı  
ra yon la rı na eks kur si ya  
təş kil edil di

Bakı-2015 İlk avropa oyunları İlə əlaqədar 1 İyul 2014-cü İl tarİxİndən 
“təMİZ Bİnəqədİ” layİHəSİnə Start vErİlİB

Ma İl

İyu lun 31də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
in zi ba ti bi na sın da din xa
dim lə ri ilə gö rüş ke çi ri lib. 
Ra yon da fəa liy yət gös tə rən 
məs cid lə rin axund la rı nın 
işt rak et di yi gö rüş də RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın İc ti mai
si ya si və hu ma ni tar mə sə
lə lər şö bə si nin baş məs lə
hət çi si Rüs təm Ra ma za nov 
din xa dim lə ri nə “Tə miz 
Bi nə qə di” so si al la yi hə si 
ba rə də ge niş mə lu mat ve
rib, Ba kı 2015 ilk Av ro pa 

Oyun la rı nın əhə miy yə ti 
izah olu nub.

Bil di ri lib ki, be lə mö tə
bər təd bir lə rin öl kə miz də 
təs ki li Azər bay ca nın bü tün 
dün ya da ge niş və sə mə rə li 
təb li ğinə bö yük töh fə dir və 
hət ta, az qa la, bir dip lo mat 
or du su nun gör dü yü işə ek
vi va lent dir.

İc ra ha ki miy yə ti nin nü
ma yən də si bü tün bun la rın 
cə nab Pre zi den tin Azər bay
canın ma raq la rı nı əsas gö tü
rən po zi tiv si ya si kur su nun 
bəh rə si ol du ğu nu  vur ğu la
yıb.

Da ha son ra din dar lar 
“Tə miz Bi nə qə di” so si al 
la yi hə sin də ak tiv iş ti rak et
mə yə də vət olu nub.

Gö rüş də çı xış edən din 
xa dim lə ri İs lam di ni nin 
“tə miz lik iman dan gə lər” 
prin si pi ni qeyd edə rək, bu 
sa hə də fə al təb li ğat apa ra
caq la rı nı, o cüm lə dən cü mə 
xüt bə lə ri və moi zə lər də tə
miz lik möv zu su na ge niş yer 
ve rə cək lə ri ni, elə cə də di gər 
di ni mə ra sim lər də ət raf mü
hi tin tə miz sax lan ma sı nın 
va cib li yi ba rə də söh bət lər  
apa ra caq la rı nı bil di rib lər.

M.aĞaxanov

Av qus tun 2də Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
və Ye ni Azər bay can Par
ti ya sı  Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si 
çər çi və sin də Qo bus tan və 
İs ma yıl lı ra yon la rı na eks
kur si ya təş kil olun muş dur. 
Eks kur si ya da RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın əmək daş la rı, 
YAPın ra yon təş ki la tı nın 
fə al gənc lə ri, la yi hə nin kö
nül lü lə ri ilə ya na şı, YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
səd ri Ra miz Gö yü şov və 
ra yo nun Gənc lər və İd man 
İda rə si nin rəi si Qüd si Bay
ra mov da iş ti rak et miş lər. 

Əv vəl cə iş ti  rak çı  lar 
Al ter na tiv və Bər pa olu
nan Ener ji Mən bə lə ri üz rə 
Döv lət Agent li yi nin Qo
bus tan da yer lə şən Təc

rü bi Hib rid Po li qo nun da 
ol muş lar. Po li qo nun əmək
da şı mə lu mat ve rə rək bil
dir miş dir ki, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli ye vin iş ti
ra kı ilə 13 sent yabr 2011ci 
il ta rix də po li qo nun rəs mi 
açı lı şı ol muş dur. Po li qo
nun ya ra dıl ma sın da baş lı
ca məq səd bər pa olu nan 
ener ji nin ya ra dıl ma sı, yal
nız Azər bay can üçün de yil, 
bü tün re gi on üçün iş lək nü
mu nə nin əl də edil mə si dir. 
Bər pa olu nan ener ji sa hə
sin də ye ni tex no lo gi ya və 
ava dan lıq növ lə ri nin sı naq
dan ke çi ril mə si, öl kə miz də 
bər pa olu nan və al ter na tiv 
ener ji nin in ki şa fı na tə kan 

ve ril mə si dir.        
Dün ya da ye ga nə ola raq 

3 al ter na tiv ener ji mən bə
yin dən – kü lək, gü nəş və 
bioqaz dan elekt rik ener ji si 
is teh sa lı nı nə zər də tu tan 
po li qon ümu mi lik də 38 
hek tar ər azi yə ma lik dir.

Son ra eks kur si ya iş ti
rak çı la rı Azər bay ca nın fü
sun kar tu rizm ra yon la rın
dan olan İs ma yıl lı da ol muş, 

ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin abi də si önü nə gül 
dəs tə lə ri düz müş lər. Qo
naq lar Hey dər Əli yev adı na 
is ti ra hət par kın da yer lə
şən Gənc lər üçün Kar ye ra 
Mər kə zin də ra yon gənc lə ri 
üçün ya ra dıl mış şə ra it lə də 
ta nış ol muş, ra yon di yar şü
nas lıq mu ze yin də yer lə şən 
eks po nat la ra bax mış lar.

Hey dər Əli yev Mər
kə zin də “də yir mi ma sa” 
ət ra fın da da vam et di ri lən 
gö rüş də İs ma yıl lı Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı
nın bi rin ci müa vi ni Röv
şən Ağa yev ra yon haq qın da 
qo naq la ra ət raf ı mə lu mat 
ver miş dir. Bi nə qə di ra
yo nun da hə ya ta ke çi ri lən 

“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si
nin İs ma yıl lı ra yon rəh bər
li yi tə rə fin dən bö yük rəğ
bət lə qar şı lan dı ğı nı diq qə
tə çat dı ran Röv şən Ağa yev 
İs ma yıl lı ra yo nun da “Tə miz 
şə hər də ya şa” de vi zi al tın da 
“Gə lə cək öz əli miz də dir” 
ad lı ox şar la yi hə nin ic ra sı
na start ve ril di yi ni diq qə tə 
çat dır mış dır. 

Bi nə qə di RİHin Əra
zi ida rə et mə və yer li özü
nüi da rə et mə or qan la rı ilə 
iş şö bə si nin mü di ri, YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı
nın səd ri Ra miz Gö yü şov 
ra yon lar ara sın da bun dan 
son ra da ha sıx əmək daş lıq 
əla qə lə ri nin qu rul ma sı nın 
əhə miy yə ti ni vur ğu la mış
dır.

Son ra Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si 
ilə İs ma yıl lı Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si ara sın da 
Əmək daş lıq Me mo ran du
mu im za lan mış dır. Me mo
ran dum hər iki ra yo nun 
gənc lər bir lik lə ri ara sın
da dost luq mü ba di lə si nin 
təş viq edil mə si, gənc lə rin 
mə nə vi tər bi yə si sa hə sin
də qar şı lıq lı fəa liy yə tin tə
mi ni, on la rın in tel lek tu al 
in ki şa fı na dəs tək təd bir lə
ri nin ke çi ril mə si, ida rə et
mə və so si al in ki şaf da əl
də edi lən uğur la rın, tət biq 
edi lən qa baq cıl la yi hə lə rin 
təc rü bə si nin öy rə nil mə
si, eko lo gi ya nın qo run ma sı 
sa hə sin də bir gə təd bir lə
rin, ha be lə gənc lər ara sın da 
gö rüş lə rin, te le de bat la rın, 
mü sa bi qə və kon kurs la rın 
ke çi ril mə si, böl gə lə rin qar
şı lıq lı ta nı dıl ma sı məq sə di
ni da şı yır.

Son ra iş ti rak çı lar İs ma
yıl lı ra yo nu nun fü sun kar 
tə biə ti qoy nun da na har et
miş və eks kur si ya dan gö zəl 
tə əs sü rat lar la  ay rıl mış lar.

Ma İl

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
2015ci il də Ba kı da ke çi ri lə cək 
ilk Av ro pa Oyun la rı na ha zır
lıq məq sə dilə bu il iyul ayı nın 
1dən Bi nə qə di ra yo nun da 
“Tə miz Bi nə qə di” so si al la yi
hə si nə start ve ril miş dir. La yi hə 
çər çi və sin də ra yo nun me mar
lıq gör kə mi nin da ha da yax şı
laş dı rıl ma sı, qə sə bə və mik ro
ra yon lar da, kü çə və mə həl lə
lər də, park və xi ya ban lar da tə
miz lik, abad lıq iş lə ri nin in ten siv 
şə kil də hə ya ta ke çi ril mə si, bu 
pro ses də sa kin lə rin də iş ti ra kı
nın tə min edil mə si mə sə lə lə ri 
diq qət mər kə zin də dir. 

Hə ya ta ke çi ri lən abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri Xo cə sən 
Qə sə bə İn zi ba ti Əra zi Dai rə
si üz rə nü ma yənd əli yin əra zi
sin dən də yan keç mə yib. Sa
kin lə rin prob lem lə ri nin din
lə nil mə si və həl li üçün hər 
həf ə nin 1ci və 3cü gü nləri 
bu ra da qə bul gün lə ri təş kil 
olu nur. 

2014cü ilin 6 ayı ər zin
də qə sə bə nü ma yən də li yi nə 
və tən daş lar tə rə fin dən  33 
ədəd tək lif, əri zə və şi ka yət 
da xil ol muş dur. Da xil ol muş 
mü ra ci ət lə rin 18i Bi nə qə di 
RİHə, 15i bir ba şa nü ma
yən də li yin özü nə ol muş dur. 
Və tən daş lar tə rə fin dən da xil 

ol muş 74 mək tu bun 30u Bi
nə qə di RİHə, 44ü müx tə lif 
təş ki lat la ra ol muş dur. Xo cə
sən qə sə bə nü ma yən də li yi
nin əra zi sin də ya şa yan  sa
kin lər tə rə fin dən “Sa kin lə rin 
Mü ra ci ət Xid mə ti1646”ya 
edil miş mü ra ci ət lə rin 8i 
müs bət həl li ni tap mış dır. 

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın tap şı rı ğı na əsa sən, 
Xo cə sən qə sə bə nü ma yən də
li yi ay da 4 də fə və tən daş lar
la səy yar gö rüş lər təş kil edir. 
Qə sə bə də tə miz lik iş lə ri nə də 
xü su si diq qət gös tə ri lir. Gün 
ər zin də 3 ma şın va si tə si lə 150 
kub metr məi şət tul lan tı la rı da
şı nır. Əla və 55 ədəd məi şət 

tul lan tı la rı nın mü vəq qə ti top
lan ma sı üçün xü su si kon tey ner, 
ha be lə da şın ma sı üçün xü su si 
tə yi nat lı “Ford” mar ka lı ma şın 
alın mış dır. Mə həl lə da xi li çın
qıl yol la rın sı ra dan çıx mış his
sə lə ri nə 10 ma şın çın qıl ör tü
yü  da şın mış dır. Ey ni za man da, 
Xo cə sən qə sə bə sin də ümu mi 
uzun lu ğu 150 metr olan ye ni 
ka na li za si ya xət ti çə ki lə rək is
ti fa də yə ve ril miş dir. Su lu tə pə 
ya şa yış mas si vin də 3cü mə də
nin əra zi si nə ge dən yol da 30 
fər di ya şa yış evi nə uzun lu ğu 
270 metr olan ka na li za si ya xət
ti çə kil miş dir. Həm çi nin 8.238 
metr qaz xət ti çə ki lə rək əha li
nin is ti fa də si nə ve ril miş dir.

Xo cə sən qə sə bə in zi ba
ti əra zi sin də ev tə sər rü fat
la rı nın si ya hı ya alın ma sı nın 
elekt ron va ri an tı iş lə nib ha
zır lan mış dır.

Qə sə bə də ya şıl lıq la rın 
sa lın ma sı na, tə mirti kin ti iş
lə ri nin apa rıl ma sına da xü
su si diq qət ay rı lır. He sa bat 
döv rün də 1000 ədəd ağac 
əkil miş, 400 metr uzun lu
ğun da fa sa da müa sir üz lük, 
367 kvad rat metr ta met da şı 
dö şən miş dir. Bun dan baş qa, 
mə həl lə da xi li yol lar da 5600 
kvad rat metr as falt işi apa rıl
mış dır.

r.Mərdanov

Av ro pa Oyun la rı nın Azər
bay can da ke çi ril mə si haq qın da 
qə rar öl kə miz üçün bö yuk ha
di sə dir. Bu qə ra rın ve ril mə si 
heç də tə sa dü fi de yil. Son il lər
də öl kə iq ti sa diy ya tı nın sü rət
lə in ki şa fı, hə ya tı mı zın bü tün 
sa hə lə ri üz rə müs bət ten den
si ya nın mü şa hi də olun ma sı, 
Azər bay ca nın bey nəl xalq miq
yas da, mö tə bər id man ya rış la
rın da bö yük nai liy yət lər qa
zan ma sı, dün ya da nü fu zu nun 
il bə il art ma sı nə ti cə eti ba ri lə 
2015ci il də I Av ro pa Oyun
la rı nın öl kə miz də ke çi ril mə
si qə ra rı nın ve ril mə sin də də 
həl le di ci rol oy na dı.  

Azər bay ca nın bi rin ci xa nı
mı, Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti, Azər bay can Res
pub li ka sı Mil li Olim pi ya Ko mi
tə si İc ra iy yə Ko mi tə si nin üz vü 
Meh ri ban Əli ye va nın baş çı
lıq et di yi təş ki lat ko mi tə si nin 
apar dı ğı gər gin və məq səd
yön lü işin sə mə rə si göz qa ba
ğın da dır. Ha zır da qi tə miq yas lı 
bu bö yük təd bi rə ha zır la şan 
öl kə miz də id man qur ğu la rı
nın ti kin ti si və tək mil ləş di ril
mə si işi dün ya stan dart la rı na 
uy ğun və yük sək key fiy yət lə 
hə ya ta ke çi ril mək də dir.  Av

ro pa Oyun la rı nın ke çi ri lə cə yi 
ta rix ya xın laş dıq ca  ha zır lıq 
iş lə ri nin də sü rə ti art maq
da dır. Bü tün bun lar la ya na şı,   
şə hə ri mi zin abad laş dı rıl ma sı 
və onun tə miz li yi nin da im qo
run ma sı qar şı ya qo yu lan əsas 
və zi fə lər dən bi ri dir. Məhz bu 

is ti qa mət də gö rü lə cək iş lər 
öl kə mi zin imi ci nə, onun mil
li mə nə vi də yər lə ri nə  bö yük 
töh fə ve rə cək. 

