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PrezidentİlhamƏliyevin
SəudiyyəƏrəbistanı
Krallığınarəsmisəfəri

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
və xa nı mı Meh ri ban Əli ye
va ap re lin 3də Ba kı Eks po 
Mər kə zin də “AITF2015” 
XIV Azər bay can Bey nəl xalq 
tu rizm və sə ya hət lər, “HO
REX Cau ca sus2015” IX Qaf
qaz Bey nəl xalq meh man xa na, 
res to ran və su per mar ket lər 
üçün ava dan lıq və lə va zi mat
lar, həm çi nin “CIBS2015” 
II Xə zər Bey nəl xalq ka ter 
və yax ta lar sər gi lə ri ilə ta nış 
olub lar.

Ba kı da ke çi ri lən bu ənə
nə vi sər gi nin əhə miy yə ti, 
bu ra da iş ti rak edən öl kə və 
şir kət lə rin sa yı il dənilə art
maq da dır. 2002ci il də sər gi
yə 14 öl kə qa tıl mış dı sa, bu il 
on la rın sa yı 42yə ça tıb. Bu 
öl kə lər dən gə lən 371 şir kət 
sər gi də ümu mi lik də 80dək 

tu rizm is ti qa mə ti ni təq dim 
edir.

İran İs lam Res pub li ka sı, 
Mal div Res pub li ka sı isə ilk 
də fə dir Azər bay can Bey nəl
xalq tu rizm və sə ya hət lər sər

gi si nə qa tı lıb lar. Ma lay zi ya nın 
tu rizm şir kət lə ri isə sər gi yə 
gə lən qo naq la ra əsa sən ek
zo tik tu rizm marş rut la rı üz rə 
xid mət lə ri tək lif edir lər. Ma
ca rıs tan, Ar gen ti na, Hin dis

tan,  Do mi ni kan Res pub li ka
sı, qar daş Tür ki yə, Slo ve ni ya, 
Lit va sər gi də çox say lı şir kət
lə ri lə təm sil olu nur lar.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va 

“HO REX Cau ca sus2015” IX 
Qaf qaz Bey nəl xalq meh man xa
na, res to ran və su per mar ket lər 
üçün ava dan lıq və lə va zi mat lar 
sər gi si ilə də ta nış olub lar. Döv
lə ti mi zin baş çı sı “CIBS2015” 
II Xə zər Bey nəl xalq ka ter lər 
və yax ta lar sər gi si nə də ba xıb. 
Bu sər gi Xə zər re gio nun da ka
ter lər, yax ta lar, müx tə lif növ 
də niz ava dan lı ğı, yaxtklub lar, 
su id ma nı, su nəq liy ya tı və bu 
is ti qa mət də di gər sek tor lar da 
fəa liy yət gös tə rən şir kət lə ri 
özün də bir ləş di rən ye ga nə ix ti
sas laş dı rıl mış təd bir dir. İş ti rak
çı la rın coğ ra fi  ya sı Azər bay can, 
ABŞ və Uk ray na nı əha tə edir.

Sər gi lər lə ta nış lıq dan 
son ra Pre zi dent İl ham Əli yev 
və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va
ya “Ba kı2015” bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın açı lış mə ra si mi
nə bi let lər təq dim olu nub.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va 
ap re lin 5dən 7dək Səu diy yə 
Ərə bis ta nı Kral lı ğın da rəs mi 
sə fər də olub lar.

Döv lə ti mi zin baş çı sı nı İki 
Mü qəd dəs Oca ğın Xa di mi, 
Səu diy yə Ərə bis ta nı nın Kra lı 
Sal man bin Əb dü lə ziz Əl Sə
ud qar şı la yıb.

Ap re lin 5də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İlham Əli ye vin və İki Mü qəd
dəs Oca ğın Xa di mi, Səu diy yə 
Ərə bis ta nı nın Kra lı Sal man 
bin Əb dü lə ziz Əl Səu dun 
gö rü şü olub. Söh bət za ma
nı Azər bay can ilə Səu diy yə 
Ərə bis ta nı ara sın da iki tə rəf  i 
mü na si bət lə rin ha zır kı sə viy
yə sin dən məm nun luq ifa də 
olu nub, əmək daş lı ğın in ki şa fı 
ba xı mın dan bu sə fə rin əhə
miy yə ti yük sək qiy mət lən di
ri lib. İs lam öl kə lə ri ara sın da 
qar şı lıq lı an laş ma nın və fay
da lı əmək daş lı ğın in ki şa fı nın 
va cib li yi vur ğu la nıb. Öl kə lə
ri mi zin bey nəl xalq təş ki lat lar 
çər çi və sin də fə al əmək daş lıq 
et di yi nin və birbi ri nə qar şı
lıq lı dəs tək ver di yi nin qeyd 
olun du ğu gö rüş də iq ti sa di, 
xü su si lə neftqaz, tu rizm, 
kənd tə sər rü fa tı, po la də rit
mə, ener ji sa hə lə rin də, elə cə 
də biz nes dai rə lə ri ara sın da 
əmək daş lı ğın ge niş lən di ril
mə si pers pek tiv lə ri, qar şı lıq lı 
sər ma yə qo yu lu şu ilə bağ lı 
mə sə lə lər mü za ki rə edi lib.

Gö rüş də Er mə nis tan
Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si ilə bağ lı ət raf  ı fi 
kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Kral Sal man bin Əb dü lə ziz 

Əl Sə ud mü na qi şə nin həl lin də 
Azər bay ca nın əda lət li möv qe
yi ni da im dəs tək lə dik lə ri ni 
və Səu diy yə Ərə bis ta nı nın bu 
möv qe yi nin heç vaxt də yiş mə
yə cə yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si
nin Azər bay ca nın əra zi bü
töv lü yü çər çi və sin də həl lin də 
tut du ğu əda lət li möv qe yə və 
iş ğal çı öl kə ilə dip lo ma tik əla
qə lər qur ma dı ğı na, bu mə sə
lə ilə bağ lı bey nəl xalq təş ki
lat lar da ver di yi dəs tə yə gö rə 
Səu diy yə Ərə bis ta nı Kral lı
ğı na min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Hə min gün ƏrRi yad da 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
Səu diy yə Ərə bis ta nı Kral lı
ğı nın Ti ca rət Pa la ta la rı Şu ra
sı nın səd ri Əb dül rəh man Əl 
Za mil ilə gö rü şü olub. Gö rüş

də Azər bay can ilə Səu diy yə 
Ərə bis ta nı ara sın da qar şı lıq lı 
sə fər lə rin əhə miy yə ti vur ğu
la nıb, əmək daş lı ğın da ha da 
ge niş lən di ril mə si üçün yax şı 
po ten sia lın ol du ğu bil di ri lib.

Söh bət za ma nı neft və 
kim ya sə na ye si, neftqaz, 
kənd tə sər rü fa tı məh sul la rı
nın bir gə is teh sa lı, Səu diy yə 
Ərə bis ta nı na və üçün cü öl
kə lə rə ix ra cı im kan la rı ət ra
fın da fi  kir mü ba di lə si apa rı
lıb. Azər bay ca nın və Səu diy
yə Ərə bis ta nı nın neft kim ya 
sə na ye si şir kət lə ri ara sın da 
gö rüş lə rin ke çi ril mə si ilə bu 
sa hə də əmək daş lıq im kan la
rı nın araş dı rıl ma sı mə sə lə si 
mü za ki rə olu nub.

Son ra Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli
yev Səu diy yə Ərə bis ta nı Kral
lı ğı nın neft  və mi ne ral lar na zi ri 

Əli Əl Nai mi ilə gö rü şüb. Gö
rüş də iki tə rəf li əmək daş lı ğın 
yük sək sə viy yə də ol du ğu qeyd 
edi lib, Azər bay can Pre zi den ti
nin Səu diy yə Ərə bis ta nı Kral lı
ğı na sə fə ri nin bu əla qə lə rin da
ha da ge niş lən di ril mə si nə mü
hüm töh fə ve rə cə yi vur ğu la nıb.

Söh bət za ma nı dün ya ba
za rın da neft  in qiy mə ti ilə bağ
lı da fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. 
Həm çi nin Səu diy yə Ərə bis
ta nı şir kət lə ri nin Azər bay
can da fəa liy yə ti üçün yax şı 
im kan la rın ol du ğu qeyd edi
lib. Hə min şir kət lə rin öl kə
miz də həm kont rak tor, həm 
də in ves tor ki mi fəa liy yə ti 
üçün əl ve riş li mü hi tin ol du
ğu vur ğu la nıb, müx tə lif mə
sə lə lə rə da ir tex ni ki təc rü bə 
və mə lu mat mü ba di lə si nin 
hə ya ta ke çi ril mə si, elə cə də 
“Cə nub” qaz dəh li zi la yi hə si 

ilə bağ lı mü za ki rə lər apa rı lıb.
ƏrRi yad da Pre zi dent 

İlham Əli yev Səu diy yə Ərə
bis ta nı Kral lı ğı nın ma liy yə 
na zi ri İb ra him Əl As saf ilə də 
gö rü şüb. Gö rüş də öl kə lə ri
miz ara sın da si ya si əla qə lə rin 
və bey nəl xalq təş ki lat lar çər
çi və sin də uğur lu əmək daş lı
ğın iq ti sa diy yat, inf rast ruk tur 
və di gər sa hə lər də müx tə lif 
la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə
si nə yax şı im kan ya rat dı ğı 
bil di ri lib. Ha zır da yol ti kin ti si, 
su təc hi za tı və di gər sa hə lər
də müx tə lif əmək daş lıq la yi
hə lə ri nin hə ya ta ke çi ril di yi 
qeyd edi lib. Bu is ti qa mət lər
də fəa liy yə tin da va mı ola raq 
so si al sa hə də, ir ri qa si ya, kənd 
tə sər rü fa tı, ka na li za si ya və 
di gər sa hə lər də müx tə lif la
yi hə lə rin re al laş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı mü za ki rə lər apa rı lıb.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ap re lin 8də İs lam 
Həm rəy li yi İd man Fe
de ra si ya sı nın pre zi den ti, 
Səu diy yə Ərə bis ta nı Kral
lı ğı nın gənc lər və id man 
na zi ri, Mil li Olim pi ya Ko
mi tə si nin pre zi den ti Şah
za də Ab dul lah bin Mo sa ad 
bin Əb dü lə ziz Əl Səu dun 
baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti ni qə bul edib.

Qo naq Azər bay can da 
ge dən bö yük in ki şaf pro
ses lə ri nin şa hi di ol du ğu
nu, öl kə miz də ən müa sir 
sə viy yə də id man inf rast
ruk tu ru nun ya ra dıl dı ğı nı 
vur ğu la yıb və əl də olu nan 
nai liy yət lər mü na si bə ti lə 
döv lə ti mi zin baş çı sı nı təb
rik edib. O, Azər bay ca nın 
İs lam Həm rəy li yi Oyun la
rı na da tam ha zır ol du ğu nu 
məm nun luq la qeyd edib.