Ba kı 2015 ilk Av ro pa 
Oyun la rı  nın ke çi ri l  mə si 
ərə fə sin də pay tax tın Bi nə
qə di ra yo nun da “Tə miz Bi
nə qə di” ad lı so si al la yi hə
yə start ve ril mə si və la yi hə 
çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri
lən təd bir lər xü su si lə bö yük 

əhə miy yət da şı yır de sək, 
ya nıl ma rıq. La yi hə nin ic ra
sı na baş lan ma sın dan ar tıq 
bir ay dan çox vaxt öt mə si nə 
bax ma ya raq, ra yo nun bü tün 
qə sə bə və kənd lə rin də  ge
niş və əha tə li iş lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si yük sək ahəng lə 

da vam edir. Bu ic ti mai tə
şəb bü sün ic ti ma iy yət ara
sın da ge niş təb liğ olun ma sı 
ar tıq öz müs bət nə ti cə lə ri
ni ve rib. Ha zır da ra yon da 
hər kəs bu la yi hə yə qo şu
lub. Ötən bir ay ər zin də 
Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq 
yö nü mün də ra yo nun me
mar lıq gör kə mi nin da ha da 
yax şı laş dı rıl ma sı, qə sə bə və 
mik ro ra yon lar da, kü çə və 

mə həl lə lər də, park və xi ya
ban lar da apa rı lan tə miz lik 
və abad lıq iş lə ri nin in ten
siv ləş mə si ar dı cıl və mü tə
şək kil for ma alıb. Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
tə şəb bü sü və bi la va si tə təş
ki lat çı lı ğı ilə Azər bay ca nı 
dün ya da ta nı da caq və təb liğ 
edə cək bu bö yük təd bir də 
ra yo nun ic ra struk tur la rı
nın, ha be lə ic ti maisi ya si 
təş ki lat la rı nın və sa kin lə rin 
fə al lıq la rı diq qə ti cəlb edir. 
Bu isə la yi hə yə dəs tək ve
ril mə si ba xı mın dan ol duq
ca əhə miy yət li gös tə ri ci dir.

 “Tə miz Bi nə qə di” la yi hə
si nin məq sə di, mə ra mı şə hə
ri mi zi tə miz sax la maq və bu 
tə miz li yi da im qo ru maq la ya
na şı, onun məq sə di ni bü tün 
böl gə lə rə yay maq dan iba rət 
ol ma lı dır. Yə ni şə hə ri mi zi, 
mə həl lə mi zi, evi mi zi tə miz 
sax la maq la bö yük mə na da  
öl kə mi zi, re gi on la rı mı zı da 
tə miz sax la ma lı yıq.

“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə
si ra yo nu muz və şə hə ri miz 
üçün bir ha di sə dir. Bu isə o 
de mək dir ki, Bi nə qə di ni tə
miz sax la maq la bu mü tə rəq
qi ənə nə ni öl kə mi zin hər bir 
gu şə si nə  ya yıb   tət biq edə
cə yik.
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“təMİZ Bİnəqədİ” layİHəSİnə Start vErİlİB

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
ic ra sı na start ve ril miş “Tə miz 
Bi nə qə di” so si al la yi hə si nin 
ic ra sı na baş la nıl ma sı ndan 
ötən qı sa müd dət də ra yo nun 
ya şa yış mas siv lə rin də nə zə
rə çar pa caq iş lər gö rü lüb. 

Gə lən il Ba kı da ke çi ril
mə si nə zər də tu tu lan I Av
ro pa Oyun la rı ilə əla qə dar 
Zi ya Bün ya dov pros pek ti nin 
ra yon dan ke çən his sə sin də 
ge niş miq yas lı abad lıq iş lə ri 
yük sək temp lə da vam et di
ri lir. Pros pekt bo yu yer lə şən 
ya şa yış bi na la rı nın fa sad la rı 
ye ni lə nib, gi riş qa pı la rı kod
laş dı rı lıb, hə yət lər də is ti ra hət 

köşk lə ri, otu ra caq lar, uşaq lar 
üçün əy lən cə qur ğu la rı qu
raş dı rı lıb. 

Ha zır da la yi hə çər çi və
sin də ra yo nun bir sı ra ya şa yış 
mas siv lə rin də və qə sə bə lə

rin də abad lıq iş lə ri da vam et
di ri lir. Bu ba xım dan Bi lə cə ri 
qə sə bə sin də gö rü lən iş lər 

xü su si lə fərq lə nir. Qə sə bə
də yer lə şən bir sı ra sa hib
kar lıq ob yekt lə ri  ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin tə şəb bü sü nə 
qo şu la raq ya şıl lıq la r sa lın
ma sı na baş la yıb . Be lə ic ti mai 

iaşə ob yekt lə rin dən bi ri də 
qə sə bə nin gi ri şin də yer lə
şən  iaşə ob yekt lə ri dir. Be lə 
ki,  bu ra da fəa liy yət gös tə rən 
ob yekt lə rin qar şı sı, la yi hə nin 
tə ləb lə ri nə uy ğun ola raq, ye
ni dən qu ru lub. Nə ti cə də əra
zi də diq qə ti cəlb edən xü su si 
gö zəl lik ya ra dı lıb. Qə sə bə nin 
mər kə zi kü çə sin də yer lə şən 
di gər sa hib kar lıq ob yekt lə ri 
də “Tə miz Bi nə qə di” la yi hə
si nə qo şu la raq qə sə bə nin tə
miz və sə li qə li sax la nıl ma sı na 
töh fə lə ri ni ver mək də dir lər.   
Son da əla və edək ki, “Tə miz  
Bi nə qə di” la yi hə si nə dəs tək 
ve rən iri şir kət lər ara sın da 
“Azer bai jan Co caCo la Bott
lers Ltd.”nin adı nı xü su silə 
qeyd et mək la zım dır. Ame ri
ka nın trans mil li kor po ra si ya sı 

olan “Co caCo la”  al ko qol suz 
iç ki kon sen t rat la rı nın is teh sa lı 
və sa tı şı ilə məş ğul dur. Xa tır
la daq ki, “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si nə dəs tək ol maq üçün 
dün ya nın qaz lı iç ki ba za rı nın 
təx mi nən 90 fai zi nə sa hib lik 
edən “Co caCo la” trans mil li 
kor po ra si ya sı nın öl kə miz də
ki nü ma yən də li yi bu gün
lər də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti ilə əmək daş lıq 
mü qa vi lə si im za la yıb. 

Ha zır da şir kət əra zi lə rin 
abad laş dı rıl ma sı is ti qa mə
tin də ge niş miq yas lı iş lə rə 
baş la yıb. Ra yon da hə ya ta 
ke çi ri lən “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si nə dəs tək ve rən nü
ma yən də lik  fəa liy yət gös
tər di yi əra zi də də abad lıq 
iş lə ri nə start ve rib.

2014cü ilin iyu lun da Bi
nə qə di ra yo nu əra zi si nin su 
şə bə kə si üz rə 442 ün van da 
qə za la rın qar şı sı alı nıb, 46 
metr  su xət ti də yiş di ri lib, ya
ğış su yu və ka na li za si ya şə bə
kə si üz rə 553 yer də  ya ran mış 
prob lem lər ara dan qal dı rı lıb 
və 7115 metr ka na li za si ya 
xət ti tə miz lə nib. Ey ni za man
da, ay ər zin də Bi nə qə di QİS
in əra zi sin də ümu mi lik də 
5166,8 metr qaz xət ti çə ki lib, 
286 ədəd smart kart tip li say
ğac qu raş dı rı lıb.  Ra yon tə sər
rü fat şö bə sin dən qə ze ti mi zə 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə, 6, 7, 
8ci mik ro ra yon lar da bi na la
rın is ti lik xət lə rin də 317 metr 
bo ru, 23 ədəd si yirt mə də
yiş di ri lib. M.Cə lal kü çə sin də 
ya şa yış bi na la rı nın aşa ğı pay
la ma is ti lik xət tin də 10 ədəd 
ven til,  47 ədəd si yirt mə tə mir 
olunub və 29 metr bo ru bər
pa edi lib. 221, 231, 337, 338 və 
340 say lı qa zan xa na lar da ca ri 
tə mirbər pa iş lə ri apa rı lıb, 3 

say lı is ti lik qa zan xa na sın da 
tə mirbər pa və prof ilak ti ki 
təd bir lər gö rü lüb.

• 9cu və 11ci trans
for ma tor mən tə qə lə rin də 
mü va fiq ola raq 630 və 1000 
ki lo volt luq trans for ma tor lar 
qu raş dı rı lıb. 

• KTM233də 400 ki
lo volt luq trans for ma tor isə 
ye ni si ilə əvəz lə nib. 

• KTM246da köh nə 
xət lər ləğv edi lə rək ye ni SİP 
ka bel lə ri çə ki lib.  

• KTM840da tə mir iş
lə ri apa rı lıb. 

• 743 say lı KTM ye ni si 
ilə əvəz olu nub. 

• TM304, 704,768, 733, 
764, 805, 1273də ava dan lıq
lar da saz la ma iş lə ri gö rü lüb. 

• 6, 7, 8 və 9cu mik ro
ra yon lar da, Z.Əli ye va adı na 
park da, Bi lə cə ri, Bi nə qə di 
və Su lu tə pə qə sə bə lə rin də 
286 ədəd ya rar sız lam pa, 79 
ədəd dros sel və 590 metr 
yan mış ka bel də yiş di ri lib.

• 20 bi na nın fa sa dın da 
əsas lı tə mir iş lə ri da vam et
di ri lir. 

• 17 ya şa yış bi na sı nın gi
ri şin də tə mir iş lə ri apa rı lır. 

• 6 bi na da yum şaq dam 
ör tü yü nün çar daq lı dam ör
tü yü ilə əvəz edil mə si nə 
baş la nı lıb.

• 8ci mik ro ra yon da 4 
bi na nın su xət lə ri ye ni dən 
çə ki lir və say ğac laş dı rı lır. 

• 5 bi na nın hə yə tin də 
abad lıq iş lə ri apa rı lır. 

• Ümu mi lik də 31 ədəd 
ye ni işıq di rə yi qu raş dı rı
lıb. 

• Azad lıq pros pek tin də 
2900 ədəd gül əki lib. 

• Adil Məm mə dov kü
çə si 115 ün va nın da mə həl
lə lə ra ra sı ye ni park sa kin lə
rin is ti fa də si nə ve ri lib.   

“Tə miz Bi nə qə di” la yi
hə si çər çi və sin də iyul ayın
da bir çox ün van lar da imə ci
lik lər və tə miz lik ak si ya la rı 
ke çi ri lib.

Maİl aĞa xa nov

Res pub li ka nın bü tün şə
hər və ra yon la rın da hə ya ta 
ke çi ri lən abad lıqqu ru cu
luq iş lə ri pay tax tın Bi nə qə
di ra yo nu nun si ma sın da da 
ay dın nə zə rə çar pır. Bu ra da 
sa kin lə rin ra hat, fi ra van ya
şa yı şı nın tə min edil mə si ba
xı mın dan müx tə lif sa hə lər 
üz rə inf rast ruk tu run ye ni
ləş di ril mə si nə, kom mu nal 
xa rak ter li  prob lem lə rin həl
li nə xü su si diq qət lə ya na şı
lır. Gö rü lən iş lə ri tə rəq qi və 
yük sə liş mər hə lə si ki mi də 
də yər lən dir mək olar.  Qə
sə bə lə ra ra sı və mə həl lə da
xi li yol lar da, mər kə zi kü çə 
və mə həl lə lər də, ya şa yış 
bi na la rı nın fa sad və dam 
ör tük lə rin də, park və mey
dan lar da, həm çi nin di gər 
inf rast ruk tur sa hə lə rin də 
ye ni lən mə və əsas lı tə mir 
iş lə ri  bu gün də yük sək 
temp lə da vam et di ri lir. Bü
tün bun lar Bi nə qə di ra yo
nu nu  gün dəngü nə gö zəl

ləş di rir. Heç şüb hə siz ki, bu 
gö zəl li yə işıq lan dır ma sis
tem lə ri də xü su si rəng qa tır.

Ra yo nun mər kə zin də, 
elə cə də  ət raf  qə sə bə və 
mik ro ra yon la rın  kü çə lə
rin də müa sir işıq lan dır ma 
di rək lə ri nin qu raş dı rıl ma sı 
pro se si da vam et dirilir. Qu
raş dır ma pro se sin də yer li və 
əc nə bi  öl kə lə rin  is teh sa lı 
olan işıq di rək lə rin dən is ti
fa də olu nur. Mə lu mat üçün 
bil di rək ki, sö zü ge dən di
rək lər dən ar tıq pay tax tın  bir 
ne çə pros pekt və kü çə si nin 
abad laş dı rıl ma sın da is ti fa də 
olu nub.  On lar öz gö zəl li yi 
və qey riadi li yi ilə şə hər sa
kin lə ri nin və pay tax ta gə lən 
qo naq la rın zöv qü nü ox şa yır. 

Bi nə qə di Ra yon Mən zil
Kom mu nal Tə sər rü fatı İs
teh sa lat Bir li yi nin rəi si Azər 
Məm mə dov qə ze ti mi zin 
sor ğu su na ca vab ola raq bil
dir miş dir ki,  8ci mik ro ra yon 
əra zi sin də, da ha doğ ru su, Ni
za mi Nə ri ma nov kü çə sin dən 
met ro nun  “Azad lıq”  stan si

ya sı na  ge dən yol da ha zır da 
ge cə işıq lan dır ma lam pa la rı 
üçün di rək lə rin  ye ni lə ri ilə 
əvəz lən mə si da vam et di ri lir: 
“Bir müd dət əv vəl Bi lə cə ri 
qə sə bə sin də   işıq di rək lə ri 
ye ni lə nib. Ha zır da bu iş lər 
RİHin tə şəb bü sü ilə uğur la 
da vam et di ri lir. Gə lə cək də 
ra yo nun bü tün əra zi sin də  
ge cə işıq lan dır ma sis tem lə ri 
qu raş dı rı la caq. Tə bii ki, gö rü
lən bü tün iş lər so si al hə ya tın 
yük sə li şi, sa kin lə rin fi ra van 
ya şa yı şı üçün dür”.

Qu ru cu luq iş lə rin də bir 
sı ra la yi hə lər də il kə im za 
atan Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin tə şəb bü sü 
ilə ya şa yış və ic ti mai bi na
la rın üzə rin də  işıq lan dır ma 
sis tem lə ri nin qu raş dı rıl ma sı 
ra yo nun ge cə pa no ra mı nı 
xü su si lə gö zəl ləş di rir. Bu 
iş lər sa kin lər tə rə fin dən 
müs bət qar şı la nır. On lar
dan bi ri nin tə bi rin cə de sək, 
“Bi nə qə di nin gün dü zü ge
cə sin dən, ge cə si isə gün dü
zün dən qə şəng dir”.

Abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri  
da vam et di ri lir 
Bir ay lıq fəa liy yə tin he sa ba tı

Rayonumuzda gecə 
görüntüləri

La yi hə  çər çi və sin də  
imə ci lik lər təş kil olu nur

Biləcəri sahibkarları da 
təşəbbüsü dəstəkləyir

ES Mİra oru co va

Son gün lər Bi nə qə di ra
yo nu nun ək sər kü çə və mə
həl lə lə rin də qə lə bə lik mü şa
hi də edi lir: “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si nə qo şu lan kö nül lü lər 
abad lıq və tə miz lik iş lə ri ni 
hə ya ta ke çi rir lər. Bə zən bu iş
lər sa kin lə rin öz tə şəb büs lə ri 
ilə baş ve rir və bu da ra yon 
əra zi sin də tə miz li yin bər pa
sı na zə min ya ra dır.

2015ci il də ke çi ri lə cək ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın və tə ni 
Azər bay can ola caq: bu təd bir 
res pub li ka mı zın həm nü fu zu
nun, həm də şanşöh rə ti nin 
yük səl mə si nə bö yük tə kan 
ve rə cək. Res pub li ka mızda 
id man ya rış la rı nın təş ki li, 
id man çı la rın və tu rist lə rin 
yer ləş di ril mə si üçün la zı mi 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Bir 
söz lə, Ba kı Av ro pa Oyun la rı
na yük sək sə viy yə də ha zır la
şır. Av ro pa Oyun la rı za ma nı 
pay tax tı mı za min lər lə tu rist 
gə lə cək, on lar öl kə mi zin ta
ri xi, mə də niy yə ti, gəz mə
ligör mə li yer lə ri ilə də ta nış 
ol maq im ka nı əl də edə cək lər. 

Əl bət tə ki, xa ri ci qo naq la rın 
öl kə miz dən xoş tə əs sü rat lar la 
ay rıl ma sı va cib şərt lər dən dir. 
Məhz bu na gö rə də pay tax
tın hər ye rin də tə miz lik iş lə ri 
diq qət də sax la nı lır, ge niş miq
yas lı abad lıq iş lə ri gö rü lür.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın sə rən ca
mı ilə iyul ayı nın 1dən start 
gö tür müş “Tə miz Bi nə qə
di” la yi hə si də məhz Av ro pa 
Oyun la rı na ha zır lıq la bağ lı dır. 
La yi hə ar tıq bir ay dır ki, hə
ya ta ke çi ri lir. Bu müd dət ər

zin də ra yon əra zi sin də la zı mi 
iş lər gö rü lüb və ha zır da da 
da vam et di ril mək də dir.

Ra yon əra zi sin də teztez 
təş kil olu nan imə ci lik lər də 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si
nə dəs tək dir. İmə ci lik lər də, 
tə miz likabad lıq iş lə rin də Bi
nə qə di sa kin lə ri fə al iş ti rak 
edir lər. Bu, sa kin lə rin la yi hə
yə gös tər dik lə ri xoş mü na si
bət dən irə li gə lir.

“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə
si çər çi və sin də 2 say lı Sa hə 
İn zi ba ti Əra zi Dai rə si (Sİ ƏD) 
tə rə fin dən də müx tə lif səp ki
li iş lər hə ya ta ke çi ri lir. Av qus
tun 5də 9cu mik ro ra yon da – 
Adil Məm mə dov kü çə sin də 
92 say lı Mən zilKom mu nal 
İs tis mar Sa hə si nə aid 55 və 57 
say lı bi na la rın hə yə tin də təş
kil olu nan imə ci lik də ra yo
nun tə miz li yi nə xid mət edib. 
Sİ ƏD əmək daş la rı tə miz lik 
iş lə rin də xü su si fə al lıq la rı ilə 
se çi lib lər. Bu imə ci lik lər əra

zi nin tə miz sax lan ma sı na, ya
şıl lıq la rın qo run ma sı na, hər 
tə rə fin gülçi çə yə qərq olun
ma sı na xid mət edir. 

2 say lı Sİ ƏD üzrə nü ma
yən də  Ay tac Əli ye va bi zim lə 
söh bə tin də bil dir di ki, əv
vəl lər iməci lik lər həf tə nin 
hər şən bə və ba zar gü nləri 
ke çi ri lir di. “Tə miz Bi nə qə
di” la yi hə si çər çi və sin də in
di iməci lik lər, de mək olar ki, 

hər gün təş kil olu nur, gənc lər 
bu təd bir lər də da ha ya xın dan 
iş ti rak edir lər: “Bi nə qə di də 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə ra yon 
gənc lə ri nin tə limtər bi yə si ni, 
etik qay da la ra ria yət et mək lə 
bağ lı fə al lıq la rı nı bir da ha nü
ma yiş et di rir.

İmə ci lik lər za ma nı hə
yət lər də sə li qəsah man ya ra
dıl maq la, əki lən ağac la ra və 
bə zək kol la rı na qul luq edi lir, 
su ve ri lir, on la rın bö yü dül mə
si üçün la zı mi iş lər gö rü lür. 
Tə miz lik iş lə rin də sa kin lər 

bö yük hə vəs lə, zövq lə iş ti rak 
edir lər. Abad lıqtə miz lik iş
lə ri nin apa rıl ma sı da hər bi
ri mi zin ürə yin cə dir. Tə miz lik 
var sa, de mə li, bu ra da in san 
əli nin əmə yi var. Bi nə qə di 
ra yo nun da da bu işə xü su si 
diq qə tlə ya na şı lır. Gö rü lən 
iş lə r sa yə sin də ra yon da sə
li qəsah man, tə miz lik hökm 
sü rür. Bi zim gör dü yümüz iş
lər ra yon sa kin lə ri nin asu də 
vax t la rı nın sə mə rə li ke çi ril
mə si nə yö nəl di lib” , – de yə o 
bil di rib.

Söh bət za ma nı A.Əli ye va 
gö rü lən iş lər ba rə də də mə
lu mat ve rib: “Bu, bi zim ümu
mi işi miz dir. Ça lı şı rıq ki, bu işi 
vaxt lıvax tın da ye ri nə ye ti rək. 
55 və 57 say lı bi na la rın hər iki 
tə rə fi, “Xe yirşər evi” və lif
lər tə miz lən ib. Bun dan baş qa, 
blok la rın gi riş his sə si yu yu lub, 
ağac la rın di bi bel lə nib, ar tıq 
ot lar bi çi lib. Məi şət tul lan tı la rı 
əra zi dən da şı nıb. İmə ci lik lər
də sa kin lə rin da ha ya xın dan 
iş ti rak et mə si də bi zi ruh lan
dı rır. Bir söz lə, ra yon da imə ci
lik lə rin mü tə ma di ke çi ril mə si 
ar tıq xoş ənə nə ha lı nı alıb”.

“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə
si çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri
lən iş lər Bin qə di nin si ma sı nı 
da ha da gö zəl ləş di rib. Ra yon
da Av ro pa Oyun la rı na ha zır
lıq iş lə ri ar dı cıl və plan lı şə
kil də da vam et di ri lir. İna nı rıq 
ki, bu təd bir lər nə ti cə sin də 
Bi nə qə di ra yo nu öz sə li qə
sah ma nı, tə miz li yi ilə pay
tax tı mı za gə lə cək qo naq la rın 
diq qə ti ni cəlb edə cək.
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“təMİZ Bİnəqədİ” layİHəSİnə Start vErİlİB

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı, ra yon Gənc lər və id
man ida rə si və Azər bay can 
Qolf Fe de ra si ya sı nın bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə bir qrup gən
cin Qu ba ra yo nun da yer lə şən 
Mil li Qolf Klu bu na eks ku si ya
sı təş kil olu nub. 

Eks kur si ya çər çi və sin də 
gənc lər Mil li Qolf Klu bun da 
Azər bay can Qolf Fe de ra si ya sı 
və Euro pe an Chal len ge To ur
un təş ki lat çı lı ğı ilə öl kə ta ri
xin də qolf üz rə ilk Azer bai jan 
Open Chal len ge tur ni ri nin 
fi nal mü sa bi qə si ni iz lə yib lər. 
Qo naq la rın diq qə ti nə çat dı
rı lıb ki, Euro pe an Chal len ge 
To ur hər il 42 öl kə də ke çi ri lir 

və bu il dən etibarən ya rış hər 
il Azər bay can da da ke çi ril
mə yə baş la ya caq. Gələcəkdə  
tur nir öl kə miz də ənə nə vi 
id man ya rı şı ola caq. Bu, gə lə
cək də Azər bay can da qol fun 
in ki şa fı, təb li ği və öl kə miz də 
qolf çu lar nəs li nin ye tiş di ril
mə si nə bö yük töh fə ve rə cək. 

Qeyd edək ki, təd bir 
çər çi və sin də həm çi nin Mil
li Qolf Klu bun da mü tə xəs
sis lər tə rə fin dən gənc lə rə 
qolf a bağ lı ət raf ı mə lu mat 
ve ri lib, bu oyunun qay da la rı 
izah edi lib. 

Da ha son ra Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti, YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı və 
Bi nə qə di Ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si tə rə fin dən 
Qu ba nın Qəç rəş kən din
də gənc lər üçün açıq ha va da 
qəl ya nal tı və gə zin ti təş kil 
olu nub. Da ha so nra gənc lə
rin asu də vax tı nın sə mə rə li 
təş ki li məq sə di lə eks kur si
ya çı lar ara sın da müx tə lif əy
lən cə li və in tel lek tu al oyun lar 
ke çi ri lib. 

Eks kur si ya çı la rın ar zu
su ilə təş ki lat çı lar tə rə fin dən 
Ye ni Azərbaycan Partiyasının 
Bi nə qə di ra yo nun dan olan 
fə al  üz vü, ha zır da Qu ba ra yo
nun da kı N say lı hər bi his sə
də hə qi qi hər bi xid mət  keçən 
Aq şin Hü sey nli nin hər bi his
sə rəh bər li yi nin ica zə si ilə 
təd bir də iş ti ra kı tə min edi lib.

ra yon da çox şa xə li  
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir 

Ha zır da la yi hə çər çi və
sin də ra yon da çox şa xə li təd
bir lər hə ya ta ke çi ri lir.  Zi ya 
Məm mə dov pros pek ti nin 
Bi nə qə di ra yo nun dan ke
çən his sə sin də, elə cə də 6cı 
mik ro ra yon, Svet la na Məm
mə do va kü çə sin də apa rı lan 
abad lıq iş lə ri xü su si lə diq
qə ti cəlb edir. Ha zır da sö
zü ge dən əra zi də yer lə şən 
ya şa yış bi na la rın da sü rət li 
tə mirti kin ti iş lə ri apa rı lır. 
Bi na la rın fa sad la rı və dam 
ör tük lə ri əsas lı tə mir edi lir, 
hə yət lər abad laş dı rı lır. Svet
la na Məm mə do va kü çə sin
dən ke çən qaz xət lə ri də yiş
di ri lir, ye ni is ti lik sis tem lə ri 
qu raş dı rı lır, kü çə nin işıq lan
dı rıl ma sı  is ti qa mə tin də cid
di iş lər hə ya ta ke çi ri lir. Kü çə 
bo yu pi ya da la rın ge dişgə li şi 
üçün sə ki lər ye ni dən qu ru
lur, bi na la rın qar şı sın da ya
şıl lıq lar sa lı nır. 

Söh bət ləş di yi miz iş ic
ra çı la rı ya xın vaxt lar da tə
mir iş lə ri nin ba şa  çat dı rı la
ca ğı nı bil dir di lər. Bi nə qə di 

sa ki ni Lə tif Hə mi dov isə 
bi zim lə söh bə tin də gö rü lən 
iş lə rin ra zı lıq do ğur du ğu nu 
vur ğu la dı: “Bi nə qə di də cid
di iş lər hə ya ta ke çi ri lir. Bir 
sa kin ola raq apa rı lan tə mir
ti kin ti iş lə ri nin ge di şin dən 
ra zı yam. Bi na la rın fa sad la rı 
müa sir tə ləb lə rə uy ğun də
yiş dir lir, gi riş lər tə mir olu
nur, əha li nin ra hat lı ğı üçün 
hə yət lər də ya şıl lıq lar sa lı nır, 
otu ra caq lar qu raş dı rı lır. Son 
vaxt lar ra yon da tə miz lik iş
lə ri nə və sə li qəsah ma na da 
xü su si diq qət ye ti ri lir”. 

“tə miz Bi nə qə di”  
la yi hə si nə qo şu lan la rın 
sa yı ar tır 

Son vaxt lar sa kin lə rin tə
miz lik iş lə ri nə kö nül lü şə kil
də qo şul ma la rı xü su si ma raq 
do ğu rur. Əra zi də olar kən 
söh bət ləş di yi miz sa kin lər 
ilk Av ro pa Oyun la rı ərə fə
sin də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin tə şəb bü sü 
ilə hə ya ta ke çi ri lən “Tə miz 
Bi nə qə di” so si al la yi hə si
ni dəs tək lə dik lə ri ni və ona 

qo şul duq la rı nı bil dir di lər. 
La yi hə yə qo şu lan lar ara sın
da 8ci mik ro ra yo nun sa kin
lə ri çox luq təş kil edir. Be lə 
sa kin lər dən bi ri də Azad lıq 
pros pek ti, 196 say lı bi na da 
ya şa yan Ra fiq Qu li yev dir. O, 
ya şa dı ğı bi na nın qar şı sın da 
ət ra fa xü su si ya ra şıq ve rən 
gülçi çək kol la rı əkib. 