Səu diy yə Ərə bis ta nı
na sə fə ri ni və Kral Sal man 
bin Əb dü lə ziz Əl Sə ud la 
gö rü şü nü məm nun luq
la xa tır la yan döv lə ti mi zin 
baş çı sı ailə si ilə bir lik də 

mü qəd dəs Kə bə də dua et
mək üçün ya ra dı lan yük sək 
şə rai tə gö rə Səu diy yə Ərə
bis ta nı nın Kra lı na min nət
dar lı ğı nı bil di rib. Mək kə
də, Mə di nə də və Cid də 
şə hə rin də ol du ğu nu, sə fər 
za ma nı İs lam Əmək daş lıq 
Təş ki la tı nın rəh bər li yi ilə 
gö rüş lər ke çir di yi ni vur
ğu la yan Pre zi dent İlham 
Əli yev öl kə lə ri miz ara sın
da əmək daş lı ğın və İs lam 
alə min də həm rəy li yin da
ha da möh kəm lən di ril mə
sin də bu sə fə rin önə mi ni 
qeyd edib. Şah za də Ab dul
lah bin Mo sa ad bin Əb
dü lə ziz Əl Səu dun Azər
bay ca na sə fə ri nə to xu nan 
döv lə ti mi zin baş çı sı bu 
sə fə rin öl kə lə ri miz ara sın
da id man sa hə sin də əmək
daş lı ğın ge niş lən di ril mə si 
ba xı mın dan ro lu nu vur ğu
la yıb. Pre zi dent İlham Əli
yev, ey ni za man da, sə fə rin 
İs lam Həm rəy li yi Oyun la
rı na ha zır lıq la bağ lı mə sə
lə lə rin mü za ki rə si üçün də 
yax şı für sət ya ra da ca ğı nı 
de yib. 

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ap re lin 8də Av ro pa 
İt ti fa qı nın Av ro pa Qon şu
luq Si ya sə ti və Ge niş lən mə 
Da nı şıq la rı üz rə ko mis sa rı 
Yo han nes Ha nın baş çı lıq 
et di yi nü ma yən də he yə ti ni 
qə bul edib.

Gö rüş də Azər bay can 
ilə Av ro pa İt ti fa qı ara sın
da əmək daş lıq əla qə lə ri
nin bü tün is ti qa mət lər
də, o cüm lə dən iq ti sa di, 
ener ji, mə də ni, tu rizm və 
di gər sa hə lər də in ki şaf et

di ril mə si nin əhə miy yə ti 
vur ğu la nıb, in san haq la rı 
mə sə lə lə ri ət ra fın da fi kir 
mü ba di lə si apa rı lıb, Azər
bay can da bu is ti qa mət də 
uğur lu iş lə rin hə ya ta ke
çi ril di yi bil di ri lə rək öl kə
miz də sər bəst top laş ma 
azad lı ğı, me dia, fi kir, in
ter net və di gər azad lıq la
rın tə min olun du ğu qeyd 
edi lib. Söh bət za ma nı bu 
sa hə də əmək daş lı ğın ge
niş lən di ril mə si üçün də 
yax şı im kan la rın ol du ğu 
vur ğu la nıb. 

İslamHəmrəyliyi
Oyunlarınahazırlıq
müzakirəolunub

Əməkdaşlığın
genişləndirilməsi
üçünyaxşıimkanlar
mövcuddur
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 İs teh lak ba za rın da 
müs bət 
irə li lə yiş lər 
əl də olu nub

abad lıq-
qu ru cu luq iş lə ri 
da vam et di ri lir

av ro pa 
oyun la rı na 
ha zır lıq  işləri 
daha da 
intensivləşir

 azər bay can 
id ma nı dün ya da 
bö yük nü fu za 
ma lik dir
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PrezidentİlhamƏliyevinSəudiyyə
ƏrəbistanıKrallığınarəsmisəfəri

Ciddəgörüşləri
Səu diy  yə Ərə bis ta nı 

Kral lı ğı na rəs mi sə fə ri çər
çi və sin də pay taxt ƏrRi yad
da gö rüş lə ri ni ba şa çat dı ran 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və xa
nı mı Meh ri ban Əli ye va ap re lin 
6da Cid də şə hə ri nə gə lib lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı və 
xa nı mı Cid də şə hə rin də yük
sək qo naq pər vər lik lə qar şı la
nıb lar.

Hə min gün döv lə ti mi zin 
baş çı sı Cid də də İs lam İn ki şaf 
Ban kı Qru pu nun pre zi den
ti Əh məd Mə həm məd Əli 
ilə gö rü şüb. Gö rüş də Azər
bay can ilə İs lam İn ki şaf Ban
kı ara sın da yük sək sə viy yə li 
əmək daş lıq dan məm nun luq 
ifa də edi lib. Son on il də Bank 
ilə öl kə miz ara sın da sə mə rə
li əmək daş lı ğın qu rul du ğu, 
uğur lu la yi hə lə rin ic ra olun
du ğu bil di ri lib, Azər bay can da 
ge dən sü rət li in ki şaf pro ses lə
ri nin əla qə lə ri mi zin ge niş lən
mə si nə tə kan ver di yi vur ğu la
nıb. Azər bay can ilə İs lam İn ki
şaf Ban kı nın neftqaz, elekt rik 
ener ji si, su təc hi za tı, yol ti kin
ti si, inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin 
ic ra sı, kənd tə sər rü fa tı və sə
na ye, sər ma yə qo yu lu şu sa hə
lə rin də nü mu nə vi əmək daş lıq 
et di yi diq qə tə çat dı rı lıb.

Söh bət za ma nı iki tə rəf li 
əmək daş lı ğa di gər tə rəf daş la
rın da cəlb olun ma sı ilə bağ lı 
fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Ap re lin 6da Cid də də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin İs
lam Əmək daş lıq Təş ki la tı nın 
(İƏT) baş ka ti bi İyad bin Amin 
Mə də ni ilə gö rü şü olub.

Baş ka tib gö rüş də çı xış 
edə rək de yib: “Də və ti mi
zi qə bul edib bi zim lə gö rü şə 
gəl di yi ni zə gö rə Si zə də rin 
min nət dar lı ğı mı zı bil di ri rik və 
şə rəf his si du yu ruq. Özü nü zü 
öz evi niz də ki ki mi hiss et mə
yi niz üçün əli miz dən gə lə ni 
et mi şik. Bu, bi zim üçün bö yük 
şə rəf dir.

Biz Za tiali ni zə, elə cə də 
öl kə ni zə – Azər bay ca na bö
yük diq qət lə və bö yük ümid
lə ya na şı rıq. Za tiali lə ri, Si zin 
rəh bər lik key fiy yət lə ri niz də 
bir çox mə qam la rı qeyd edi
rəm, ne cə ki, ata nı zın, – Al lah 
ona rəh mət et sin, – tim sa lın da 
gör dü yüm ki mi, güc lü öl kə ni 
qur maq əzm kar lı ğı nı Siz də də 
gö rü rəm. Həm çi nin rəh bər
li yi niz al tın da Azər bay ca nın 
irə li sür dü yü bir çox tə şəb büs
lə ri də vur ğu la maq is tə yi rəm.

Ba kı ya, Azər bay ca na sə fər 
edən hər kəs əv vəl ki və ziy yə ti 
in di ki ilə mü qa yi sə et dik də öl
kə niz də ki tə rəq qi ni, irə li lə yi şi 
dər hal gö rür. Bu iş lər öl kə nin 
mə na fe yi nə, ta ri xi nə və özü
nə məx sus lu ğu na uy ğun ola raq 
da vam edir.

Ey ni za man da, Azər bay
ca nın İs lam Əmək daş lıq Təş
ki la tı nın is tər si ya si, is tər iq ti
sa di, is tər sə də əla qə lə ri mi zi 
möh kəm lən dir di yi miz di gər 
sa hə lər də dəs tək lən mə sin də 
hər za man tut du ğu möv qe yi
nə gö rə ol duq ca min nət da rıq. 
Za tiali lə ri, ica zə niz lə bir ne çə 
mi sal gə ti rim. Təd bir lə rə gəl
dik də, Ba kı bu ya xın lar da İƏT 
əmək na zir lə ri nin gö rü şü nü 
təş kil et miş dir. Da ha son ra, 
təş ki la tı mı zın tu rizm na zir lə
ri nin top lan tı sı nı qə bul et di. 
Bun dan əla və, İƏTə üzv olan 
döv lət lər də is lam ənə nə lə ri 
və də yər lə ri nə uy ğun ola raq, 
qa dın la rın oy na dı ğı ro lun da
ha da güc lən di ril mə si möv zu
sun da mü hüm gö rüş ke çi ri lib.

Həm çi nin Azər bay can 
əsas mə sə lə mi zə, işi mi zə 
– fə ləs tin li qar daş la rı mı zın 
dəs tək lən mə si nə sa diq li yi ni 

nü ma yiş et di rib. Bu ra da həm 
si ya si dəs tək, si ya si tə si sat la ra 
dəs tək, həm Qüd sün, Qəz
za nın və bü tün iş ğal edil miş 
əra zi lə rin əha li si nə gös tə ri lən 
bir ba şa yar dım nə zər də tu tu
lur.

Za tiali lə ri, həm çi nin bi
li rik ki, öl kə lə ri mi zin əha li
si nin əsas his sə si gənc lər dir. 
Bu sa hə də Azər bay ca nın irə li 
sür dü yü tə şəb büs lər nü mu nə
vi dir və gənc lə rə han sı şə kil də 
ya naş ma nın nü mu nə si ola bi
lər. Za tiali lə ri, gənc lər də gə
lə cə yə ümi din, ina mın ol ma sı 
çox mü hüm mə sə lə dir. Hər 
han sı mən fi, ra di kal ün sür lə rə 
on la rın da xi lin də mü qa vi mət 
ol ma lı dır.

Za tiali lə ri, bü tün bun la rı 
biz Azər bay ca nın ya naş ma
sın da, onun özü nə məx sus lu
ğun da gö rü rük. Öl kə niz İs lam 
di ni nin ya yıl dı ğı öl kə dir. Öl
kə niz, həm çi nin bə şə riy yə
tin qə dim be şi yi olub. Əl də 
edil miş ar xeo lo ji ta pın tı lar da 
bu na də la lət edir. Cə nab Pre
zi dent, Azər bay can Asi ya ilə 
Av ro pa ara sın da kör pü dür. 
Öl kə niz, həm çi nin ən qə dim 
vaxt lar dan neft ilə zən gin öl kə 
olub. Bu sə bəb dən, bu ra da Siz 
özü nü zü evi niz də ki ki mi hiss 
et mə li si niz.

Bir söz lə, Azər bay ca nın 
bu cür özü nə məx sus lu ğu, tut
du ğu qə ti möv qe yi və cə nab 
Pre zi dent, İs lam Əmək daş lıq 
Təş ki la tın da də yər lən dir di
yi miz hər bir mə sə lə yə şəx si 
diq qə ti niz bi zim üçün fə rəh 
mən bə yi dir, ar xa lan dı ğı mız 
me yar dır və he sab edi rik ki, 
ümu mi də yər lə ri mi zə doğ ru 
irə li lə di yi miz yol da bun la rı 
da im hiss edə cə yik.

Mən, həm çi nin, Si zi mü
şa yi ət edən bü tün nü ma yən də 
he yə ti ni sa lam la yı ram. BMT
nin Təh lü kə siz lik Şu ra sın da 
Azər bay ca nın sədr li yi za ma nı 
tut du ğu möv qe yi nə gö rə min
nət da rıq. Bu ra da, həm çi nin 
iş gü zar və bank dai rə lə ri nin 
nü ma yən də lə ri əy lə şib lər. 
Ümid edi rəm ki, bu sə fər on
la rın ara sın da fi kir mü ba di lə si 
üçün für sət ya ra dıb.

Cə nab Pre zi dent, ver di yi
niz töh fə yə gö rə İs lam Əmək
daş lıq Təş ki la tı və üzv döv lət
lər adın dan min nət dar lı ğı mı 
bil di ri rəm. Üzv döv lət lər ara
sın da sər ma yə lər art ma lı dır. 
Bir söz lə, iş lə mək, fi kir mü
ba di lə si apar maq üçün im
kan lar ge niş dir. İƏTin üz vü 
olan döv lət lər ara sın da ey ni 
la yi hə lər və in ves tor lar la rə
qa bə tə gir mək yox, əvəz lə mə 
prin si pi əsa sın da ça lış ma lı yıq. 
Biz, həm çi nin Əla həz rət Şah
za də ni bu ra da sa lam la yı rıq. 
Bi zim üçün çox xoş dur ki, o, 
də və ti mi zi qə bul edib, bu gün 
bi zim lə bu ra da dır. Bu, bir da
ha onu gös tə rir ki, Səu diy yə 
Ərə bis ta nı Azər bay ca na xü
su si əhə miy yət ve rir.

Bi zə ver di yi niz şə rə fə gö rə 
bir da ha min nət da rıq. Biz Si
zə, in şal lah, sə fə ri ni zin uğur lu 

da vam et mə si ni ar zu edi rik”. 
Azər bay can Pre zi den ti 

İlham Əli yev çı xı şın da de yib: 
“Əv vəl cə, gös tə ri lən qo naq
pər vər li yə gö rə min nət dar
lı ğı mı bil dir mək is tər dim. 
Səu diy yə Ərə bis ta nın da ye ni
dən ol ma ğım dam çox şa dam. 
Dü nən gö zəl öl kə ni zə rəs mi 
sə fə rim baş la yıb. Əla həz rət, 
Səu diy yə Ərə bis ta nı nın Kra lı, 
İki Mü qəd dəs Oca ğın Xa di mi 
ilə iki tə rəf i mü na si bət lə ri mi
zə da ir bir çox mə sə lə lə ri və 
re gio nal pro ses lə ri mü za ki rə 
et mək şə rə fi nə na il ol dum.

Biz tə rəf daş lı ğı mı zın stra
te ji xa rak te ri ni bir da ha təs
diq lə dik. Səu diy yə Ərə bis ta
nı və Azər bay can qar daş və 
dost dur lar. Bü tün bey nəl xalq 
tə si sat lar da hər za man birbi
ri mi zi dəs tək lə yi rik və dəs
tək lə mək də da vam edə cə yik.

Ey ni za man da, dü nən öl
kə ni zin na zir lə ri ilə gö rüş
lər za ma nı iq ti sa di və si ya si 
əmək daş lı ğa da ir müx tə lif 
la yi hə lə ri, qar şı lıq lı ti ca rə tin 
həc mi nin ar tı rıl ma sı im kan
la rı nı mü za ki rə et dik. İq ti
sa di tə rəf daş lı ğı mı zı si ya si 
əmək daş lı ğı mız sə viy yə si nə 
qal dır ma lı yıq. Gə lən ay öl kə
mi zə sə fər edə cək Səu diy yə 
Ərə bis ta nı nın iş adam la rın
dan iba rət bö yük nü ma yən də 
he yə ti və no yabr ayın da Si zin 
öl kə yə yol la na caq bi zim nü
ma yən də he yə ti miz, fik rim cə, 
iq ti sa di əmək daş lıq üçün çox 
məh sul dar for mat ya ra da caq. 
Baş qa söz lə, əmi nəm ki, sə fə
rim öl kə lə ri miz ara sın da qar
daş lıq mü na si bət lə ri ni da ha 
da möh kəm lən di rə cək.

Bu gün, həm çi nin Azər
bay ca nın fə al üzv ol du ğu İs
lam Əmək daş lıq Təş ki la tın da 
ol maq mə nim üçün bö yük 
şə rəf dir. Cə nab baş ka tib, ar
tıq qeyd et di yi niz ki mi, son bir 
ne çə il ər zin də Azər bay can da 
na zir lər sə viy yə sin də müx tə lif 
gö rüş lər ke çi ri lib. Azər bay can 
İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı
nın üz vü ki mi ol duq ca fə al rol 
oy na ma ğa və dün ya da İs lam 
həm rəy li yi işi nə töh fə ver
mə yə ça lı şır. Cə nab baş ka tib, 
düz gün qeyd et di yi niz ki mi, 
Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı
nın Təh lü kə siz lik Şu ra sın da 
qey ridai mi üzv ol du ğu muz 
za man biz BMT ilə İƏT ara
sın da əmək daş lıq mə sə lə lə ri
nə xü su si diq qət ye ti rir dik və 
be lə lik lə, təş ki la tı mı zın fəa liy
yə ti nə da ha çox diq qə tin cəlb 
edil mə si nə na il ol duq.

Für sət dən is ti fa də edə rək, 
öl kə mi zin BMTnin Təh lü
kə siz lik Şu ra sı na qey ridai mi 
üzv lük üçün Azər bay ca nın 
na mi zəd li yi nə ver di yi güc lü 
dəs tə yə gö rə İs lam Əmək daş
lıq Təş ki la tı na tə şək kü rü mü 
bil dir mək is tə yi rəm. Hə min 
vaxt mən çox ay dın şə kil də 
bə yan et dim ki, əgər se çi lər
sə, Azər bay can nə in ki özü
nü, elə cə də bü tün mü səl man 
alə mi nin öl kə lə ri ni təm sil və 
mü da fiə edə cək.

Biz İs lam həm rəy li yi nin 
güc lən di ril mə si üçün da ha 
çox ça lı şa ca ğıq. Azər bay can 
2017ci il də İs lam Həm rəy li
yi Oyun la rı nı qə bul edə cək. 
Bu, həm çi nin bir li yi mi zə ve
ri lən töh fə dir. Çün ki Oyun lar 
tək cə id man ya rı şı ol ma ya caq, 
ey ni za man da, bir li yi mi zin, 
mü səl man alə min də gənc 
nə sil lə ri mi zin həm rəy li yi nin 
gün lə ri ola caq. Biz qar daş lıq 
ənə nə lə ri mi zi bi zi əvəz lə yə
cək gənc nə sil lə rə ötür mə
li yik. Nə zə rə al maq la zım dır 
ki, bu gün me dia, qlo bal laş ma 
və gün də lik hə ya tı mı zın di gər 
ele ment lə ri müx tə lif as pekt lər 
ba xı mın dan öz ro lu nu oy na yır. 
Əf sus lar ki, on lar bə zən kök
lə ri mi zi, ənə nə lə ri mi zi su al 
al tın da qo ya raq, mən fi rol da 
oy na yır. Qlo bal laş ma öz lü yün
də yax şı bir pro ses dir. La kin o 
bə zən kök lə ri, ənə nə lə ri, di ni, 
bay ram la rı və də yə lə ri yad dan 
çı xar maq mə na sı nı da şı yır sa, 
on da biz bu cür qlo bal laş ma nı 
dəs tək lə mi rik.

Bu sə bəb dən, mü səl man 
alə mi nin gənc nə sil lə ri mil li, 
ənə nə vi də yər lə ri mi zə əsas
la na raq tər bi yə lən di ril mə li dir
lər. Əl bət tə, Səu diy yə Ərə bis
ta nı nın bu ba xım dan oy na dı ğı 
rol çox əhə miy yət li dir. Azər
bay can da öz növ bə sin də də
yər lə ri mi zi təş viq et mək üçün 
əlin dən gə lə ni edir. Biz mü səl
man alə mi nin mə də niy yə ti ni 
nü ma yiş et dir mək, İs la mı sülh, 
qar daş lıq və to le rant lıq di ni ki
mi təq dim et mək məq sə di lə 
dün ya nın müx tə lif yer lə rin də 
bir çox konf rans lar, sər gi lər və 
di gər mə də ni təd bir lər təş kil 
et mi şik.

İs la mı dün ya ya təh lü kə 
ki mi təq dim et mək is tə yən lə
rə im kan ver mə mək üçün biz 
da ha çox ça lış ma lı yıq, səy lə
ri mi zi bir ləş dir mə li yik. İs lam 
sülh və qar daş lıq di ni dir. Biz 
bu nu bi li rik. Hər kəs bu nu 
bil mə li dir. Də yər lə ri mi zi təş
viq et mək və keç mi şi mi zi, bu 
gü nü mü zü və gə lə cək lə bağ lı 
plan la rı mı zı düz gün şə kil də 
çat dır maq üçün da ha fə al ol
ma lı yıq.

İş ti rak et di yi miz bü tün bey
nəl xalq fo rum və təş ki lat lar da 
mü səl man qar daş la rı mı zı dəs
tək lə mək də da vam edə cə yik, 
öz məq səd lə ri mi zə na il ola ca
ğıq, mü səl man alə min də ha
mı mız üçün çox zə ru ri olan 
da ha güc lü tə rəf daş lıq və bir lik 
qu ra ca ğıq. He sab edi rəm ki, 
ha zır da apa rı cı bey nəl xalq təş
ki lat lar dan bi ri nə çev ril miş İs
lam Əmək daş lıq Təş ki la tı ilə öz 
məq səd lə ri mi zə na il ola ca ğıq.

Mən gös tə ri lən qo naq pər
vər li yə gö rə bir da ha Səu diy yə 
Ərə bis ta nı nın rəh bər li yi nə və 
İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı na 
öz min nət dar lı ğı mı bil dir mək 
is tə yi rəm. Dü nən dən eti ba
rən bu ra da özü mü öz evim
də ki ki mi hiss edi rəm. Bu, 
qar daş lı ğı mı zın tə za hü rü dür 
və əmək daş lı ğı mı zın ma hiy
yə ti dir”.

Ap re lin 6da Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev, xa nı mı Meh
ri ban Əli ye va və ailə üzv
lə ri İs lam dün ya sı nın əsas 
mü qəd dəs şə hə ri Mək kə də 
üm rə zi ya rə tin də olub lar. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı, xa nı mı 
və ailə üzv lə ri xü su si zəv var 
li ba sı ge yi nə rək ƏlHə ram 
məs ci di nə gə lib lər.

Bir ne çə mər tə bə li və 
doq quz mi na rə li məs cid 
öz gö zəl li yi və əzə mə ti ilə 
in sa nı hey ran edir. Zi ya
rət ga hın yük sək sə viy yə li 
din xa dim lə ri döv lə ti mi zin 
baş çı sı nı meh ri ban lıq la qar
şı la yıb lar. Azər bay can Pre
zi den ti İl ham Əli yev və onu 
mü şa yi ət edən şəxs lər Kə
bə nin ət ra fı na do la nıb tə vaf 
edib, məs cid də na maz qı lıb
lar. Pre zi dent İl ham Əli yev, 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va 
və ailə üzv lə ri Kə bə yə da
xil olub lar, bu ra da da na maz 
qı lıb lar.

Kə bə evi nin qa pı la rı 
müs təs na hal lar da ali qo
naq lar üçün açı lır. Bu də fə 

Kə bə nin qa pı la rı Azər bay
can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
və ailə üzv lə ri üçün açı lıb. 
Bu da döv lət baş çı mı zın 
şəx siy yə ti nə və fəa liy yə ti
nə İs lam dün ya sın da ve ri lən 
də yə rin ifa də si dir.

Son ra Sə fa və Mər və tə
pə lə ri nin zi ya rə ti baş la nıb. 
Azər bay can Pre zi den ti və 
ailə üzv lə ri bu iki tə pə ara
sın da kı mə sa fə ni İs lam di ni
nin ayin lə ri nə uy ğun ola raq 
yed di də fə qət edib lər.