Bi zim lə söh bə tin də Ra
fiq Qu li yev bil dir di ki, son 
il lər Bi nə qə di ra yo nunda 
hə ya ta ke çi ri lən abad lıq
qu ru culuq iş lə ri göz ox şa
yır: “Ra yon da hə ya ta ke çi
ri lən abad lıqqu ru cu luq iş
lə ri sa kin lə rin ürə yin cə dir. 

Gö rü lən iş lə rin sa yə sin də 
bi na mız tam tə mir olu nub, 
bu ra da in san la rın nor mal 
ya şa ma la rı üçün la zı mi şə ra
it ya ra dı lıb. Qaz, su və işıq la 

bağ lı çə tin li yi miz yox dur. 
Ha zır da bi na nın qar şı sın
da əha li nin is ti ra hə ti nə şə
rait ya ra dıl ma sı məq sə di lə 
abad lıq iş lə ri nə baş la nı lıb. 
Ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
tə şəb bü sü ilə baş lan mış 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə
si də sa kin lər tə rə fin dən 
rəğ bət lə qar şı lan mış dır. Bi
nə qə di sa kin lə ri la yi hə yə 
qo şu la raq ya şa dıq la rı əra zi

nin tə miz sax la nıl ma sı na və 
abad laş dı rıl ma sı na ya xın dan 
dəs tək ver mə li dir lər. Mən 
də bu tə şəb bü sü dəs tək
lə yə rək ya şa dı ğım mən zi
lin qar şı sın da ki çik bağ ça 
sal maq qə ra rı na gəl dim. 
Gör dü yü nüz ki mi, bu ra da 
müx tə lif növ gül lər əki lib. 
İs tə yim bu dur ki, bi na nın 
qar şı sı baş danba şa bu cür 
gül lük ol sun”.          

Hə min bi na da ya şa yan 
İs lam ki şi də əra zi də ya şı
llı ğın sa lın ma sı pro se sin də 
fə al iş ti rak edir. O, ya şa dı ğı 
bi na nın qar şı sın da in san la
rın zöv qü nü ox şa yan bə zək 
və gül kol la rı əkib. Əra zi də 
is ti ra hət edən sa kin lər bil
dir di lər ki, İs lam da yı bu 
gö zəl li yi şəx si tə şəb bü sü ilə 
ya ra dıb. Qeyd olun du ki, İs
lam ki şi hər gün sə hər sa

at la rın da bu ra gə lə rək gül
lə ri su la yır və on la ra qay ğı 
gös tə rir. 

Bi na nın sa kin lə ri ət raf
da kı ya şıl lıq la rın və tə miz
li yin qo run ma sı na xü su si 
diq qət gös tə rir lər. Əra zi də 
olar kən söh bət ləş di yi miz 
sa kin lər mik ro ra yon da apa
rı lan abad lıq iş lə rin dən ra zı 
qal dıq la rı nı bil dir di lər.   

8ci mik ro ra yon da Ni
za mi Nə ri ma nov kü çə si, 81 
say lı bi na nın qar şı sın da sa
kin lər tə rə fin dən sa lın mış 
bağ ça da da ol duq. Hə min bi
na nın qar şı sın da ha zır da iki 
gö zəl bağ ça sa lı nıb. Sa kin lər 
bil dir di lər ki, adıçə ki lən bi
na da ya şa yan  Ra sim xan Xə
li lov “Tə miz Bi nə qə di” la yi
hə si çər çi və sin də fay da lı tə
şəb büs lə çı xış edib. Əra zi də 
söh bət et di yi miz sa kin lərin 
söz lə ri nə görə, xü su si zövq
lə sa lın mış ya şıl lı ğa gün də lik 
la zı mi xid mət gös tə ri lir. Bil

di ril di ki, əra zi də res pub li ka
nın müx tə lif böl gə lə rin dən 
gə ti ril miş gül kol la rı əki lib.   

“Tə miz Bi nə qə di” la yi
hə si çər çi və sin də be lə park
la rın sa lın ma sı, ye niye ni 
ağac la rın, bit ki lə rin əkil mə
si, ya şıl lıq zo laq la rı nın ya ra
dıl ma sı ra yo nun abad laş dı
rıl ma sı ilə ya na şı, həm də 
və tən daş məm nun lu ğu nun 
qa za nıl ma sı na xid mət edir.

Məhəllələrin səliqə-sahmana 
salınmasında sakinlər 
həvəslə iştirak edirlər

Gənclərin Milli Qolf Klubuna 
səyahəti

“Azər su” ASC su-kanalizasiya 
sistemini yenidən qurur

Bi nə qə di gənc lə ri “Tə miz Şə hər”  
ASC-də ol muş lar

Мə HəB Bət oru cov

Bi nə qə di ra yon sa kin lə ri tə rə fin dən rəğ bət lə qar şı
la nan “Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si çər çi və sin də baş lan
mış abad lıq və tə miz lik iş lə ri get dik cə da ha ge niş vü sət 
al maq da dır. Ba kı 2015 I Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq la 
əla qə dar ra yon da apa rı lan abad lıqqu ru cu luq iş lə ri nin 
da ha in ten siv xa rak ter al ma sı üçün iyu lun 1dən “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si nə start ve ril miş dir. La yi hə nin hə ya
ta ke çi ril mə sin də  məq səd ya şa yış ev lə ri ni, hə yət lə ri, 
mə həl lə lə ri, kü çə lə ri da ha tə miz, sə li qə li  sax la maq, sa
lın mış ya şıl lıq la rın qo ru nma sı na ge niş ic ti ma iy yə ti cəlb 
et mək dir. 

 Ba kı da ke çi ri lə cək ilk 
Av ro pa Oyun la rı ilə əla qə
dar 2014cü il iyu lun 1dən 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə
si nə qo şu lan şir kət lə rin və 
döv lət mü əs si sə lə ri nin sa yı 
gün dəngü nə ar tır. Ra yon 
əra zi sin də fəa liy yət gös tə
rən bir çox iri şir kət lər bu 
pro se sə öz töh fə lə ri ni ver
mə yə baş la yıb lar.  

Xa tır la daq ki, Azər bay can
da son 10 il də hə ya ta ke çi ri lən 
məq səd yön lü is la hat lar – bir 
sı ra ümum mil li proq ram lar, 
mü hüm inf rast ruk tur la yi hə
lə rinin uğur la re al laş dı rıl ma
sı öl kə mi zin so si aliq ti sa di 
mən zə rə si ni əhə miy yət li də
rə cə də də yi şib, ta raz lı in ki
şaf və da vam lı yük sə liş üçün 
möh kəm əsas ya ra dıb. 

Öl kə də əl də edi lən nai liy
yət lə rə öz pa yı nı ver mə yə ça
lı şan Bi nə qə di ra yo nun da da 
so si aliq ti sa di sa hə də par laq 
gös tə ri ci lər qa za nıl mış, son 
il lər ər zin də sa kin lə rin ra hat,  
fi ra van ya şa yı şı nın tə min edil

mə si ba xı mın dan müx tə lif 
sa hə lər üz rə inf rast ruk tu run 
ye ni lən mə si nə, kom mu nal 
xa rak ter li prob lem lə rin həl
li nə xu su si diq qət lə ya na şı
lıb. Ötən müd dət də ra yon da 
inf rast ruk tur sa hə lə ri nin ye
ni lən mə si və əsas lı tə mi ri ilə 
bağ lı bir sı ra la yi hə lər hə ya ta 
ke çi ri lib və bu iş lər uğur la da
vam et di ri lir. 

Ha zır da “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti (ASC) 

ra yo nun Bi nə qə diBi lə cə ri 
şo se sin də əhə miy yət li bir la
yi hə ni hə ya ta ke çir mək də dir. 
Hə min əra zi də əha li ni ən 
çox na ra hat edən prob lem lər
dən bi ri də su və ka na li za si ya 
siste mi dir. Öl kə baş çı sı cə nab 
İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı na 
əsa sən, şir kət suka na li za si ya 
xət lə ri nin ye ni dən qu rul ma
sı is ti qa mə tin də iş lə ri sü rət lə 
da vam et di rir. Su və ka na li
za si ya ilə bağ lı prob lem lər 

Bi nə qə di ra yo nu nun sa kin
lə ri ni ən çox na ra hat edən 
mə sə lə lər dən dir. Bu sa hə də 
möv cud prob lem lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
in di yə dək xey li iş gö rü lüb. 
Bu nun nə ti cə sin də bir çox 
ya şa yış mən tə qə lə rin də əha
li nin su təc hi za tın da və ka na
li za si ya  ilə bağ lı mə sə lə lər
də çə tin lik lər ara dan qal xıb, 
əha li fa si lə siz iç mə li su ilə 
tə min edi lib.  

2015ci il də Ba kı da ke çi
ri lə cək ilk Av ro pa oyun la rı na 
ha zır lıq məq sə di lə “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si çər çi və
sin də bir qrup bi nə qə di li fə al 
gənc “Tə miz Şə hər” ASCdə 

eks kur si ya da ol muş dur. Bu ra
da  qo naq la ra Ba la xa nı Bərk 
Məi şət Tul lan tı la rı nın Çe şid
lən mə si Za vo du haq da ət raf ı 
mə lu mat ve ril miş, məi şət tul
lan tı la rı nın çe şid lən mə si pro

se si və bu pro se sin kom pü
ter ləş miş ida rə et mə for ma sı 
əya ni şə kil də gös tə ril miş dir. 
Son ra eks kur si ya iş ti rak çı la rı 
Ba kı Bərk Məi şət Tul lan tı la
rı nın Yan dı rıl ma sı Za vo du

nda ol muş lar. Son da za vo dun 
nü ma yən də lə ri tə rə fin dən 
eks kur si ya iş ti rak çı la rı nın 
su al la rı ca vab lan dı rıl mış, za
vo dun hə yə tin də xa ti rə şək li 
çə kdiril miş dir.
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“təMİZ Bİnəqədİ” layİHəSİnə Start vErİlİB

Ma İl aĞa xa nov

İyu lun 31də Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın in zi ba ti 
bi na sın da YAPın sı ra la rı na 
qo şul maq is tə yən bir qrup 
şəxs lə gö rüş ke çi ri lib.

Gö rüş də Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın səd ri Ra
miz Gö yü şov, apa rat rəh bə
ri Qa bil Qa fa rov, əmək daş
lar,  par ti ya sı ra la rı na qo şul
maq üçün mü ra ci ət et miş 
şəxs lər və mü va fiq əra zi ilk 
par ti ya təş ki lat la rı nın sədr
lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın səd ri Ra miz 
Gö yü şov par ti ya sı ra la rı na 
qo şul maq üçün əri zə ilə 
mü ra ci ət et miş şəxs lə ri sa
lam la ya raq de miş dir: “Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin əsa
sı nı qoy du ğu Ye ni Azər bay
can Par ti ya sı nın sı ra la rı na 
qo şul maq şə rəf i bir iş dir. 
Par ti ya 1992ci il no yab rın 
21də  ya ra dılıb. Ötən 22 
il də par ti ya mı zın keç di yi 
yol daş lıkə sək li, çə tin ol sa 
da, si ya si hə ya tı mız da şə
rəf i iz qo yub. YAPın qı sa 
bir müd dət də iq ti dar par
ti ya sı na çev ril mə si, öl kə ni 
za manza man ka tak lizm
lər dən xi las et mə si onu bu
gü nün və gə lə cə yin si ya si 
təş ki la tı na çe vi rib və döv
lə ti mi zin ida rə et mə apa ra
tı üçün kadr ba za sı ro lu nu 
ye ri nə ye ti rir”.

R.Gö yü şov ta ri xə qı sa 
eks kurs edə rək par ti ya nın 
keç di yi möh tə şəm yol dan, 
onun qu ru cu su, ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
Azər bay ca nı dün ya miq ya

sın da ta nıt ma sın dan, Azər
bay can re al lıq la rı nı dün ya ya 
çat dır ma sın dan, sa ba hı mı
zın tə mi nat çı sı olan ener ji 
təh lü kə siz li yi si ya sə tin dən 
və bu si ya sə tin par ti ya nın 
səd ri, Pre zi dent İl ham Əli
yev tə rə fin dən uğur la apa
rıl ma sın dan da nı şıb.

Bil di ri lib ki, ha zır da 
par ti ya sı ra la rı na qo şul maq 
is tə yən şəxs lə rin ək sə riy
yə ti gənc lər dir və bu, çox 
təq di rə la yiq hal dır.  

Ha zır da YAP sı ra la
rın da 620 min dən çox üzv 
ic ti maisi ya sı iş də fə al lıq 
gös tə rir.  Par ti ya işin də 
qa dın la rın ro lu da ki fa yət 
qə dər ge niş dir. YAPın so
nun cu – V qu rul ta yın da 
UNES CO və ISES COnun 
xoş mə ram lı sə fi ri, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı, öl kə nin 
bi rin ci xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va nın par ti ya səd ri nin 
müa vi ni se çil mə si Azər
bay can qa dı nı nın si ya si və 
hu ma nist fəa liy yə ti, bu sa
hə də öl kə mi zin qa zan dı ğı  
nai liy yət lə rə par laq nü mu
nə dir. 

Gö rüş də YAPın sı ra
la rı na qo şul maq is tə yən 
na mi zəd lər öz lə ri haq da 
mə lu mat ve rib, par ti ya nın 
ni zam na mə si ni və proq ra
mı nı nə üçün qə bul et dik
lə ri ba rə də müx tə lif səp ki li  
su al la rı ca vab lan dı rıb lar. 
Təş ki lat yet ki li si nin söz lə
ri nə gö rə, gö rüş na mi zəd
lə rin fər di key fiy yət lə ri nin 
öy rə nil mə si və par ti ya ya 
da ha ha zır lıq lı gənc lə rin 
qə bul edil mə si ba xı mın dan 
fay da lı olub. YAP sı ra la rı na 
qə bul za ma nı bu amil lə rin 
nə zə rə alın ma sı qeyd edi
lib.

Nəq liy yat Na zir li yi nin 
mət bu at ka ti bi Na miq Hə
sə nov de yib ki, 2015ci il də 
Ba kı da ke çi ri lə cək I Av ro
pa Oyun la rı ilə əla qə dar 
yüz lər lə ən müa sir av to bu
sun alın ma sı üçün Tür ki yə, 
Fran sa ki mi öl kə lər lə da
nı şıq lar apa rı lır. Ye ni av to
bus lar kon di sio ner lə, ey ni 
za man da, müa sir tex no lo ji 
ava dan lıq lar la, GPS sis te mi 
ilə təc hiz olu na caq. Müa
sir tex no lo gi ya lar la təc hiz 

olun muş av to bus la rın bir 
his sə si ilin so nu na dək pay
tax tı mı za gə ti ri lə cək.

Ha z ır  da  pay  taxt  da 
1000 ədəd Lon don tak si si
nin fəa liy yət gös tər di yi ni 
xa tır la dan N.Hə sə nov bil
di rib ki, da ha 500 tak si nin 
alın ma sı na da ir mü qa vi lə 
im za la nıb, ma liy yə və sai
ti ödə ni lib. Ye ni tak si lər 
pay tax ta okt yabrno yabr 
ay la rın dan eti ba rən çat dı
rı la caq.

YAP üzvü ol maq 
is tə yən lər lə  
gö rüş ke çi ri l di

Paytaxta müasir 
texnologiyalı 
avtobuslar gətiriləcək 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin uğur la re al laş
dır dı ğı “Tə miz Bi nə qə di” 
so si al la yi hə si nə qo şu lan la rın 
sa yı get dik cə ar tır. Ötən ayın 
əv və lin dən start gö tür müş la
yi hə əha li tə rə fin dən bö yük 
rəğ bət lə qar şı la nıb. Tə şəb bü
sə kö nül lü qo şu lan la rın sa yə
sin də Bi nə qə di də baş lan mış 
ye ni dən qur ma iş lə ri xey li sü
rət lə nib, əha li yə gös tə ri lən 
so si al xid mət lə rin kə miy yə ti 
və key fiy yə ti ar tıb, tə miz lik 
iş lə ri nə ic ti mai nə za rət güc
lə nib. Bu nun la ya na şı, ra yo
nun qə sə bə lə ra ra sı və qə sə
bə da xi li yol la rın da, mər kə zi 
pros pekt lər də, ya şa yış bi na
la rı nın fa sad və dam ör tük lə
rin də, park və mey dan lar da, 
həm çi nin di gər inf rast ruk
tur sa hə lə rin də ye ni lən mə 
və əsas lı tə mir iş lə ri yük sək 
temp lə da vam et di ri lir. 

Bi nə qə di də hə ya ta ke çi
ri lən abad lıqqu ru cu luq iş lə
rin dən ruh la nan ra yon sa kin
lə ri isə həl li ni ar zu la dıq la rı 
prob lem lə ri açıq di lə gə ti rir, 
və ziy yə tin müs bə tə doğ ru 
də yi şə cə yi nə bö yük ümid lər 
bəs lə yir lər. 

7  c i  m i k  r o  r a  y o n , 
S.S.Axun dov kü çə si 5b say
lı bi na da ya şa yan Sa datqulu 
Əh mə do v bil dir di ki, ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin tə şəb
bü sü ilə baş la nıl mış “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si sa kin lə rin 
ürə yin cə dir: “İn san lar ya şa
dıq la rı mən zi li tə miz sax la
dıq la rı ki mi, bi na la rı nın hə
yə ti ni və kü çə si ni də tə miz 

sax la ma lı dır lar. Bə zən bu 
qay da la ra mə həl qo yul mur, 
in san lar zi bi li ha ra gəl di atır
lar. Bu da mü əy yən prob lem
lə rə gə ti rib çı xa rır. Bax be lə 
və ziy yət də ic ti mai qı naq önə 
çıx ma lı dır. İna nı ram ki, bu 
ba xım dan “Tə miz Bi nə qə
di” la yi hə si son də rə cə əhə
miy yət li ola caq. Yax şı hal dır 
ki, la yi hə nin ic ra sı za ma nı 
kö nül lü lük prin sip lə ri nə və 
maa rif ən dir mə yə xü su si diq
qət ve ri lir. Son bir ay da la yi hə 
ilə bağ lı ra yon da xey li təd bir 
re al laş dı rı lıb, əha li ara sın da 
maa rif ən dir mə və iza hat iş
lə ri apa rı lıb”. 

Mü sa hi bi miz Bi nə qə di 
ra yo nun da hə ya ta ke çi ri lən 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri nin 
də diq qə tə la yiq ol du ğu nu 
diq qə tə çat dır dı: “Ya şa dı ğı
mız bi na da qaz və su ilə bağ
lı prob lem lər yox dur. Zi bi lin 
vax tın da da şın ma sı na xü su si 
fi kir ve ri lir. Ra yon rəh bər li yi 
əha li nin is ti ra hə ti nə, əra zi
lər də ya şıl lıq la rın sa lın ma sı na 
xü su si diq qət ye ti rir. Ha zır da 
bü tün mən zil lər fa si lə siz şə
kil də ic mə li su ilə tə min edi
lib. Ya şa yış bi na la rı nın fa sad
la rı və dam ör tük lə ri müa sir 
tə ləb lə rə uy ğun tə mir olu nur. 

İna nı ram ki, abad lıq iş lə ri gə
lə çək də də da vam et di ri lə
cək”.

S.S.Axun dov kü çə sin də 
yer lə şən 7 say lı bi na nın sa ki ni 
Nu rəd din Se yi dov da sö zü
ge dən la yi hə ni dəs tək lə di yi
ni və ona kö nül lü su rət də qo
şul du ğu nu de di: “Son vaxt lar 
ra yon da tə miz lik lə bağ lı gö
rü lən iş lə ri yük sək də yər lən
di ri rəm. Bu pro ses ra yon da 
apa rı lan abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri ni bir qə dər də sü rət

lən di rib. Təd bir də gənc lə ri
mi zin ya xın dan iş ti ra kı mə ni 
çox se vin di rir. La yi hə çər çi
və sin də ra yon da teztez imə
ci lik lər ke çi ri lir. Yax şı hal dır 
ki, la yi hə sa kin lər tər fin dən 
də rəğ bət lə  qar şı la nır. Sa kin
lər ara sın da maa rif lən di ri ci 
söh bət lər apa rı lır, buk let və 
bro şür lər pay la nı lır. Onu da 
de yim ki, ra yon da apa rı lan 
ya şıl laş dır ma iş lə ri sa kin lə rin 
ürə yin cə dir. Şəx sən mən  də 
bu pro ses lər də ya xın dan iş ti
rak edi rəm”. 

8ci mik ro ra yon sa ki ni 
Ağa mir zə Ağa mir zə oğ lu da 
ra yon da kom mu nal xa rak ter li 
prob lem lə rin həl li sa hə sin də 
cid di irə li lə yiş lə r ol du ğu nu 
diq qə tə çat dır dı: “Bi na lar fa

si lə siz su ilə tə min edi lir. Qaz 
və işıq prob le mi ara dan qal dı
rı lıb. Hə yət lər abad laş dı rı lıb. 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si də 
uğur la ic ra olu nur. Bu iş də biz 
sa kin lər də ya xın dan iş ti rak 
edi rik. Mə həl lə da xi li yol lar 
tə mir edi lib, əra zi lə rə ye ni zi
bil qu tu la rı qo yu lur. Bir söz lə, 
Bi nə qə di ra yo nu nun tə miz və 
abad bir şə hə rə çe v ril mə si is
ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən 
iş lə ri bə yə ni rəm”.

9cu mik ro ra yo n sa ki
ni Əl iməm məd Qu li yev isə 
qeyd et di ki, ya şa dı ğı mik ro
ra yon da abad lıq iş lə ri sü rət lə 
da vam et di ri lir: “Bu ilin yan
va rın dan baş la ya raq  mik ro
ra yon da abad lıq iş lə ri da ha 
ge niş vü sət alıb. Tək cə Adil 
Məm mə dov kü çə sin də iki 
park sa lı nıb, bu ra da in san la
rın nor mal is ti ra hət et mə si 
ücün la zı mi şə ra it yar adı lıb. 
Mə işət tul lan tı la rı vax tın da 

da şı nır. Bu iş lər də sa kin lər 
də ya xın dan iş ti rak edir lər. 
Kü çə yə zi bil atan lar sərt ic
ti mai qı naq la üz lə şir lər. Bu 
gün, de mək olar ki, ra yon da 
ək sər bi na la rın qar şı sın da 
gö zəl ya şıl lıq lar sa lı nıb. Hər 
gün nə vəm lə bi na mı zın qar
şı sın da sa lın mış xi ya ban da 
din cə li rəm”.

9cu mik ro ra yon, M.C.Pa
şa yev kü çə sin də ya şa yan 
Nov ruz Məm mə dov da 
“Tə miz Bi nə qə di” so si al la
yi hə si nin əhə miy yə tin dən 
söz açıb: “Bə zən məc lis lər də 
Av ro pa öl kə lə ri şə hər lə ri nin 
tə miz li yin dən ağızdo lu su da
nı şı rıq. Bu ba xım dan “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si ni ürək dən 
dəs tək lə yi rəm. Şəx sən mən 
bir sa kin ki mi bu pro se sə kö
nül lü qo şul mu şam. 

Ba kı da ke çi ri lə cək Av ro pa 
Oyun la rı ərə fə sin də öl kə mi
zə çox lu say da qo nağın gə
lə cə yi göz lə ni lir. Hə min qo
naq lar, tə bii ki, pay tax tı mız da 
gör dük lə ri ni ge dib öz öl kə
lə rin də da nı şa caq lar. Bu mə
na da, ça lış ma lı yıq ki, on la rın 
şə hə ri miz və öl kə miz ba rə də 
fi kir lə ri yük sək ol sun. Bu nun 
üçün, ilk növ bə də, şə hə ri mi
zin tə miz li yi nə ça lış ma lı yıq”.

“Şəhərimizin təmizliyinə 
çalışmalıyıq” 

Təmizlik işlərinə nəzarət 
gücləndirilmişdir

Öl kə mi zin dün ya da iq
ti sa di və si ya si möv qe yi nin 
möh kəm lən mə si, bey nəl xalq 
qu rum la rın he sa bat la rın da 
is la hat çı, si ya si risk lər dən 
kə nar olan və da vam lı in ki
şa fa doğ ru ge dən bir öl kə ki
mi yer tut ma sı, dün ya nın nü
fuz lu bey nəl xalq və re gio nal 
təş ki lat la rı nın Azər bay ca nın 
möv qe yi ni dəs tək lə yən qə
rar və qət na mə lər qə bul 
et mə si Pre zi dent İl ham Əli
ye vin rəh bər li yi ilə hə ya ta 
ke çi ri lən uğur lu si ya sə tin 
mən ti qi da va mı dır. 

Son 10 il də öl kə miz də 
ge dən di na mik in ki şa fın nə
ti cə si dir ki,  ar tıq Azər bay can 
dün ya da sa yı lıbse çi lən öl
kə lər dən bi ri nə çev ril miş dir. 
Bu gün Azər bay can dün ya da 
həm də güc lü id man ənə nə
lə ri ilə ta nı nır. Çün ki id ma
nın in ki şa fı öl kə miz də döv lət 
si ya sə ti nin prio ri tet is ti qa mət
lə rin dən bi ri dir. Gə lən il Ba kı 
şə hə rin də ke çi ril mə si nə zər
də tu tu lan I Av ro pa Oyun la rı 
bir da ha de dik lə ri mi zə əya ni 
sü but dur. Ha zır da  bey nəl xalq 
id man ya rı şı na ha zır lıq la bağ lı  
pay taxt da və böl gə lər də cid di 
la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir. 

Bu ba xım dan Bi nə qə
di ra yo nun da  gö rü lən iş lər 
xü su si lə diq qə tə la yiq dir. 
Be lə ki, Ba kı 2015 I Av ro pa 
Oyun la rı na  ha zır lıq məq sə
dilə ra yon da apa rı lan abad
lıq və qu ru cu luq iş lə ri ni da
ha in ten siv da vam et dir mək, 
ya şa yış ev lə ri ni, hə yət lə ri, 
mə həl lə lə ri da ha tə miz və 
sə li qə li sax la maq, sa lın mış 
ya şıl lıq la rı qo ru maq, on la ra 
la zı mi qul luq gös tər mək, bu 
iş lə rin apa rıl ma sı na ge niş ic
ti ma iy yə ti cəlb et mək  üçün 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si
nə start ve ril miş dir.  Ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı I 
Av ro pa  Oyun la rı nın  ke çi ril
mə si ilə əla qə dar Bi nə qə di 
ra yo nu əra zi sin də gö rül mə
si nə zər də tu tu lan iş lər haq
qın da sə rən cam im za la mış 
və bu nun la bağ lı təd bir lər 
pla nı ha zır lan mış dır. Əla və 
edək ki, sö züge dən id man 
bay ra mı ərə fə sin də şə hə
ri mi zə çox lu qo nağın gə li
şi göz lə ni lir. Bu məq səd lə 
ra yo nu mu zun tə miz sax la
nılma sı va cib mə sə lə lər dən
dir. Qeyd edək ki, “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si nin baş la
ma sın dan ötən bir ay ər zin

də ra yon da bu is ti qa mət də 
xey li iş  gö rü lüb. Ye ri gəl
miş kən, ic ra ha ki miy yə ti nin 
bu tə şəb bü sü  sa kin lər tə rə
fin dən bö yük rəğ bət lə  qar
şı lan mış və ha zır da in san lar  
la yi hə nin ic ra sın da kö nül lü 
və dü şü nül müş şə kil də iş ti
rak edir lər.   