Həz rə ti Mə həm məd (s) 
bu tor paq da do ğu lub, pey
ğəm bər li yə ça tıb, İs lam di ni 
Mək kə də ya ra nıb. Mək kə
də ki Al lah evi Kə bə həz rə ti 
Mə həm məd Pey ğəm bə rin 
(s) döv rün dən baş la ya raq 
bü tün dün ya mü səl man la rı
nın ən mü qəd dəs zi ya rət ga
hı na çev ri lib. Son ra lar Kə bə 
və mü qəd dəs “Zəm zəm” 
çeş mə si, Sə fa və Mər və tə
pə lə ri ara sın da əzə mət li 
məs cid ti ki lib. Hər il həcc 
zi ya rə ti za ma nı dün ya nın ən 
müx tə lif gu şə lə rin dən gə
lən mil yon lar la mü səl man 

Kə bə nin ət ra fı na do la nır, 
mü qəd dəs Qa ra da şı öpür, 
məs cid də na maz qı lır.

Ayə və hə dis lər dən də 
bəl li ol du ğu ki mi, Kə bə Yer 
üzün də in san lar üçün mə
bəd ola raq ti ki lən ilk ev dir. 
Aləm lə rə uğur, bə rə kət və 
hi da yət qay na ğı ola raq qu
ru lan Kə bə haq qın da Al
lahTəa la “Qu ra ni Kə rim”in 
“Al İm ran” su rə sin də be lə 
bu yu rur: “Hə qi qə tən, in
san lar üçün ilk bi na olu nan 
ev Mək kə də ki ev dir ki, o, 
şüb hə siz, bü tün aləm lər dən 
öt rü bə rə kət və doğ ru yol 
qay na ğı dır. Ora da ay dın ni
şa nə lər, İb ra hi min mə qa mı 
var”. Ta rix bo yu bir çox də yi
şik lik lə rə mə ruz qa lan Kə bə 
müx tə lif dövr lər də qis mən, 
ya da ta ma mi lə ye ni dən in şa 
olu nub və bu gün kü möh tə
şəm li yi nə ça tıb.

Üm rə zi ya rə ti ba şa çat
dıq dan son ra döv lə ti mi zin 
baş çı sı ƏlHə ram məs ci di ni 
seyr edib. Azər bay can Pre
zi den ti nə məs cid haq qın da 
ət raf ı mə lu mat ve ri lib.

Məkkədəümrəziyarəti

MədinədəPeyğəmbər
məscidiniziyarət

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev Səu diy yə Ərə bis ta nı 
Kral lı ğı na rəs mi sə fə ri çər
çi və sin də ap re lin 7də Mə
di nə şə hə rin də olub. Döv lə
ti mi zin baş çı sı İl ham Əli yev, 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va və 
ailə üzv lə ri bu ra da Pey ğəm
bər məs ci di ni zi ya rət edib
lər.

Pey ğəm bər məs ci din də 
din xa dim lə ri döv lə ti mi zin 
baş çı sı nı bö yük hör mət və 
eh ti ram la qar şı la yıb lar.

Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev, xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va və ailə üzv lə ri Pey
ğəm bər məs ci din də na maz 
qı lıb lar.

Pey ğəm bər məs ci di və 
ya Məs cid ənNə bə vi ad la
nan bu mü qəd dəs mə kan 
dün ya nın ən bö yük məs
cid lə rin dən bi ri dir. İs lam

da Mək kə də ki ƏlHə ram 
məs ci din dən son ra ikin ci 
mü qəd dəs ocaq he sab olu
nan Pey ğəm bər məs ci di 
hic rət dən son ra Mə di nə də 
Mə həm məd pey ğəm bər və 
əs ha bı tə rə fin dən in şa edi lib. 
Sa hə si 400 min kvad rat metr 
olan məs ci din 10 mi na rə si 
var.

Bu məs cid də Mə həm
məd pey ğəm bə rin dəfn 
olun du ğu ye rə müs təs na 
hal lar da ali qo naq la rın da xil 
ol ma sı na ica zə ve ri lir. Səu
diy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı na 
rəs mi sə fə ri çər çi və sin də 
bö yük hör mət lə qar şı la nan 
Pre zi dent İl ham Əli ye və olan 
yük sək mü na si bə tin və onun 
nü fu zu nun nə ti cə si dir ki, 
döv lə ti mi zin baş çı sı na Pey
ğəm bər məs ci din də də rin 
eh ti ram gös tə ri lib, Mə həm
məd pey ğəm bə rin dəfn ol

du ğu yer müs təs na hal ki mi 
ali qo na ğın və ailə üzv lə ri
nin zi ya rə ti üçün açı lıb.

Məs cid lə ta nış lıq za ma
nı bu ra ya top la şan in san lar 
da Azər bay can Pre zi den ti
nə öz hör mət və eh ti ram
la rı nı bil di rib lər, on lar döv
lə ti mi zin baş çı sı na sə mi mi 
sa lam la rı nı çat dı rıb lar.

Mə həm məd pey ğəm
bə rin vax tın da bu məs cid 
Rə su lul la hın Mə di nə də 
bü tün fəa liy yə ti nin mər
kə zi olub. Bu na gö rə də 
Pey ğəm bər məs ci di fak ti ki 
ola raq hə min dövr də İs lam 
üm mə ti nin mər kə zi he sab 
edi lir di. Mi la di təq vim lə 
632ci il də həz rə ti Mə
həm məd (s) dün ya sı nı də
yiş dik də ha zır da Pey ğəm
bər məs ci di komp lek si nə 
da xil olan evin də dəfn edi
lib. Hər il Mək kə yə Həcc 
zi ya rə ti nə ge dən zəv var lar 
ənə nə vi ola raq Mə di nə yə 
gə lə rək Pey ğəm bər məs
ci din də həz rə ti Mə həm
mə din mə za rı nı da zi ya rət 
edir lər.

M ə s  c i d  k o mp  l e k 
si müa sir tex no lo gi ya lar, 
həm çi nin Şərq və İs lam 
mə də niy yə ti nin vəh dət 
təş kil et di yi gö zəl me mar
lıq üs lu bun da ye ni dən in şa 
edi lib, əra zi si ge niş lən di
ri lib. Ha zır da bu ra da 650 
min mü səl ma nın ey ni vaxt
da iba dət lə məş ğul ol maq 
im ka nı var.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin Səu diy yə Ərə bis
ta nı Kral lı ğı na rəs mi sə fə ri 
ap re lin 7də ba şa ça tıb.
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Maİl ağaxanov

Birinci Av ro pa Oyun
la rı na cəmi 2 ay vaxt qa lıb. 
Döv lə ti miz bu möh tə şəm 
bey nəl xalq id man təd bi ri nə 
cid di ha zır la şır. İd man qur
ğu la rı nın ək sə riy yə ti nin in
şa sı ba şa ça tıb, bə zi lə rin də 
isə son ta mam la ma iş lə ri apa
rı lır. Ya rış la rın ke çi ri lə cə yi ta
rix ya xın laş dıq ca, öl kə mi zin 
bü tün böl gə lə rin də, xü su sən 
də pay taxt da və onun ra yon
la rın da bu mü hüm ha di sə nin 
hə yə ca nı ar tır.

İlk Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lı ğın son mər hə lə si
ni uğur la ba şa vur maq üçün 
Bi nə qə di ra yo nun da yer li 
qə rar ga hın ya ra dıl ma sı ilə 
bağ lı ic las ke çi ri lib. Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş
çı sı nın bi rin ci müa vi ni İl qar 
Sü ley ma nov, müa vin Ay gün 
Əli ye va, Apa ra tın şö bə mü
dir lə ri, ida rəmü əs si sə lə rin, 
hü quqmü ha fi zə or qan la rı
nın, xid mət təş ki lat la rı nın 
rəh bər lə ri və bə lə diy yə sədr
lə ri iş ti rak edib lər.

İc la sa sədr lik edən İl qar 
Sü ley ma nov bil di rib ki, ya
rış lar la əla qə dar 49 öl kə dən 
6 mi nə dək id man çı nın, 1000 
nə fə rə dək rəs mi nü ma yən də 

he yə ti və 2 mi nə qə dər jur
na lis tin, 10 min lər lə ta ma
şa çı nın və tu ris tin öl kə mi zə 
gəl mə si göz lə ni lir: “Bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq la 
əla qa dar ra yon qə rar ga hı nın 
ya ra dıl ma sın da məq səd bu 
ya rış lar da  iş ti rak edə cək id
man çı la rın, qo naq la rın pay
tax tı mız la ət raf lı ta nış lı ğı na 
kö mək gös tər mək dir”. Qeyd 
olu nub ki, is tə ni lən şə hər lə 
ta nış lıq onun tə miz li yin dən, 
sə li qəsah ma nın dan baş la nır. 
I Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq 
mər hə lə sin də Bi nə qə di ra
yo nun da ötən il dən baş la ya
raq bir çox iş lər hə ya ta ke çi ri
lib. 2014cü ilin iyul ayın dan 
ic ra sı na start ve ri lən “Tə miz 
Bi nə qə di” so si al la yi hə si çər
çi və sin də abadlıqquruculuq 
işləri ilə yanaşı, maa rif lən
di ri ci se mi nar lar, tre ninq lər 
hə ya ta ke çi ri lib, və tən daş lar 
ara sın da təb li ğat iş lə ri apa
rı lıb, tə miz li yin qo run ma sı, 
ona əməl edil mə si ilə bağ lı 
bil di riş lər, buk let lər pay la nıb, 
təb li ğat iş lə rin də kö nül lü lər
dən is ti fa də olu nub, ra yo nun 
ak tiv gənc lə ri bu işə cəlb edi
lib: “Tə miz Bi nə qə di” so si al 
la yi hə si çər çi və sin də iş lər 
in di də da vam et mək də dir. 
Bir sı ra kom mu nal prob lem
lər ara dan qal dı rı lıb. Mik ro
ra yon lar da və mə həl lə lər də 
yol lar as falt la nıb, ic ti mai zo
na lar, sa kin lə rin asu də is ti
ra hə ti üçün park və mey dan
ça lar sa lı nıb. Ye ni ya ra dı lan 
qə rar gah bu iş lə rin da ha da 
sü rət lən mə si nə tə kan ve rə
cək. Qə rar gah da ak tiv te le fon 
xət ti qu raş dı rı la caq. Bu ra da 
mə sul şəxs lər dai mi fəa liy yət 
gös tə rə cək, gö rü lən iş lə ri ko
or di na si ya edə cək lər”.

 Ra yon qə rar ga hın da RİH 
baş çı sı nın bi rin ci müa vi ni İl
qar Sü ley ma nov, müa vin lər 
– Vü sar İs ma yı lov və Ay gün 
Əli ye va təm sil olu nur lar. Alt
qə rar gah lar isə öz lü yün də 7 
qə rar gah dan iba rət dir. 1ci 
qə rar ga ha RİH baş çı sı Apa ra
tı nın So si aliq ti sa di in ki şa fın 
təh li li və proq noz laş dı rıl ma sı 
şö bə si nin mü di ri Yəh ya Əli
yev nə za rət edə cək. Qə rar ga
hın əha tə dai rə si nə 28 May 
və Xo cə sən qə sə bə lə ri aiddir. 
2ci qə rar ga hın rəh bə ri “Sa
kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə
ti”nin rəi si Anar Sə fə rov dur. 