“Tə miz Bi nə qə di” so
si al la yi hə si nə öz töh fə si ni 
ver mək məq sə di lə ra yon 
Gi gi ye na və Epi de mio lo gi ya 
Mər kə zi də, öz növ bə sin də, 
təd bir lər pla nı ha zır la mış 
və ötən müd dət ər zin də 
ra yon da fəa liy yət gös tə rən 
sə na ye, kom mu nal, uşaq və 
ye ni yet mə mü əs si sə lə ri nə, 
ic ti mai iaşə, ti ca rət mü əs si
sə lə ri nə təd bir də ya xın dan 
iş ti rak  et mə lə ri üçün xü su
si bil di riş lər pay la nıl mış dır.  
Sa hib kar lar la maa rif  lən
di ri ci söh bət lər apa rıl mış, 
on la ra ob yekt lə rin in ter yer 
və eks ter ye rin də sağ lam laş
dı rı cı təd bir lər hə ya ta ke çi
ril mə si üçün tək lif lər ve ril
miş dir. La yi hə çər çi və sin də 
mər kə zin əmək daş la rı Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı Bi nə
qə di ra yon təş ki la tı nın hə
ya ta ke çir di yi tə miz lik ak

si ya sı üz rə 8ci mik ro ra yon, 
Ş.Məm mə do va, İ.Da da şov 
və N.Nə ri ma nov kü çə lə rin
də əra zi nin tul lan tı lar dan 
tə miz lən mə sin də  ya xın dan 
iş ti rak et miş , ic ra ha ki miy
yə ti nin tə şəb bü sü ilə baş 
tu tan Nov xa nı çi mər li yin də 
hə ya ta ke çi ri lən imə ci lik də  
fə al ça lış mış lar. Bun dan əla
və, Gi gi ye na və Epi de mio lo
gi ya Mər kə zi əha li ara sın da 
hə ya ta ke çi ri lən sa ni ta ri ya 
maa ri fi iş lə ri nin güc lən di
ril mə si ilə bağ lı söh bət lə rin 
sa yı nı ar tır mış dır.  Sa kin lər
lə, elə cə də reyd lər ke çi ri
lən mü əs si sə lə rin kol lek tiv
lə ri i lə baş tu tan gö rüş lər də 
gi gi ye nik vər diş lə rin aşı
lan ma sı məq sə di lə prak ti ki 
məş ğə lə lə rə ge niş yer ve ril
miş dir.

Mər kə zin hə ya ta ke çir
di yi  təd bir lər nə ti cə sin də 
M.Ə.Rə sul za də qə sə bə sin
də, Mil li Qəh rə man F.Hüm
bə to vun abi də si ət ra fın da və 
şəhid R.Abo yev adına par k da 
30a ya xın çə tir sö kül müş, 
500 met rə ya xın rek lam lent
lə ri yı ğış dı rıl mış dır. Qu ru
muş ağac bu daq la rı kə sil miş, 
kolkos dan tə miz lən miş, bə

zi əra zi lər də məi şət tul lan tı
la rı yı ğıl mış və aidiy yə ti üz rə 
da şın mış dır. Ey ni za man da, 
reyd lər za ma nı qə sə bə də  
möv cud olan gö zəl lik sa lon
la rı və bər bər xa na la rın qar
şı sın da qu ru maq üçün ası lan 
dəs mal lar yı ğış dırl mış dır. 

Bi nə qə di şo se sin dən Bi
lə cə ri qə sə bə si nə ge dən 
yo lun sağ və sol his sə sin də 
fəa liy yət gös tə rən av to mo
bil tə mi ri mən tə qə lə ri nin 
qar şı sın da və ət ra fın da sə li
qəsah man ya ra dıl mış dır. 6, 
7, 8, 9cu mik ro ra yon la rın 
əra zi sin də, ümu mi lik də 100 
ün van da kü çə ti ca rə ti ləğv 
edil miş dir. Ha zır da ra yon 
əra zi sin də iri və xır dabuy
nuz lı hey van la rın qey riqa
nu ni kə si mi nin ləğ vi üçün 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir.

Ra yon əra zi sin də qaz
laş dı rıl mış su la rın açıq sa
tı şı tam ara dan qal dı rıl mış, 
Bi nə qə diXır da lan yo lun da 
kü çə ti ca rə ti yı ğış dı rı la raq 
bu ra da kı ob yekt lə rin ət ra fı 
tə miz lən miş dir.

F.HA CI YEV,
Bi nə qə di Ra yon Gi gi ye na 

və Epi de mio lo gi ya  
Mər kə zi nin di rek to ru 

Mon te neq ro nun “Pob je
da” qə ze ti nin say tın da Azər
bay ca nın bu öl kə də hə ya ta 
ke çir di yi iri miq yas lı la yi hə
lər dən bəhs edən mə qa lə 
yer ləş di ri lib.

Mə qa lə də qeyd olu nur ki, 
ha zır da Azər bay can Mon te
neq ro ya ən iri sər ma yə ya tı
ran öl kə lər dən he sab olu nur: 
“Azər bay can Res pub li ka sı 
Döv lət Nef Şir kə ti (ARDNŞ) 
bu öl kə də müa sir stan dart
la ra ca vab ve rən meh man
xa na nın və li ma nın in şa sı nı 

ma liy yə ləş di rir. Azər bay can 
Mon te neq ro ya bu cür bö yük 
sər ma yə ya tır maq la mü va fiq 
sa hə də hət ta ABŞ in ves tor la
rı nı da üs tə lə yib”.

Mü əl lif ya zır ki, Azər bay
can ilə Mon te neq ro ara sın da 
yük sək sə viy yə li əla qə lər 
möv cud dur. Azər bay can tə
rə fin dən ya tı rı lan sər ma yə
lər bu mü na si bət lə rin da ha 
da ge niş lən mə si nə töh fə 
ve rir. Mü əl lif ya zır: “Mon te
neq ro hə lə 1880ci il lər dən 
dün ya nef sə na ye si nin mər

kə zi he sab edi lən Azər bay ca
nı stra te ji tə rəf daş seç mək də 
çox düz gün qə rar ve rib”.

Azər bay ca nın nef sə na
ye si nin ta ri xin dən da nı şı lan 
mə qa lə də məş hur nef maq
nat la rı No bel qar daş la rı nın 
və Con D.Rok fel le rin o dövr
də ki bə ya nat la rı na is ti nad la 
vur ğu la nır: “Nef dün ya sı nın 
gə lə cə yi ni Azər bay can sız 
plan laş dır maq müm kün de
yil. Nə zə rə al saq ki, ha zır da 
Azər bay can da neftkim ya 
sə na ye si də sü rət li tə rəq qi 

yo lu ke çir, bu ba xım dan hə
min bə ya na ta haqq qa zan
dır ma maq müm kün de yil”.

Ya zı da 1907ci il dən Ba
kıBa tu mi ma gist ral neft 
kə mə ri nin dai mi is tis ma ra 
bu ra xıl ma sı ba rə də də mə
lu mat ve ri lir. Qeyd olu nur: 
“Hə lə 1800cü il lə rin so
nun da Azər bay can da il də 
11,5 mil yon ton nef is teh sal 
olu nur du. Mü qa yi sə üçün 
qeyd et mək olar ki, bu gös
tə ri ci hə min dövr də ABŞda 
9,1 mil yon to na bə ra bər idi”.

 iqtisadiyyat

Azərbaycan ABŞ investorlarını üstələyib
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Bi nə qə di Ra yon İc
ra Ha ki miy yə tin də ra yon 
sa kin lə ri nin qar şı laş dı ğı 
prob lem lə rin həll edil mə si 
is ti qa mə tin də ope ra tiv təd
bir lər hə ya ta ke çir mək, və
tən daş la ra gös tə ri lən xid
mət lə rin sə viy yə si ni yük
səlt mək üçün ya ra dıl mış 
Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid
mə ti və tən daş lar la ope ra tiv 
ün siy yə t qurul ma sı, on la
rın su al la rı nın dər hal ca
vab lan dı rıl ma sı və şi ka yət 
xa rak ter li mü ra ci ət lə ri nin 
qey diy ya ta alı na raq ic raa ta 
gön də ril mə si ba xı mın dan 
çox fay da lı və mü tə rəq qi 
xid mət nö vü dür. Be lə ki, 
ötən il SMX1646ya da xil 
olan mü ra ci ət lə rin sta tis ti
ka sı bu xid mət dən is ti fa də 
edən və tən daş la rın sa yı nın 
gü nügün dən art dı ğı nı gös
tə rir.

2014cü ilin iyul ayı ər
zin də Bi nə qə di Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti  Sa kin lə rin 
Mü ra ci ət Xid mə ti nə (1646)  
da xil olan zəng lə rin sa yı 
3141, ca vab lan dı rı lan zəng
lə rin sa yı 2684, bir ba şa ca
vab lan dı rı lan zəng lə rin sa yı 
1975,  ya ra dı lan əksəla qə

lə rin sa yı  973, 1 ope ra tor 
üz rə zəng lə rin or ta sa yı 93, 
tər tib edi lən şi ka yət və rəq
lə ri nin sa yı  695, ic ra çı lıq 
sə viy yə si  98%, xid mət sə
viy yə si 97,2 % olub.

Ş i  k a y ə t  x a  r a k  te r  l i 
mü  ra ciə tin 677si və ya 
98%nin ic ra sı tə min edi
lib, o cüm lə dən, 560ı və 
ya 82,7%i tam həll olu
nub, 6sı və ya 0,9%i qis
mən həll edi lib, 111i və 
ya 16,4%nə mü va fiq iza
hat ve ri lə rək həll edi lib, 
18i və ya 2%nin həl li ic
ra at da dır.

İyul ayı üz rə da xil ol
muş şi ka yət lə rin sa hə lər 
üz rə böl gü sü nə gəl dik də 
isə, mü ra ci ət lə rin 482si 
suka na li za si ya, 103ü lift 
prob lem lə ri, 23ü qaz təc
hi za tı, 29u  zi bil və tul lan
tı lar, 17si yol la rın ya rar sız 
ol ma sı, 17si elekt rik təc hi
za tı, 5i ya şıl laş dır ma iş lə ri, 
19u isə məi şət xa rak ter li 
di gər mə sə lə lər lə əla qə dar 
olub. 

Mü ra ci ət xid mə ti ni ra
zı lıq la qar şı la yan sa kin lər 
tə rə fin dən  32 tə şək kür 
mü ra ciə ti də qey də alı nıb.

ES Mİra

Bi nə qə di Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si və YAPın 
Bi nə qə di şö bə si nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə av qus tun 
5də “20092014cü il lər
də Azər bay can da şah ma tın 
in ki şaf et di ril mə si Döv lət 
Proq ra mı”nın ra yon da ic ra
sı nın tə min edil mə si məq
sə di lə “Şah mat” dərs lə ri nin 
bağ la nış mə ra si mi ke çi ril
miş dir. Şüb hə siz ki, bu cür 
təd bir lər  ye ni yet mə və  
gənc lə rin asu də vaxt la rı nın 
sə mə rə li təş ki li, on lar ara
sın da şah mat id man nö vü
nün da ha da ink şaf et diril
mə si is ti qa mə tin də gö rü lən 

əhə miy yət li təd bir lər dən dir. 
Təd bir də gənc lər və id

man ida rə si nin rəi si Qüd si 
Bay ra mov, YAP Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın apa rat rəh bə
ri Qa bil Qa fa rov, Bi nə qə di ra
yon 3 nöm rə li UşaqGənc lər 
Şah mat İd man Mək tə bi nin 
mü əl li mi Xa li də Hə sə no va 
və gənc lər iş ti rak et miş lər.

Q.Bay ra mov öl kə miz də 
id ma na və id man çı la ra gös

tə ri lən diq qət və qay ğı dan 
da nış mış dır. O bil dir miş dir 
ki, fi zi ki güc tə ləb edən id
man növ lə ri ilə ya na şı, in tel
lek tu al id man nö vü olan şah
ma ta ye ni yet mə və gənc lər 
ara sın da ma raq gü nügün
dən art maq da dır. İda rə rəi
si qeyd et miş dir ki,  bun dan 
son ra da gənc lə rin bi lik və 
ba ca rıq la rı nın in ki şaf et di ril
mə si is ti qa mə tin də mü hüm 
ad dım lar atı la caq.

Qa bil Qa fa rov çı xış edə
rək  şah mat dərs lə ri nin 
gənc lə rin mən tiq və dü şün
mək qa bi liy yə ti nin möh
kəm lən di ril mə sin də mü
hüm rol oy na dı ğı nı diq qə tə 
çat dır mış, bu id man nö vü

nün təb li ği nin da ha da ge niş
lən di ri lə cə yi ni bil dir miş dir. 

Şah mat dərs lə ri ni gənc
lə rə hə vəs lə öy rə dən Xa li də 
Hə sə no va ya ra dı lan şə rai tə 
gö rə təş ki lat çı la ra tə şək kü
rü nü bil dir miş, ye ni yet mə
lə rin  məş ğə lə lər də xü su si 
fə al lıq gös tər dik lə ri ni vur
ğu la mış dır. Təd bir  gənc 
şah mat çı la rın oyu nu ilə da
vam et miş dir.

SMX-1646  
xid mə tin dən  da ha çox 
sa kin is ti fa də edir

Gənc lər şah mat  
dərs lə rin də  
iş ti rak et miş lər

Bi nə qə di ra yo nun da yer
lə şən çox mən zil li ya şa yış 
bi na la rın da ye ni ida rə et mə 
for ma la rı nın tət bi qi pro se si 
da vam et di ri lir. Xa tır la daq ki, 
bu mə sə lə yə ra yon ic ra ha ki
miy yə ti nin ilin bi rin ci ya rı sı
nın so si aliq ti sa di in ki şa fı nın 
ye kun la rı na həsr edil miş he
sa bat ic la sın da da ge niş to xu
nul muş dur. 

Hə min mə ru zə də qeyd 
olun du ğu ki mi, çox mən zil li 
ya şa yış bi na la rın da tət biq olu
nan ye ni ida rə et mə for ma la rı 
haq qın da ra yon sa kin lə ri ni 
maa rif ən dir mək məq sə di lə 
İq ti sa diy yat və Sə na ye Na zir
li yi nin, Ener ge ti ka Na zir li yi
nin, Av ro pa İt ti fa qı nın Azər
bay ca nın mən zil sek to run da 
is la hat la ra dəs tək la yi hə si nin 
və bu sa hə ilə məş ğul olan 
qey rihö ku mət təş ki lat la rı nın 
kömə yi ilə bu ilin yan va rın da 
Mən zil İda rə çi li yi Re surs İn
for ma si ya Mər kə zi ya ra dıl
mış dır. 

9cu mik ro ra yon, Həm zə 
Ba ba şov kü çə sin də ye ni ya ra
dıl mış abad mə həl lə də səy yar 
ofis lə tə min edil miş hə min 
mər kəz çox mən zil li bi na lar
da ya şa yan sa kin lər ara sın da 

maa rif ən dir mə işi ni da vam 
et di rir. Bu nun nə ti cə si dir ki, 
6, 7 və 8ci mik ro ra yon la rın 
əra zi sin də ya şa yan və tən daş
lar ye ni ida rə et mə for ma sı na 
ke çi də ma raq gös tə rir lər. Ar
tıq 8ci mik ro ra yon da yer lə
şən S.S.Axun dov 4, İ.Da da
şov 91 və 91a say lı bi na la rın 
mən zil mül kiy yət çi lə ri bir lə
şə rək ye ni ida rə et mə for ma
sı – “Bi nə qə di1” MMMCni 
ya rat mış lar. Bun dan əla və, 1 
say lı Sa hə İn zi ba ti Əra zi Dai
rə si nə aid Ə.Nax çı va ni kü çə
si, bi na 33də ya şa yan sa kin
lər də ana lo ji tə şəb büs lə çı xış 
edib lər. 

Ha zır da nü ma yən də li yin 
in zi ba ti əra zi sin də – Ə.Nax
çi va ni kü çə sin də yer lə şən 4b 
say lı bi na nın sa kin lə ri mən
zil mül kiy yət çi lə ri müş tə rək 
cə miy yə ti nin (“Bi nə qə di3”, 
sədr Ağa bəy Ab dul la yev) ya
ra dıl ma sı is ti qa mə tin də fə al 
iş apa rır lar. Ya ra dıl ma sı plan
laş dı rı lan cə miy yə tin hü qu qi 
sə nəd lə ri də ha zır dır: hə min 
bi na nın mən zil mül kiy yət çi
lə ri ni zam na mə lə ri ni tər tib 
edə rək ida rə he yə ti nin və 
təf iş ko mis si ya sı nın üzv lə ri
ni se çib lər. 

Çox mən zil li ya şa yış bi na
la rı nın ye ni ida rə et mə for ma
sı na keç mə si əha li tə rə fin dən 
heç də bir mə na lı qar şı lan mır. 
Sa kin lər ya şa yış bi na la rın da 
möv cud  olan prob lem lə rin 
ye ni qu rum tə rə fin dən həll 
edi lə bil inmə yə cə yin dən 
na ra hat dır lar. “Bi nə qə di1” 
MMMCnin səd ri Za kir Qu
li yev mə sə lə ilə bağ lı qə ze ti

mi zə açıq la ma sın da bil dir di 
ki, ye ni ida rə et mə for ma sı na 
ke çid ye ni döv rün tə ləb lə rin
dən irə li gə lir: “Mən zil Mə
cəl lə si nin qüv və yə min mə si 
mən zil lə rin ida rə edil mə
sin də ye ni ya naş ma nı or ta ya 
qoy du. Bu ya naş ma nın özə
yin də şəx si mül kiy yə tin qo
run ma sı və mən zil sa hi bi nin 
müs tə qil qə rar ver mək hü
quq la rı da ya nır dı. Mə cəl lə yə 
gö rə, çox mər tə bə li bi na lar 
ya mən zil mül kiy yət çi lə ri
nin  bi la va si tə öz lə ri, ya bir gə 
ya rat dıq la rı cə miy yət, ya da 
ida rəe di ci şir kət lər  tə rə fin
dən ida rə olu na bi lər”. 

Səd rin söz lə ri nə gö rə, 
ha zır da öl kə də mən zil fond

la rı mən zilis tis mar sa hə lə
ri tə rə fin dən ida rə olu nur: 
“Nə in ki əha li nin mü əy yən 
qru pu, hət ta bə zi  bə lə diy yə 
qu rum la rı da ye ni ida rə et mə 
me xa nizm lə rin dən mə lu
mat sız dır lar. Maa rif ən dir mə 
iş lə ri nin zə if ol ma sı nın nə ti
cə si dir ki, sa kin lər ya şa dıq la
rı bi na nın ida rə edil mə si nə az 
ma raq gös tə rir lər. Bu da, öz
lü yün də, əha li ara sın da yan lış 
fi kir lə rin for ma laş ma sı na gə
ti rib çı xa rır”. 

Z.Qu li yev bil dir di ki, 
rəh bər lik et di yi qu rum qı sa 
müd dət də təş ki lat la na raq 
fəa liy yə tə baş la yıb: “Bi nə
qə di ra yo nun da 3 bi na nın 
sa kin lə ri bir lə şə rək mən zil 
mül kiy yət çi lə ri müş tə rək 
cə miy yə ti ni ya ra dıb lar. Ni
zam na mə yə mü va fiq ola raq, 

5 nə fər dən iba rət ida rə he
yə ti nin və 3 nə fər lik təf tiş 
ko mis si ya sı nın üzv lə ri də 
se çi lib . Cə miy yət Əd liy yə 
Na zir li yi tə rə fin dən qey də 
alı nıb. Ni zam na mə nin tə
ləb lə ri nə gö rə, ida rə he yə ti 
cə miy yə tin fəa liy yə ti nə ca ri 
rəh bər li yi hə ya ta ke çi rir”. 

Mü sa hi bi miz qeyd et di ki, 
ye ni qu rum, əv vəl ki təş ki lat
lar dan fərq li ola raq, il də bir 
də fə sa kin lər dən top lan mış 
və sai tin tə yi na tı üz rə xərc lən
mə si ba rə də he sa bat ve rə cək. 
O, hazırda əha li ara sın da ge
niş maa rif ən dir mə iş lə ri nin 
hə ya ta ke çi ril di yi ni diq qə tə 
çat dır dı: “Hə lə lik cə miy yə tin 
ofi si yox dur. Ya xın za man

lar da bu mə sə lə də öz həl li ni 
tap ma lı dır. Am ma ar tıq əha
li yə ara yış la rın və mü əy yən 
hü qu qi sə nəd lə rin ve ril mə
si nə baş la nı lıb. Ha zır da bi
na mız da tə mir iş lə ri apa rı lır. 
Yə qin ki, bu pro ses ba şa çat
dıq dan son ra iş lə ri miz qay da
sı na dü şə cək. Di gər tə rəf dən, 
bi na la rın hə lə lik cə miy yət
lə rin ba lan sı na ve ril mə mə si 
də işi miz də mü əy yən çə tin
lik lər yar dır. Yə qin ki, ya xın 
ay lar da bu mə sə lə də yo lu na 
qo yu la caq. Biz, ey ni za man da, 
mən zil fon du nun sax la nıl ma
sı üçün əla və mən bə lər ax ta
rı şın da yıq. Mə sə lən, bi na la
rın zir zə mi si ni tə mir edə rək 
ica rə yə ve rə bi lə rik. Bun dan 
əla və, bi na lar da yer lə şən ti
ca rət və iaşə ob yekt lə rin dən 
alı nan ica rə haq la rı da mən
zil fon du nun sax la nıl ma sı na 
yö nəl di lə bi lər. Onu da de
yim ki, cə miy yə tin əha tə et
di yi 3 bi na da 248 mən zil var. 
Bu mən zil lə rin sax lan ma sı na 
xey li və sa it la zım dır. Əha li dən 
yı ğı lan və sa it, tə bii ki, fon dun 
sax la nıl ma sı na ye tər li de yil. 
Bu sə bəb dən də əla və ma liy
yə mən bə lə ri nin ta pıl ma sı ilə 
bağ lı plan la rı mız var”. 

Z.Qu li yev əl də edi lə cək 
və sa it dən bi na ya xid mət gös
tə rə cək iş çi lə rə əməkhaq qı
nın ödə ni lə cə yi ni də diq qə tə 
çat dır dı. Onun söz lə ri nə gö
rə, bi na la rın bi rin ci mər tə
bə lə rin də və zir zə mi lə rin də 
fəa liy yət gös tə rən ob yekt lər 
qu ru ma mü əy yən məb ləğ də 
və sa it ödə yə cək lər: “Bu və sa
it bi na la rın tə mi ri nə, on la rın 
ka na li za si ya və di gər prob
lem lə ri nin həl li nə yö nəl di
lə cək. Fəa liy yə ti miz də bü tün 
mə sə lə lər ni zam na mə nin tə
ləb lə ri nə uy ğun şə kil də təş
kil edi lə cək. Ha zır da bi na la
rın ida rə edil mə si ilə məş ğul 
olan qu rum la rın fəa liy yə tin
də şəf af ıq la bağ lı prob lem
lər var. Mə sə lən, ye ni ti kil miş 
bi na la rın sa kin lə ri ora da fəa
liy yət gös tə rən mü əy yən qu
rum la ra müx tə lif məb ləğ də 
və sa it ödə yir lər. Bu pul la rın 
ha ra xərc lən di yi ba rə də heç 
kə sə he sa bat ve ril mir. Son da 
sa kin lər ev lə ri ni öz lə ri tə mir 
et dir mə li olur lar. Biz də isə 
bü tün mə sə lə lər göz önün də 
ola caq. İna nı ram ki, qu rum az 
vaxt ər zin də özü nü doğ rul da
caq, sa kin lər bun dan bəh rə
lə nə cək lər”.    

Binəqədi təmsilçiləri Avropa 
çempionatına hazırlaşır

Ye ni ida rə et mə for ma sı  
şəf faf lı ğı tə min edə cək

ESMİra

Res pub li ka da id ma nın in
ki şa fın da, uşaq və ye ni yet mə
lə rin bu sa hə yə ma ra ğı nın 
ar tı rıl ma sın da id man klub
la rı nın ro lu bö yük dür. Öl kə
miz də fəa liy yət gös tə rən be
lə id man ocaq la rın da yüz lər lə 
ye ni yet mə məş ğul olur. On lar 
müx tə lif id man növ lə ri nin 
sir lə ri nə yi yə lə nir, təc rü bə 
əl də edir lər. 

Bi nə qə di qə sə bə sin də 
yer lə şən “Bi nə qə diFa vo rit” 
id man klu bun da gü ləş, boks, 
kik bok sinq, uşusan da və 
mu aytay üz rə böl mə lər fəa
liy yət gös tə rir. Ha zır da bu ra
da 150yə ya xın yeni yet mə 5 
nə fər məşq çi nin rəh bər li yi 
al tın da id ma nın ay rıay rı növ
lə ri ilə məş ğul olur . 

İd man oca ğı nın di rek
to ru Rə şad İsa yev bi zim lə 
söh bə tin də “Bi nə qə diFa vo
rit” id man klu bu nun son il
lər qa zan dı ğı nai liy yət lər dən 
söz açıb. O, bu ra da təc rü bə li 
məşq çimü əl lim lə rin ça lış dı
ğı nı, on la rın rəh bər li yi al tın
da müx tə lif id man növ lə ri üz
rə pers pek tiv li at let lə rin ha

zır lan dı ğı nı diq qə tə çat dır ıb. 
Klu bun baş məşq çi si El

çin Emi nov uşusan da üz rə 
3 də fə Av ro pa, 5 də fə dün ya 
çem pio nu adı nı qa za nıb, də
fə lər lə Azər bay can çem pio nu 
olub. O, pe şə kar lar ara sın da 
16 gö rüş ke çi rib və on la rın da 
ço xun dan qa lib ay rı lıb. Ha
zır da təc rü bə li id man çı həm 
də məşq çi lik lə məş ğul olur, 
pers pek tiv li uşaq la ra id ma nın 
sir lə ri ni öy rə dir.

E.Emi no vun söz lə ri nə gö
rə, id man klu bun da ye ni yet mə 
və gənc lər bö yük hə vəs lə id
man la məş ğul olur lar: “İd man

la məş ğul olan gənc lər zə rər li 
vər diş lər dən çə kin mir, asu də 
vaxt la rı nı sə mə rə li ke çi rir lər. 
Öl kə miz də id man yük sək sü
rət lə in ki şaf edir. Biz də, öz 
növ bə miz də, bu pro se sə töh
fə mi zi ver mə yə ça lı şı rıq”. 

İd man oca ğı nın ye tir mə
lə ri öl kə da xi li və bey nəl xalq 
ya rış lar da uğur la çı xış edə
rək mü ka fa ta  la yiq yer lər tu
tub lar. Ru mı ni ya nın pay tax tı 
Bu xa rest şə hə rin də uşusan
da üz rə ke çi ri lən XV Av ro pa 
çem pio na tın da yığ ma ko man
da nın he yə tin də “Bi nə qə
diFa vo rit” id man klu bu nun 

təm sil çi lə ri – İsa Bay ra mov 
(48 kq, gənc lər), El çin Emi
nov (56 kq, ki şi lər) qüv və lə ri
ni sı na yıb lar. On la rın hər iki
si qı zıl me da la la yiq gö rü lüb. 
Xa tır la daq ki, E.Emi nov ötən 
il ke çi ri lən ana lo ji ya rış da da 
bi rin ci ye rin sa hi bi olub. 

Gənc lər ara sın da qüv və
lə ri ni sı na yan Ta leh Əli yev 
(60 kq) və Mə hər rəm Rüs
təm li (80 kq) isə gü müş me
dal qa za nıb lar.

Bu  gün lər də Höv san 
Olim pi yaİd man Komp lek
sin də ye ni yet mə lər ara sın da 
mu aytay üz rə Azər bay can 

bi rin ci li yi ke çi ri lib. Ya rış da 
Bi nə qə di id man çı la rı da qa lib 
adı uğ run da mü ba ri zə apa
rıb lar. Ye kun nə ti cə yə gö rə, 
ra yon id man çı la rı 8 qı zıl, 5 
gü müş və 6 bü rünc me dal la 
ko man da he sa bın da bi rin ci 
olub lar.

Sent yabr da Pol şa da mu
aytay üz rə Av ro pa çem pio
na tı təş kil olu na caq. Hə min 
ay pay tax tı mız da uşusan da 
üz rə klub la ra ra sı Av ra si ya 
çem pio na tı ke çi ri lə cək. Bi
nə qə di id man çı la rı hər iki 
ya rı şa mə su liy yət lə ha zır la
şır lar. “Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, gənc lər və id
man ida rə si Av ro pa çem pio
na tı na ha zır lıq la bağ lı bi zə 
hər tə rəf i dəs tək gös tə rirlər. 
Ümu miy yət lə, ra yo nu muz da 
gənc lə rə xü su si diq qət lə ya
na şı lır. Döv lə ti mi zin apar dı ğı 
gənc lər si ya sə ti ra yo nu muz
da uğur la hə ya ta ke çi ri lir. Biz 
gənc lər də bu qay ğı dan bəh
rə lə nir və gös tə ri lən eti ma dı 
doğ rult ma ğa ça lı şı rıq. Ça lı şa
ca ğıq ki, növ bə ti mö tə bər ya
rış lar da da Bi nə qə di id man çı
la rı nın xoş so ra ğı eşi dil sin”, – 
de yə E.Emi nov bil di rib. 