Qə rar gah Bi lə cə ri qə sə bə si ni 
əha tə edir. Bi nə qə di qə sə bə
si nə aid olan 3cü qə rar gah 
Ra yon tə sər rü fa tı şö bə si nin 
mü di ri Əda lət Rə cə bo vun 
rəh bər li yi al tın da fəa liy yət 
gös tə rə cək.  4cü qə rar ga ha 
RİH baş çı sı Apa ra tı nın Sə
nəd lər lə və və tən daş la rın 
mü ra ci ət lə ri ilə iş şö bə si nin 
mü di ri El nur İma nov rəh
bər lik edə cək və bu qə rar gah 
1 say lı Sa hə İn zi ba ti Əra zi 

Dai rə si ni əha tə edə cək. 5ci 
qə rar ga hın rəh bə ri Apa ra
tın Hü quq şö bə si nin mü di
ri Yu nis Hü sey nov dur və bu 
qə rar ga hın əha tə dai rə si nə 2 
say lı Sa hə İn zi ba ti Əra zi Dai
rə si da xil dir. Bi nə qə di ra yon 
bə lə diy yə si nin səd ri Si ta rə 
Cab bar lı nın rəh bə ri ol du ğu 
6cı qə rar gah Nov xa nı, Fat
ma yi, Go ra dil bağ mas siv
lə ri nə aiddir. 7ci qə rar gah 
isə RİH baş çı sı Apa ra tı nın 
İc ti maisi ya si və hu ma ni tar 
mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri 
Nu ri də Al lah ya ro va nın rəh
bər li yi al tın da fəa liy yət gös
tər mək lə,  M.Ə.Rə sul za də 
qə sə bə si ni əha tə edə cək. Bu 

altqə rar gah la rın da hər bi ri 
əra zi üz rə ida rə və mü əs si
sə lər də mü va fiq qə rar gah lar 
mü əy yən ləş dir mə li və üzv lə
ri ba rə də ra yon qə rar ga hı na 
mə lu mat ver mə li dir. 

İc las da ra yon qə rar ga hı
nın iş pla nı da mü əy yən lə şib. 
Oyun la rın ke çi ril di yi müd dət 
ər zin də ra yon üz rə da xil olan 
mə lu mat la rın və föv qə la də 
ha di sə lə rin ope ra tiv həl li ni 
tə min et mək məq sə di lə “Sa
kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə ti” 
va si tə si lə və “Mə lu mat la rın 
ötü rül mə si qay da la rı na” uy
ğun ola raq, mü va fiq mə lu

mat lar mün tə zəm qay da da 
ra yon qə rar ga hı na təq dim 
edi lə cək. Hər han sı müm
kün prob le min həl li nə gö rə 
xid mət mü əs si sə lə ri, qə sə bə 
in zi ba ti əra zi dai rə lə ri, sa hə 
in zi ba ti əra zi dai rə lə ri, bə
lə diy yə lər və altqə rar gah lar 
ca vab deh lik da şı ya caq. 

Ap reliyun ay la rın da 
pod rat çı lar, aidiy yə ti təş ki
lat lar və mü əs si sə lər I Av ro
pa Oyun la rı nın ke çi ri lə cə yi 

id man komp leks lə ri nin, ob
yekt lə rin, ya rış iş ti rak çı la rı
nın və qo naq la rın yer ləş di ri
lə cə yi əra zi lər də və hə rə kət 
marş ru tu bo yun ca yol lar da, 
ob yekt lər də, sə ki lər də, ha
sar lar da, ya şıl lıq zo na la rın
da abad laş dır ma iş lə ri nin 
sü rət lən di ril mə si və ba şa 
çat dı rıl ma sı nı tə min et mə
li dir lər. Ra yo nun kü çə və 
pros pekt lə ri nin, ya şa yış bi
na la rı nın fa sad la rı nın, de ko
ra tiv ha sar la rın, ya şıl lıq la rın 
mü va fiq qay da da mün tə zəm 
işıq lan dı rıl ma sı na nə za rə tin 
təş kil edil mə si mü va fiq yer li 
qu rum la ra tap şı rı lıb. 

Ra yon əra zi sin də hey

van kə si mi hə ya ta ke çi ri lən 
ob yekt lər də kə sim pro se si 
bay tar lıq qay da la rı na uy ğun
laş dı rıl ma lı, ti ca rət, xid mət, 
iaşə ob yekt lə ri nin sa ni tar 
nor ma la ra ca vab ver mə si 
tə min edil mə li, kü çə ti ca
rə ti nin qar şı sı alın ma lı dır. 
Əra zi də ki möv cüd rek lam 
löv hə lə ri mün tə zəm işıq lan
dı rıl ma lı, ye ni lən mə li, sə li
qə li ol ma lı, rek lam xa rak ter li 
lü zum suz pla kat və löv hə lər 
yı ğış dı rıl ma lı dır. Kü çə, pros
pekt və mey dan lar da nəq liy
ya tın hə rə kə ti, av to mo bil lə
rin park lan ma sı mə sə lə lə ri 
tən zim lən mə li dir. Yol la rın və 
mey dan la rın be ton qa rı şı ğı və 
s. bu ki mi pred met lər lə zi bil
lən mə si nin, yo lu və təh kim 
zo la ğı nı zi bil lə yə bi lə cək ma
te ri al la rın, yük lə rin mü va fiq 
qay da da qab laş dı rıl ma dan, 
ör tük süz da şın ma sı nın qar şı
sı alın ma lı dır. Məi şət tul lan
tı la rı nın gün də lik qra fik üz rə 
sa at 22dən 7dək da şın ma
sı, tul lan tı mey dan ça la rı nın, 
kon tey ner lə rin, tul lan tı da
şı yan ma şın və me xa nizm lə
rin, mey dan ça la rın ət ra fı nın 
tə miz li yi nə za rət də sax la nıl
ma lı dır. 

Bun dan baş qa, Av ro pa 
Oyun la rı iş ti rak çı la rı nın  və 
qo naq la rın hə rə kət marş
ru tu üz rə, ha be lə ma gist ral 
kü çə lər də bi na la rın fa sad la
rın dan və ey van lar dan pal
tar la rın və di gər əş ya la rın 
asıl ma sı na yol ve ril mə mə li
dir. Ra yon əra zi sin də əha li
nin və di gər is teh lak çı la rın 
ra bi tə, qaz, elekt rik ener ji si 
və su ilə fa si lə siz tə min edil
mə si diq qət də sax lan ma lı
dır. Kom mu ni ka si ya və ra bi
tə xət lə ri yox lan ma lı, zə ru ri 
tə mirbər pa iş lə ri apa rıl ma
lı, nə za rət və mü ha fi zə təd
bir lə ri güc lən di ril mə li dir. 
Qə za la rın nə ti cə lə ri nin ara
dan qal dı rıl ma sın da ope ra
tiv lik tə min edil mə li dir.     

Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı 
ilə əla qə dar Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
sə rən ca mı ilə təs diq edil miş 
“Tə miz Bi nə qə di” so si al la
yi hə sin də nə zər də tu tu lan 
təd bir lər 1 iyun ta ri xi nə
dək da vam et di ri lə cək. Bu 
möh tə şəm id man təd bi ri nin 
təb li ği məq sə di lə rek lam lar 
ha zır la na caq və 1 iyun ta ri
xi nə dək mü va fiq əra zi lər də 
yer ləş di ri lə cək.  Ra yo nun 
park və mey dan la rın da, təh
sil və mə də niy yət mü əs si sə
lə rin də əha li nin mü tə şək kil 
iş ti ra kı ilə mə də niküt lə vi 
təd bir lər ke çi ri lə cək,  həf
tə nin şən bə gün lə ri küt lə vi 
ümum ra yon tə miz lik kam pa
ni ya la rı təş kil olu na caq. Qey
rihö ku mət təş ki lat la rı nın, 
əha li nin müx tə lif yaş qrup
la rın dan olan nü ma yən də lə
ri nin, kö nül lü lə rin və xü su
sən gənc fə al la rın iş ti ra kı ilə 
yer lər də mün tə zəm gö rüş və 
söh bət lər təş kil edi lə cək. Qə
rar gah tə rə fin dən gö rü lən iş
lər mün tə zəm ola raq KİVdə 
işıq lan dı rı la caq. 

Sİ ya vuş ƏMİR lİ

Azər bay can Pre zi den
ti İl ham Əli ye vin əha li nin 
küt lə vi tib bi müa yi nə dən 
ke çi ril mə si ilə bağ lı tap şı
rıq la rı Bi nə qə di ra yo nun da 
uğur la ic ra olu nur. Bu nun la 
əla qə dar Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti tə rə fin
dən aidiy yə ti qu rum la rın 
nü ma yən də lə rin dən iba rət 
ko mis si ya ya ra dı lıb. Hə ya ta 
ke çi ri lə cək təd bir lə rin, kol
lek tiv lər və əra zi lər nə zə rə 
alın maq la, re al laş dı rıl ma sı 
üçün xü su si qra fik lər tər tib 
olu nub. Mü va fiq qu rum lar 
da cəlb edil mək lə ra yon
da, onun qə sə bə və ya şa yış 
sa hə lə rin də əha li ara sın da 
təş ki la tiiza hat iş lə ri apa rı lır. 

Xo cə sən Sağ lam lıq Mər
kə zin də də ra yon sa kin lə ri
nin tib bi müa yi nə si da vam 
et di ri lir. Sa kin lər mü tə şək
kil su rət də müa yi nə lə rə 
cəlb olu nub lar. Ap re lin 7də 

tib bi müa yi nə nin təş ki li pro
se si ni mü şa hi də et mək üçün 
sö zü ge dən sağ lam lıq oca ğı
na gə lən Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müa vi ni Ay gün Əli ye va bi
zim lə söh bə tin də bil dir di 
ki, Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı na 
uy ğun ola raq 2015ci il fev
ra lın 2dən ma yın 1dək 
əha li nin tib bi müa yi nə si nə 
baş la nı lıb: “Ra yon da tib bi 
müa yi nə nin yük sək sə viy
yə də ke çi ril mə si məq sə di lə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın mü va fiq 
sə rən ca mı ilə xü su si ko mis
si ya ya ra dı lıb. Ko mis si ya nın 
işi nə yer li ic ra və bə lə diy yə 
or qan la rı nın, mü va fiq döv
lət qu rum la rı nın rəh bər lə ri, 

ha be lə müa yi nə nin ke çi ri
lə cə yi tibb mü əs si sə lə ri nin 
tib bi per so na lı cəlb edi lib. 
Əha li nin tib bi müa yi nə si 
ra yo nun 8 tibb mü əs si sə si 
– Ə.D.Mə li kov adı na 6 say lı 
Bir ləş miş Şə hər Xəs tə xa na
sı nın Po lik li ni ka şö bə si, Xo
cə sən Sağ lam lıq Mər kə zi, 9, 
10, 15, 25, 27 və 35 say lı şə
hər po lik li ni ka sı tə rə fin dən 
hə ya ta ke çi ri lir. Adı çə ki lən 
bü tün tibb mü əs si sə lə rin də 
hər tə rəf i şə ra it ya ra dı lıb”.

Qeyd edək ki, 8 aprel 
2015ci il tarixinə 113 min 
514 nəfər icbari tibbi mü
ayi nədən ke çib. A.Əli ye va 
bil dir di ki, müa yi nə lə rin 
apa rıl ma sı əha li nin sağ lam
lı ğı nın qo run ma sı na, xəs tə
lik lə rin er kən aş kar lan ma
sı na xid mət edir: “Əl bət tə, 
bü tün bun lar Pre zi dent İl
ham Əli ye vin xal qı mı za gös
tər di yi diq qət və qay ğı nın 
ba riz nü mu nə si dir. Bi zim də 
qar şı mız da du ran əsas və zi

fə əha li ni tib bi müa yi nə ba
rə də mə lu mat lan dır maq və 
öl kə baş çı sı nın tap şı rı ğı na 
uy ğun ola raq əha li nin tib bi 
müa yi nə dən ke çi ril mə si ni 
tə min et mək dən iba rət dir”. 

Xo cə sən Sağ lam lıq Mər
kə zi nin baş hə ki mi Loğ man 
Əli yev rəh bər lik et di yi mü
əs si sə nin ən müa sir ava dan
lıq lar la təc hiz olun du ğu nu, 
və tən daş la rın tib bi yox la
ma lar dan keç mə lə ri üçün 
mü əs si sə nin ha zır və ziy yə tə 
gə ti ril di yi ni qeyd et di: “Ha
zır da Sağ lam lıq Mər kə zi 5 
min ra yon sa ki ni nə xid mət 
edir.  Xo cə sən, Su lu tə pə, 28 
May qə sə bə lə ri nin sa kin lə
ri bi zim mər kəz də müa yi
nə dən ke çir lər. Bu gü nə ki
mi 4500 nə fər dən çox sa kin  

mər kəz də tib bi müa yi nə
dən ke çib. Bun lar dan 1800 
nə fə ri uşaq lar dır. Müa yi nə
lər za ma nı or qa niz min də 
cid di xəs tə lik lər aş kar la nan 
135 xəs tə dis pan ser qey diy
ya tı na gö tü rü lüb. Bun dan 
əla və, müx tə lif xəs tə xa na
la ra 127 nə fər gön də ri lib, 
20 xəs tə isə müa li cə olu na
raq dis pan ser qey diy ya tın
dan çı xa rı lıb”. Baş hə ki min 
söz lə ri nə gö rə, ha zır da tib bi 
he yət tə rə fin dən 670 nə fər 
şə kər xəs tə li yin dən əziy yət 
çə kən in sa na qul luq edi lir 
və on lar qlü ko metr lə tə min 
olu nur lar. 

Sağ lam lıq Mər kə zi nə 
müa yi nə yə gəl miş və tən
daş la rın bir ne çə si ilə də 
söh bət et dik. Qə sə bə sa ki ni 
Gül nur Tey mur lu po lik li ni
ka nın hə kim he yə tin dən, 
bu ra da ya ra dı lan şə ra it dən 
ra zı lı ğı nı bil dir di: “Bu gün
kü ak si ya onu gös tə rir ki, 
hər bir azər bay can lı nın Pre

zi den ti olan İl ham Əli yev, 
həm də öz və tən daş la rı nın 
sağ lam lı ğı nın qey di nə qa lır”. 
Di gər ra yon sa ki ni Ha cı Qu
lu yev də döv lət baş çı sı nın 
xe yir xah tə şəb bü sün dən 
ol duq ca ra zı qal dı ğı nı bil
dir di və və tən daş la ra pul suz 
müa yi nə im ka nı ya rat dı ğı na 
gö rə öl kə Pre zi den ti nə də
rin min nət dar lı ğı nı bil dir
di. Da ha bir sa kin Şü ku fə 
Ta ğı ye va da müa yi nə nin 
nə ti cə lə ri ba rə də xoş tə əs
sü rat la rı nı di lə gə tir di: “Bü
tün müa yi nə lər dən keç dim. 
Hə kim lər, tibb ba cı la rı mə ni 
xoş üz lə qar şı la dı lar. İn san
la ra be lə bir im kan  ya rat dı
ğı na gö rə, döv lət baş çı mı za 
tə şək kür edi rəm”.

AvropaOyunlarına 
hazırlıqişləridahada
intensivləşir

Əhalinintibbi 
müayinəsi 
davametdirilir

 “Ba kı 2015”  – ilk Av
ro pa Oyun la rı na ha zır lıq
la əla qə dar  pay taxt da iş lər 
bir qə dər də sü rət lən di ri lib. 
Ha zır da Ba kı nın di gər ra
yon la rın da ol du ğu ki mi,   Bi
nə qə di də də  ha zır lıq iş lə ri   
yük sək temp lə da vam edir.  

Ap re lin 7də Av ro pa 
Oyun la rı na ha zır lıq la  bağ
lı və Ba kı Şə hər İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın 89, 244 

və 263 nöm rə li sə rən cam la
rı ilə hə ya ta ke çi ri lən Təd
bir lər Pla nı nın ic ra sı məq
sə di ilə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müa vi ni Ay gün Əli ye va və 
Gənc lər və İd man İda rə si
nin rəi si Qüd si Bay ra mov 
ra yon da yer lə şən “Ve qas” 
İd man və Sağ lam lıq Mər
kə zi, “Tu ran” İd man Klu
bu, Azər bay can Qolf Fe de

ra si ya sı nın in zi ba ti bi na sı, 
Xo cə sən qə sə bə sta dio nu, 
“Lo ko mo tiv” İd man Sağ
lam lıq Mər kə zi nin  Bi lə cə
ri sa ra yı, hə min Mər kə zə 
da xil olan  Bi lə cə ri İd man 
Komp lek sin də olub lar.

 İd man ob yekt lə ri nin 
nü ma yən də lə ri bu ra da id
man çı lar üçün ya ra dı lan 
şə ra it ba rə də on la ra ət raf ı 
mə lu mat ve rib lər.

AvropaOyunlarınahazırlıqişləri
yüksəktemplədavamedir
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Abadlıq-quruculuqişləri
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Sİ ya vuş ƏMİR lİ

Bu gün res pub li ka mı zın 
ək sər böl gə lə rin də ol du ğu 
ki mi, pay tax tın Bi nə qə di ra
yo nun da da abad lıq və qu
ru cu luq iş lə ri sü rət lə da vam 
et di ri lir. Ra yon rəh bər li yi 
in ki şaf və tə rəq qi üçün bü
tün zə ru ri təd bir lə ri hə ya ta 
ke çir mə yə, ümu mən öl kə də
ki in ki şaf pro se si nə töh fə si ni 
ver mə yə ça lı şır. 

2015ci ilin I rü bün də ra
yon əra zi sin də gö rü lən iş lər
lə bağ lı ət raf ı mə lu mat al maq 
üçün Bi nə qə di Ra yon Mən
zilKom mu nal Tə sər rü fa tı 
Bir li yi nin (MKTB) rəi si Azər 
Məm mə dov la söh bət ləş dik. 
Bir lik rəi si nin söz lə ri nə gö
rə, ha zır da on la rın xid mə ti 
əra zi sin də 62 min dən çox 
sa ki nin ya şa dı ğı 402 bi na var: 
“2015ci ilin I rü bü ər zin də 
Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin də 
da vam et di ri lən abad lıq və 
ye ni dən qur ma təd bir lə ri çər
çi və sin də MKTBnin xid mə ti 
əra zi si nə aid bi na la rın fa sad
la rın da, gi riş lə rin də, pil lə kən 
qə fəs lə rin də əsas lı və ca ri tə
mir iş lə ri apa rıl mış dır. Pa ra lel 
ola raq mə həl lə lər də və gi riş
lər də su xət lə ri nin əsas lı tə
mir iş lə ri gö rül müş, bi na la rın 
yum şaq, çar daq lı dam ör tük
lə ri, no val ça la rı və su axı dı lan 
bo ru la rı tə mir edil miş dir”.

A.Məm mə do vun söz lə ri
nə gö rə, 6, 7, 8, 9cu mik ro
ra yon lar və Bi lə cə ri qə sə bə si 
5057/68ci mə həl lə də rüb 
ər zin də 75 mən zi lin 1115 
kvad rat metr yum şaq dam 
ör tü yü ca ri, 5 bi na nın 4710 
kvad rat metr yum şaq dam ör
tü yü əsas lı tə mir edil miş dir. 
4 ya şa yış bi na sı nın 22 gi ri şi
nin, gün lük lə ri nin, pil lə kən 
qə fəs lə ri nin ca ri və əsas lı 
tə mir iş lə ri hə ya ta ke çi ril
miş dir. Pil lə kən qə fəs lə rin də 
298 ye ni pən cə rə və 22 gi ri şə 
də mir qa pı qo yul muş dur. Bu 
iş lər Z.Bün ya dov pros pek ti 13 
b, 13v, 9a say lı bi na lar da hə
ya ta ke çi ril miş dir. Ca ri tə mir 
bri qa da la rı tə rə fin dən il ər
zin də 115 pa qo no metr iç mə
li su xət ti, 162 pa qo no metr 

ka na li za si ya xət ti ca ri tə mir 
edil miş dir.

Mə həl lə lər də apa rı lan 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri za
ma nı əra zi də olan qu ru ağac
lar kə sil miş, hün dür ağac lar 
bu dan mış, hə min bi na la rın 
hə yət lə ri nə ye ni ağac lar və 
bə zək kol la rı əkil miş, əra zi 
tam abad laş dı rıl mış dır. Rüb 
ər zin də Bi nə qə di RİHin si
fa ri şi əsa sın da Z.Bün ya dov 
pros pek ti bo yun ca və H.Ba
ba şov 12, 13, 14, 15 say lı bi
na la rın hə yət lə ri nə müa sir 
land şaft me mar lı ğı əsa sın da 
ot ör tü yü sa lın mış dır. Abad

laş dı rıl mış hə yət lər də 5 ədəd 
müa sir tip li gün lük qu raş dı rıl
mış, ye ni otu ra caq lar, ur na lar 
və id man qur ğu la rı qo yul
muş dur. Z.Bün ya dov pros
pek ti bo yun ca, Ə.Nax çı va ni, 
İ.Cüm şü dov, R.Beh bu dov 
kü çə sin də olan ya şa yış bi
na la rı nın fa sad la rın da ge niş
miq yas lı tə mir iş lə ri da vam 
et di ril miş dir. 

MKTBnin rəi si vur ğu la dı 
ki, 2015ci ilin I rü bü ər zin də 
əra zi nin da ha da tə miz sax
lan ma sı üçün mə həl lə lər də 
ye ni, zövq lə ri ox şa yan xü su si 
di zayn la ti kil miş, üs tü ör tü lü 

kon tey ner mey dan ça la rı ti
ki lib is ti fa də yə ve ril miş dir: 
“Hər bir kon tey ner mey dan
ça sı nın ya nın da çö rək tul lan
tı la rı nın yı ğıl ma sı üçün xü su si 
ye şik lər qu raş dı rıl mış dır. Əla
və ola raq 20 ye ni kon tey ner 
qo yul muş və bu nun la da gün
də lik da şı nan kon tey ner lə rin 
sa yı 903 ədə də çat dı rıl mış dır. 
9cu mik ro ra yon əra zi sin də 
3 evin ar xa his sə si, ey ni za
man da Z.Bün ya dov pros pek
ti bo yun ca bi na la rın, 9 say lı 
bi na nın ar xa his sə si abad laş
dı rıl mış dır. Xid mə ti əra zi də 
16.118 kvad rat metr ot ör tü
yü  qa zon əkil miş, 100 ədəd 
gül ko lu əkil miş dir. Ya şa yış 
bi na la rın da 22 gi riş əsas lı tə
mir edil mək lə 22 gün lük, 4 
ədəd id man və əy lən cə qur
ğu su, gi riş lə rə 22 də mir qa pı 
qo yul muş, 8ci mik ro ra yon 
əra zi sin də 1700 pa qo no metr 
ya ğış su yu axı dı lan nov və no
val ça də yiş di ril miş, 25 lift tə
mir edil miş, 11 ədəd lift əsas lı 
tə mir olun muş dur. Bi nə qə di 
RİHin dəs tə yi ilə 9 lift in ka
bi nə si əsas lı tə mir edil miş dir. 
Rüb ər zin də 673 mən zil də 
tüs tü ba ca sı tə miz lən miş dir. 
3 mil yon 178 min kvad rat
metr sa hə də gün də lik tə miz
lik iş lə ri apa rı lır. Nəq liy yat 
sa hə si nin xü su si tex ni ka la rı 
va si tə si ilə da şı na raq zə rər
siz ləş di ril mə si üçün “Tə miz 
Şə hər” Ba la xa nı po li qo nu na 
təh vil ve ri lir”. 