Mə HəB Bət oru cov

İq ti sa diy yat və Sə na ye Na zir li yi tə rə fin dən Mən zil Mə
cəl lə si nin və mən zilkom mu nal sa hə sin də qə bul olun muş 
nor ma tivhü qu qi akt la rın müd dəa la rı nın təb li ği, for ma laş
maq da olan ye ni mü na si bət lə rə da ir maa rif ən dir mə iş lə ri
nin apa rıl ma sı, o cüm lə dən çox mən zil li bi na la rın ye ni ida rə
et mə üsul la rı nın tət bi qi nin sü rət lən di ril mə si is ti qa mə tin də 
təd bir lər da vam et di ri lir.

Bu məq səd lə yer li ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı, bə lə diy
yə lər və ic ti ma iy yə tin di gər nü ma yən də lə ri nin iş ti ra kı ilə 
təd bir lər təş kil olun muş, bu sa hə də möv cud qa nun ve ri ci
lik, ba zar iq ti sa diy ya tı şə rai tin də ya şa yış sa hə lə ri nin ida rə 
edil mə si, sax lan ma sı prin sip lə ri və üsul la rı ba rə də mə lu mat 
ve ril miş, ay rıay rı ün van lar da sa hə mül kiy yət çi lə ri ilə mü tə
ma di ola raq gö rüş lər ke çi ril miş, on la rın ümu mi yı ğın caq la
rı nın ke çi ril mə sin də və di gər təş ki la ti mə sə lə lə rin həl lin də 
mü va fiq töv si yə lər ve ril miş, sa hə yə da ir qa nun ve ri ci lik akt
la rı nı, mə lu mat la rı və di gər sə nəd lə ri özün də əks et di rən 
ki tab ça lar və bro şür lər pay lan mış dır.

Gö rül müş iş lə rin nə ti cə si dir ki, ar tıq Ba kı şə hə ri nin 
Bi nə qə di ra yo nu, Nax çı va ni küçəsi, 4b ün va nın da yer lə şən 
9 mər tə bə li, 4 blok lu, 80 mən zil li bi na da ra yon üz rə növ
bə ti – üçün cü mən zil mül kiy yət çi lə ri müş tə rək cə miy yə ti 
ya ra dı la raq qey diy yat or qa nın da “Bi nə qə di3” MMMC adı 
ilə döv lət qey diy ya tın dan keç miş dir. Beləliklə, res pub li ka
da döv lət qey diy ya tı na alı nan MMMClə rin sa yı ar tıq 5ə 
çat mış dır.

Bu nun la ya na şı, ha zır da Ba kı şə hə ri nin bir ne çə ra yo nu 
üz rə 20dən ar tıq çox mən zil li bi na da ye ni ida rə et mə üsul
la rı nın tət bi qi, elə cə də mən zil mül kiy yət çi lə ri müş tə rək 
cə miy yət lə ri nin ya ra dıl ma sı ilə bağ lı mü va fiq təş ki la ti iş lər 
hə ya ta ke çi ri lir.

Hüseynov Məhəmməd Məsim oğlunun adına verilmiş bağın 
(Reyestr №005013013428) kupçası itdiyi üçün etibarsız 
sayılır.

ELAN
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“Fo cus On li ne”ın mə lu ma tı na gö rə, 
Al ma ni ya da do lu və il dı rım la mü şa hi
də edi lən güc lü qa sır ğa cid di fə sad lar 
tö rə dib. Mün hen də ley san nə ti cə sin də 
baş ve rən ar dı cıl 3 av to mo bil qə za sın
da 12 nə fər ya ra la nıb. Tü rin gen də zir
zə mi lər və ma gist ral yol lar su al tın da 
qa lıb. Aram sız ya ğış la r Al ma ni ya nın 
şər qin də çay la rın məc ra sın dan çıx ma
sı na sə bəb olub. 

Sel su la rı na gö rə də mir yo l xət lə
rin də hə rə kət müv ə qqə ti ola raq da
yan dı rı lıb. Ba va ri ya və öl kə nin di gər 

şərq ra yon la rın da əl ve riş siz ha va şə rai ti 
malqa ra nın tə ləf ol ma sı na sə bəb olub. 
Qa sır ğa re gio nun kənd tə sər rü fa tı na 
100 mil yon av ro dan çox zi yan vu rub.

“Euro news”un mə lu ma tı na gö rə, 
Çi nin Yun nan əya lə tin də 6,5 bal gü
cün də baş ve rən zəl zə lə nə ti cə sin də 
ölən lə rin sa yı 381ə, ya ra lı la rın sa yı isə 
2 min nə fə rə ça tıb. Ye ral tı tə kan la rın 
epi sent ri Cao tun şə hə rin dən 24 ki lo
metr cə nubqərb də və 11 km də rin lik
də qey də alı nıb. Tə bii fə la kət 30 min 

ti ki li ni ya rar sız və ziy yə tə sa lıb, 12 min 
ya şa yış evi isə ta ma mi lə da ğı lıb. Fə la kət 
zo na sın da elekt rik təc hi za tı və mo bil 
ra bi tə əla qə si kə si lib. Güc lü zəl zə lə tor
paq sü rüş mə si nə də sə bəb olub. Çin te
le vi zi ya sı nın mə lu ma tı na gö rə, bu, son 
18 il ər zin də Yun nan əya lə tin də qey də 
alı nan ən güc lü zəl zə lə dir.

Al ma ni ya da qa sır ğa cid di fə sad lar  
tö rə dib

381 nə fər ölüb, 2 min nə fər isə ya ra la nıb

Vo kal çı la rın Müs lüm Ma qo ma yev 
adı na III bey nəl xalq mü sa bi qə si nin 
kon sert lə ri nə bi let lər  
ar tıq sa tı şa çı xa rı lıb

Birinci Dün ya mü ha ri bə si nin 100 
il li yi nə həsr olun muş təq di mat

Su al tı hotel də niz mü hi ti ni də  
öy rə nə cək

Tə lə bə lər üçün qey ri-adi ev

Tür ki yə nin ta nın mış ope ra ifa çı sı 
Ba kı da kon sert ve rib

Yu bi le yə həsr olun muş mu si qi  
mü sa bi qə si

Hər iş üçün ro bot lar 

Okt yab rın 1819da Mos
kva nın “Kro kus Si ti Holl” səh
nə sin də ke çi ri lə cək Vo kal çı la
rın Müs lüm Ma qo ma yev adı na 
III bey nəl xalq mü sa bi qə si nin 
kon sert lə ri nə bi let lər ar tıq sa
tı şa çı xa rı lıb.

Müs lüm Ma qo ma ye vin 

Mə də niMu si qi İr si Fon du nun 
rəs mi say tı xə bər ve rir ki, iki 
gün ər zin də səh nə yə 9 öl kə
dən 15 gənc ifa çı çı xa caq. Coğ
ra fi əha tə si ge niş lə nən mü sa
bi qə də bu il iş ti rak ar zu su ilə 
mü ra ci ət edən 18 öl kə dən 9u 
se çi lib.

Lon don da Bi rin ci Dün
ya mü ha ri bə si nin 100 il li yi nə 
həsr olun muş ins tal ya si ya təq
dim olu nub. Rəs sam Po la Kam
mins və di zay ner Tom Pay pe rin 
tə şəb bü sü ilə Ta ue ra qa la sı nın 
ət ra fın da əki lən ke ra mik la lə
lər sa vaş qur ban la rı nı sim vo li
zə edir. Mü əl lif ər əsə ri “Blo od 
Swept Lands and Se as of Red” 
(“Qan tor pa ğı və də ni zi bo ya
dı”) ad lan dı rıb lar.

Təş ki lat çı lar mü ha ri bə 
za ma nı ölən in gi lis lə rin sa yı 

qə dər – 888346 la lə ək mə yi 
plan laş dı rır lar. Sim vo lik ola raq 
so nun cu gül 11 no yabr – 100 il 
ön cə hər bi mü da xi lə lə rin for
mal ola raq da yan dı rıl dı ğı gün 
əki lə cək.

Av qus tun 5dən eti ba rən 
hər kəs də yə ri 25 funt ster linq 
olan xa ti rə gü lü nü ala bi lər. Əl
də olu nan pu lun 10 fai zi mü ha
ri bə də zə rər çək miş in san la ra 
və hərb çi lə rə kö mək edən 6 
təş ki la tın he sa bı na kö çü rü lə
cək.

Pol şa nın “De ep Oce an 
Tech no logy” ar xi tek tu ra şir kə ti 
ma raq lı bir su al tı hotel la yi hə si 
ha zır la yıb.

Hote lin Fars kör fə zin də in
şa sı plan laş dı rı lır. Bir ne çə his
sə dən iba rət diskşə kil li hotel 

el mifan tas tik ob yek ti xa tır la dır. 
Bu ra da su al tı mən zə rə ni seyr 
et mək üçün 20dək otaq ola caq.

Pla na gö rə, hote lin yu xa rı 
his sə sin də də niz mü hi ti ni və 
yer li eko lo ji sis te mi öy rə nən 
mər kəz yer lə şə cək.

Al ma ni ya nın Karls rue Uni
ver si te ti nin tə lə bə lə ri Kris ti an 
Zvik və Kons tan tin Je ra bek qey ri
adi evin la yi hə si ni ha zır la yıb lar.

“Roll It” ad lan dı rı lan bo
ru şə kil li ev ro lik lər üzə rin də 
qu ru lub. Özü nəməx sus for ma
ya ma lik olan ev çox asan lıq la 

çev ri lə bi lir və bu za man onun 
in ter ye ri əsas lı şə kil də də yi şir. 
Be lə ki, kres lo sto la, ta van isə 
çar pa yı ya çev ri lir.

Tə lə bə lər üçün nə zər də 
tu tu lan bu ma raq lı la yi hə dən 
mü vəq qə ti yay evi ki mi də is ti
fa də et mək müm kün dür.

“Ka pell ha us” Al manAzər
bay can Mə də niy yət Bir li yin də 
öl kə miz də fəa liy yət gös tə rən 
Tür ki yə nin ta nın mış ope ra ifa
çı sı Oya Er gün ge niş kon sert 
proq ra mı ilə çı xış edib.

“Ba rok ko ari ya lar ax şa mı” 
ad lı kon sert Tür ki yə nin Azər
bay can da kı sə fir li yi nin dəs tə yi 
ilə re al la şıb.

Kon ser ti cəb hə böl gə sin də 
şə hid olan əs gər lə ri mi zin əziz 
xa ti rə si nə həsr et di yi ni qeyd 
edən ifa çı ge cə də yal nız şə hid
lə rə aid ari ya lar səs lən di rib.

Ame ri ka da ya şa yan dün
ya ca ta nın mış or qan ifa çı sı 
Cə mi lə Ca va do vaSpits ber qin 
mü şa yiə ti ilə baş tu tan kon sert 
bö yük ma raq do ğu rub.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Döv lət Nef Şir kə ti (ARDNŞ) 
ilə Mə də niy yət və Tu rizm Na
zir li yi tə rə fin dən “Əs rin mü
qa vi lə si”nin 20 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə vo kal və inst ru
men tal mu si qi əsər lə ri nin mü
sa bi qə si elan edi lib.

ARDNŞnin mət bu at xid
mə tin dən bil di rilib ki, mü sa bi
qə də iş ti rak üçün yaş məh du
diy yə ti qo yul mur. Qa lib lər iki 
no mi na si ya – ən yax şı vo kal 

əsə ri və ən yax şı inst ru men tal 
əsər üz rə mü ka fat lan dı rı la caq. 
Hər iki no mi na si ya üçün tə
yin olu nan mü ka fa tın məb lə ği 
5000 ma nat dır.

Mü sa bi qə də iş ti rak üçün 
mü əl lif haq qın da mə lu mat la rı 
əks et di rən CV, mu si qi əsə ri
nin kla vi ri, iki ədəd fo to şə kil 
və şəx siy yət və si qə si nin su
rə ti tə ləb olu nur. Mü sa bi qə yə 
əsər lər CD va ri an tın da qə bul 
edi lir.

Asi mo ar tıq gənc de yil. 
Onun 18 ya şı var. Bu yaş ro bot 
üçün qo ca lıq sa yı lır.

“Euro news” te le ka na lı xə
bər ve rir ki, Asi mo (Ad van ced 
Step in In no va ti ve Mo bi lity) 
“Hon da” kon ser ni nin mü hən
dis lə ri tə rə fin dən ya ra dı lıb. Bu 
də fə isə on lar Brüs sel də ro bo
tun mo di fi ka si ya olun muş ver
si ya sı nı təq dim edib lər və onu 
ye ni məh sul ad lan dı rıb lar.

Ye ni Asi mo müx tə lif hə
rə kət lər et mə yə im kan ve rən 
qur ğu lar la təc hiz olu nub. Əgər 
əv vəl lər onun əl lə ri yal nız iki 
hə rə kət et mə yə qa dir idi sə, 
in di bu hə rə kət lə rin sa yı 13ə 
çat dı rı lıb. O, bar maq la rı nı sər
bəst tər pə dir, ki fa yət qə dər 

mü rək kəb tap şı rıq la rı ye ri nə 
ye tir mə yi ba ca rır.

Bu ro bot, həmçinin, cəld 
ye ri mək im ka nı na ma lik dir. 
Pil lə kən lə ri ahəng dar su rət də 
qal xır, tul la nır və qa çır. La zım 
gəl dik də, sa at da 9 ki lo metr sü
rət yı ğa bi lir.

Bu gün ro bot lar dan is ti fa də 
im kan la rı prak ti ki ola raq hü dud
suz dur. Əgər “Hon do ro bo tiks” 
Asi mo nun ye ni lən miş va ri an
tın da yaş lı in san la ra ev iş lə rin də 
kö mək gös tə ril mə si ni nə zər də 
tu tur sa, Vis kon sin şta tın da kı fer
ma la rın bi rin də ro bo tun üzə ri nə 
da ha ağır və çirk li iş lər dü şür. O, 
töv lə ni tə miz lə yir, hey van la ra 
yem ve rir, həm çi nin on la rı gün
də lik sa ğı ma ha zır la yır. 
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