Sİ ya vuş ƏMİR lİ

Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit sepre zi den ti, IDEA İc ti mai 
Bir li yi nin tə sis çi si və rəh bə ri 
Ley la Əli ye va nın tə şəb bü sü 
ilə re al laş dı rı lan “Ümum res
pub li ka Ya şıl laş dır ma Ma ra fo
nu” çər çi və sin də ap re lin 4də 
pay tax tın Bi nə qə di ra yo nun
da növ bə ti ağa cək mə və ya
şıl laş dır ma ak si ya sı ke çi ri lib.

IDEA İc ti mai Bir li yi nin 
tə şəb bü sü, 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 və Xo cə sən 
bə lə diy yə si nin dəs tə yi ilə ke
çi ri lən ağa cək mə ak si ya sı bu 
də fə 28 May qə sə bə si əra zi
sin də ger çək lə şib. 

Ak si ya za ma nı Ba kıŞa
ma xı ma gist ra lı nın qə sə bə 
əra zi sin dən ke çən his sə sin
də yol bo yun ca bio müx tə lif
li yin ar tı rıl ma sı və flo ra nın 
zən gin ləş di ril mə si üçün 200 
ədəd Xan çi na rı tin gi əki lib. 
Bi nə qə di RİH baş çı sı Apa ra
tı nın və ra yon Mən zil Kom

mu nal Tə sər rü fa tı Bir li yi nin 
əmək daş la rı nın, Xo cə sən və 
28 May qə sə bə bə lə diy yə si
nin üzv lə ri nin, elə cə də YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
fə al gənc lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ke çi ri lən ak si ya za ma nı ye ni 
əki lən ağac ting lə ri su va rı lıb 
və on la ra aq ro tex ni ki qay da da 
qul luq gös tə ri lib.

“Ümum res pub li ka Ya şıl
laş dır ma Ma ra fo nu” tə biə tin 
və eko lo ji mü hi tin mü ha fi
zə si, bio müx tə lif i yin qo run
ma sı ba xı mın dan mü hüm 

əhə miy yə tə ma lik dir. La yi hə 
ya şıl lıq zo laq la rı nın ge niş lən
di ril mə si nə, eko lo ji ta raz lı ğın 
bər pa sı na, ət raf mü hi tin sağ
lam laş dı rıl ma sı na, elə cə də 
in san lar ara sın da eko lo ji mə
də niy yə tin və tə biə tə qay ğı 
his si nin güc lən mə si nə bö yük 
töh fə dir. 

Bi nə qə di ra yo nun da ət raf 
mü hi tin mü ha fi zə si nə və ya
şıl lıq la rın arı tı rıl ma sı na töh fə 
ve rən bu cür ağa cək mə kam
pa ni ya la rı nın da vam lı ola raq 
ke çi ril mə si plan laş dı rı lır.

28Mayqəsəbəsində 
yaşıllaşdırmaaksiyası

Maİl ağaxanov

Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı (YAP) Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın in zi ba ti bi na
sın da par ti ya sı ra la rı na ye
ni qə bul olun maq is tə yən 
şəxs lər lə gö rüş ke çi ri lib. 
Təd bir də YAP Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı nın səd
ri Ra miz Gö yü şov, əra zi 
ilk par ti ya təş ki lat la rı nın  
nü ma yən də lə ri və par ti
ya sı ra la rı na qə bul la bağ lı 
mü ra ci ət et miş na mi zəd lər 
iş ti rak edib lər.

İş ti rak çı lar əv vəl cə öl
kə miz üçün əla mət dar olan, 
dün ya id ma nı ta ri xin də ilk 
də fə Azər bay can da ke çi ri
lə cək I Av ro pa Oyun la rı ilə 
bağ lı Hey dər Əli yev Fon du
nun si fa ri şi ilə çə kil miş fil mi 
iz lə yib lər. Təd bi ri gi riş sö
zü ilə açan Ra miz Gö yü şov 
par ti ya sı ra la rı na ye ni qə
bul olun maq is tə yən şəxs
lə ri sa lam la ya raq I Av ro pa 
Oyun la rı nın öl kə miz də 
ke çi ril mə si nin əhə miy yə
tin dən da nı şıb, bu təd bi rin 
Azər bay ca nın dün ya da ta nı
dıl ma sı ba xı mın dan va cib li
yi ni qeyd edib.  Sədr Av ro pa 
Oyun la rı za ma nı 2 id man 
nö vü üz rə ya rış la rın Bi nə
qə di ra yo nu əra zi sin də yer
lə şən Dağ Ve lo si pe di Par
kın da və Ba kı Atı cı lıq Mər
kə zin də baş tu ta ca ğını bil di
rib, bu nun la bağ lı Bi nə qə di 
ra yo nun da xü su si qə rar ga

hın və ta be li 7 altqə rar ga
hın ya ra dıl dı ğı nı, mü va fiq 
İş Pla nı nın təs diq edil di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb. Bil di ri lib 
ki, YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın in zi ba ti bi na sın da 
fəa liy yət gös tə rə cək qə rar
gah da qay nar te le fon xət ti 
qu raş dı rı la caq və gö rü lə cək 
iş lə rin ko or di na si ya sı tə min 
edi lə cək dir. Bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı na ha zır lıq məq sə
di ilə re al laş dı rı lan “Tə miz 
Bi nə qə di” sosial la yi hə sin
dən də söz açan na tiq bu 
is ti qa mət də  iş lə rin uğur la 
da vam et di ril di yi ni, la yi hə 
çər çi və sin də müx tə lif so si al 
ak si ya la rın hə ya ta ke çi ril di
yi ni qeyd edib. 

Son ra YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın səd ri qə
bul la bağ lı mü ra ci ət et miş 
şəxs lə rə par ti ya ba rə də mü
fəs səl mə lu mat ve rib. O, Ye
ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
bu gün Cə nu bi Qaf qaz da ən 

güc lü si ya si qüv və ol du ğu
nu bil di rə rək, gün dəngü nə 
sı ra la rı ge niş lə nən YAPa 
gənc lə rin da ha çox ma raq 
gös tər dik lə ri ni, on la rın par
ti ya işin də ya xın dan iş ti rak 
et dik lə ri ni ra zı lıq la qeyd 
edib. R.Gö yü şov ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
uzaq gö rən, ar dı cıl si ya sə ti
nin ha zır da öl kə Pre zi den
ti, Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı nın səd ri İl ham Əli yev 
tə rə fin dən uğur la da vam 
et di ril di yi ni, öl kə mi zin da
vam lı in ki şa fı üçün mü hüm 
iş lə rin gö rül dü yü nü diq qə tə 
çat dı rıb.

Da ha son ra Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı sı ra la rı na 
qo şul maq is tə yən na mi zəd
lər öz lə ri haq qın da mə lu mat 
ve rib, par ti ya nın ni zam na
mə si, proq ram və fəa liy yə ti, 
öl kə mi zin ic ti maisi ya si hə
ya tı ba rə də müx tə lif su al la rı 
ca vab lan dı rıb lar.

M.oRuCov

Bi nə qə di ra yo nu əra
zi sin də və tən daş la rın sor
ğu və şi ka yət xa rak ter li 
mü ra ci ət lə ri nin qə bu lu, 
ha be lə mü ra ci ət lə rin ope
ra tiv şə kil də araş dı rı la raq 
ca vab lan dı rıl ma sı məq sə
di lə ya ra dıl mış “Sa kin lə rin 
Mü ra ciə ti Xid mə ti – 1646” 
hə mi şə ki ki mi, və tən daş la
rın ümid lə ri ni doğ rul dur. 
Res pub li ka üz rə ra yon ic
ra ha ki miy yə ti or qan la rı 
ara sın da ilk də fə məhz Bi
nə qə di ra yo nun da təş kil 
edil miş bu xid mət sa yə sin
də 3 ilə ya xın dır ki, ra yon 
sa kin lə ri heç bir ida rə nin 
qa pı sı nı döy mə dən, sa də cə 
bir te le fon zən gi ilə ək sər 
prob lem lə ri nin ye rin də cə, 
ope ra tiv həl li nə na il ola bi
lir lər. Apa rı lan təh lil lər bu 
xid mət ya ra nan dan son ra 
sa kin lər tə rə fin dən yu xa rı 
or qan la ra şi ka yət və mü ra
ci ət lə rin sa yı nın ya rı ba ya rı 
azal dı ğı nı gös tə rir. 

“Sa kin lə rə Mü ra ci ət 
Xid mə ti  1646”nın son 3 
ay lıq fəa liy yə ti ba rə də  qə
ze ti mi zə ət raf ı mə lu mat ve
rən qu ru mun rəh bə ri Anar 
Sə fə rov bil dir di ki, Bi nə qə
di sa kin lə ri on la rı na ra hat 
edən prob lem lər lə bağ lı 
han sı ün va na üz tu ta caq la
rı nı, han sı nöm rə yə zəng 
vu ra caq la rı nı ar tıq yax şı 
bi lir lər. Xid mə tə bu ilin ilk 
rü bün də çox say lı te le fon 
zəng lə ri da xil olub: “Rüb 
ər zin də ca vab lan dı rıl mış 
zəng lə rin sa yı 8 min 570, 
bir ba şa ca vab lan dı rıl mış 
zəng lə rin sa yı 6 min 802,  
ya ra dıl mış əksəla qə lə rin 
sa yı 2 min 555, gün lük or ta 
zəng sa yı 93, tər tib edil miş 
şi ka yət və rə qə lə ri nin sa yı 
1768 ol muş dur. Rüb ər zin
də şi ka yət xa rak ter li 1768 
mü ra ci ət dən 1450si tam 
həl li ni tap mış, 71i qis mən, 
247si mü va fiq iza hat ve ri lə
rək həll edil miş dir”. 

Mü sa hi bi miz, ey ni za
man da, xid mə tə da xil olan 
mü ra ci ət lə rin  gü nügün
dən art dı ğı nı diq qə tə çat

dır dı: “Bə zi  sa hə lər üz rə 
şi ka yət lər möv süm dən ası
lı ola raq ar tıbaza lır. Mə sə
lən, yazyay ay la rın da əha
li nin suka na li za si ya sis
tem lə ri ilə bağ lı şi ka yət lə ri 
çox luq təş kil et di yi hal da, 
qış ay la rın da əsa sən qaz, 
işıq və is ti lik lə bağ lı mü ra
ci ət lər da xil olur. I rüb ər
zin də xid mə tə da xil ol muş 
şi ka yət lə rin 658i suka na
li za si ya, 396sı qaz təc hi
za tı, 234ü is ti lik təc hi za tı, 
147si lift prob le mi, 118i  
sa kin lə ri na ra hat edən di
gər mə sə lə lər, 99u elekt
rik təc hi za tı, 70i yol la rın 
ya rar sız lı ğı, 16sı zi bil və 
tul lan tı lar, 15i ya şıl laş dır
ma, 15i kü çə lə rin işıq lan
dı rıl ma sı ilə bağ lı olub. Bu 
müd dət də sa kin lər tə rə fin
dən xid mə tə 112 tə şək kür 
də qey də alı nıb”. 

A.Sə fə rov vur ğu la yıb 
ki, “Sa kin lə rin Mü ra ci ət 
Xid mə ti  1646” in san lar la 
ope ra tiv ün siy yə tin ya ra
dıl ma sı, on la rın  su al la rı nın  
anın da ca vab lan dı rıl ma sı və 
şi ka yət  xa rak ter li  mü ra ci
ət lə rin  qey diy ya ta alı na raq 
ic raa ta  gö tü rül mə si  ba xı
mın dan mü tə rəq qi xid mət 
nö vü dür: “Sa kin lə rin Mü
ra ciə ti Xid mə ti – 1646”nın 
ya ra dıl ma sın da əsas məq
səd lər dən bi ri də döv lət
və tən daş mü na si bət lə ri nin 
key fiy yət cə ye ni müs tə vi də 
in ki şa fı na na il ol maq, ey ni 
za man da döv lət or qan la rı 
ilə cə miy yət ara sın da əla
qə lə ri güc lən dir mək dir. 
Xa tır la dım ki, bu xid mət 
həft ə nin bü tün gün lə ri 24 

sa at ər zin də fəa liy yət də dir. 
Xid mə tin fəa liy yə ti mü ba
hi sə lə rin həl li nə, əha li nin 
in for ma si ya əl də et mə si nə 
bö yük kö mək gös tə rir. Bu
ra da iş ope ra tiv lik və nə za
kət li lik əsa sın da qu ru lub. 
Hər bir zəng ope ra to ra yö
nəl dik dən son ra 7 sa ni yə 
ər zin də qə bul edi lir”. 

A.Sə fə ro vun söz lə ri nə 
gö rə, sua lın ca vab lan dı rıl
ma sı za ma nı sər bəst şərh
lə rə yol ve ril mir: “Hər bir 
sua lın ca va bı rəs mi sə nəd
lə rə əsas lan ma lı dır. Be lə 
sə nəd lər ol ma dıq da su al 
və rə qə si tər tib edi lir. Və rə
qə nin tər ti bi za ma nı mü ra
ci ət edə nin kim li yi, ün va nı 
və te le fon nöm rə si qey
diy ya ta alı nır. Şi ka yət də ki 
qa ran lıq mə qam lar əla və 
su al lar la ay dın laş dı rı lır. Şi
ka yət çi nin mü ra ciə ti nin 
məz mu nu na əla və və də yi
şik lik lə ri olar sa, hə min dü
zə liş lər qar şı tə rə fə ye ni dən 
oxu nur. Şi ka yət və rə qə si 
qə bul olun duq dan son ra 
ope ra tor mü ra ciə tin ka te
qo ri ya sı üz rə ope ra tiv şə kil
də aidiy yə ti yer li qu ru ma, 
ün va nın aid ol du ğu qə sə bə 
nü ma yən də li yi nə (bə lə diy
yə yə), ic ra ha ki miy yə ti nin 
mü va fiq şö bə si nə mə lu
mat ve rir. Şi ka yət və rə qə si 
və tən da şın mü ra ciə tin də 
qeyd et di yi mə sə lə tam həll 
olu na na dək nə za rət də sax
la nır. Ope ra tor la və tən daş 
ara sın da apa rı lan da nı şıq lar 
len tə ya zı lır və bu, te le fon 
da nı şıq la rı nın tə ləb lə rə uy
ğun apa rıl ma sı na dai mi nə
za rə ti tə min edir”.

YAP-ınsıralarıgenişlənir

“1646”ümidləri 
doğruldur
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İstehlakbazarındamüsbətirəliləyişlərəldəolunub
Sta tis tik mə lu mat lar əsa

sın da is teh lak ba za rı nın və
ziy yə ti nin təh li li de mə yə əsas 
ve rir ki, son il lər Bi nə qə di 
ra yo nun da bu sa hə də xey li 
irə li lə yiş lər əl də edil miş dir. 
2014cü ilin yan varde kabr 
ay la rın da ra yo nun pə ra kən də 
ti ca rət şə bə kə sin dən əha li yə 
971 mil yon 359,1 min ma nat 
məb lə ğin də is teh lak mal la rı 
sa tıl mış dır. Sö zü ge dən ti ca rət 
döv riy yə si nin 66,3 fai zi ər zaq, 
33,7 fai zi qey riər zaq mal la rı
nın pa yı na düş müş dür.

Hə min dövr də xid mət 
mü əs si sə lə ri tə rə fin dən əha
li yə 417 mil yon 257,4 min 
ma nat lıq, ya xud 2013cü ilin 
mü va fiq döv rü ilə mü qa yi
sə də 0,9 fa iz çox pul lu xid
mət lər gös tə ril miş dir. Pul lu 
xid mət lə rin 96,7 fai zi özəl 

böl mə tə rə fin dən hə ya ta ke
çi ril miş dir (Cədvəl 1).

Ey ni za man da, pə ra kən də 
ti ca rət döv riy yə si nin mül kiy
yət növ lə ri üz rə gös tə ri ci lə ri 
Cədvəl 2də göstərildiyi kimi 
ol muş dur.

Ötən il Bi nə qə di ra yo
nu nun ti ca rət şə bə kə sin dən 
əha li yə sa tıl mış ər zaq məh
sul la rı nın həc mi 644 mil yon 
453,8 min ma nat, qey riər zaq 
mal la rı nın həc mi 326 mil yon 
905,3 min ma nat ol muş, on la
rın xü su si çə ki si mü va fiq ola
raq 66,3 fa iz və 33,7 fa iz təş kil 
et miş dir. 2013cü ilin mü va fiq 
döv rü nə nis bə tən pə ra kən də 
ti ca rət döv riy yə si nin fa iz lə 
gös tə ri ci si Diaqram 1dəki 
ki mi ol muş dur:

He sa bat döv rün də pə ra
kən də ti ca rə tin döv riy yə si nin 

gös tə ri ci lə ri Diaqram 2-dəki 
ki mi xa rak te ri zə olu nur. 

2014cü ilin yan varde
kabr ay la rın da elekt ron ti ca rət 
döv riy yə si nin həc mi 1167,0 
min ma nat təş kil et miş, bu
nun 30,1 fai zi pə ra kən də, 
69,9 fai zi top dan sa tış elekt ron 
ti ca rət döv riy yə si nin pa yı na 
düş müş dür. 

Ba kı şə hə ri nin di gər ra
yon la rı na nis bət də Bi nə qə di 
ra yo nun da 2013cü il lə mü
qa yi sə də 2014cü il də sa ni
ta ri yagi gi ye nik nor ma la ra 
ca vab ver mə yən qi da məh
sul la rı nın is teh sa lı ilə məş ğul 
olan is teh sal sa hə lə ri azal mış
dır. Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın 27 yan
var 2014cü il ta rix li 17 say lı 
sə rən ca mı ilə “İs teh lak mal
la rı nın key fiy yə ti nə nə za rət 

üz rə İc ti mai Ko mis si ya”nın 
ye ni tər ki bi təs diq edil miş dir. 
Bu nun la əla qə dar planqra fik 
ha zır la na raq Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
tə rə fin dən təs diq lən miş dir. 
Planqra fi kə uy ğun ola raq, 
ra yon əra zi sin də vax ta şı
rı mo ni to rinq lər ke çi ril miş, 
möv cud nöq san la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı üçün la zı mi iş lər 
gö rül müş dür.

Əha li nin qi da təh lü kə siz
li yi nin qo run ma sı məq sə di lə 
ra yon əra zi sin də qi da məh
sul la rı is teh sa lı ilə məş ğul 
olan qi da sə na ye mü əs si sə lə
ri nin is teh sal et dik lə ri bü tün 
ər zaq məh sul la rı gi gi ye nik 
ser ti fi kat laş ma ya cəlb olun
muş dur.

Ra yon əra zi sin də fəa
liy yət gös tə rən top dan sa tış 
ma ğa za la rın da öl kə yə id xal 
olu nan ər zaq məh sul la rı nın 
üzə rin də da im nə za rət apa rı
lır. Planqra fi kə uy ğun ke çi ril
miş mo ni to rinq lər za ma nı 13 
ara yış ya zıl mış, on lar dan 1i 
ic ti maiiaşə mü əs si sə lə rin
dən, qa la nı isə kü çə ti ca rə ti 
və dö nər sa tı şı mən tə qə lə rin
dən ol muş dur. İl ər zin də ra
yon əha li si ara sın da 134 qi da 
zə hər lən mə si ha di sə si qey də 
alın mış və bu da məi şət şə rai
tin də baş ver miş dir.

Bi nə qə di ra yon bay tar lıq 
sa hə si tə rə fin dən 2000 baş 
iri buy nuz lu və 2500 baş xır
da buy nuz lu hey van lar ara sın
da epi zoo ti ya əley hi nə mü
ba ri zə və müa li cə pro fi lak tik 
təd bir lər hə ya ta ke çi ril miş və 
qa nun ve ri ci li yə uy ğun ola raq, 

mü va fiq təd bir lər gö rül müş
dür.

Bun dan əla və, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, Bi
nə qə di Ra yon Gi gi ye na və 
Epi de mio lo gi ya Mər kə zi və 
Bi nə qə di ra yon bay tar lıq sa
hə si nin əmək daş la rı ra yon 
əra zi sin də ki kənd tə sər rü fa tı 
yar mar ka la rın da sü ni qiy mət 
ar tı mı nın qar şı sı nın alın ma sı, 
ha be lə aq rar sa hə də is teh sal
çı la rın və is teh lak çı la rın ma
raq la rı nın qo run ma sı, ər zaq 
ba za rı nın key fiy yət li kənd tə
sər rü fa tı məh sul la rı ilə tə min 
edil mə si məq sə di lə mo ni to
rinq lər ke çi rir və qa nun ve ri
ci li yə uy ğun mü va fiq təd bir
lər gö rü lür.

Y.Əlİ Yev,
Bi nə qə di RİH baş çı sı  

Apa ra tı nın  So si al-iq ti sa di 
in ki şa fın təh li li və 

proq noz laş dı rıl ma sı  
şö bə si nin mü di ri

CƏdvƏl 1 MakRoİqtİSadİ  GÖStƏRİCİlƏR

2014-cü ilin yan var- 
de kabr ay la rın da fak ti ki, 
min ma nat

2014-cü ilin yan var-de-
kabr ay la rı (2013-cü ilin 
yan var-de kabr ay la rı na 
nis bə ti, fa iz lə)

Pərakəndəticarətdövriyyəsi 971359,1 92,8

Əhaliyəgöstərilənpullu
xidmətlər

417257,4 100,9

CƏdvƏl 2

2014-cü ilin
yanvar-dekabr ayları, 
min manat

2014-cü ilin yanvar-
dekabr ayları 2013-cü ilin 
yanvar-dekabr aylarına 
nisbəti, faizlə

Pərakəndə ticarətdövriyyəsi
–cəmi

971359,1 92,8

o  cümlədən:

dövlətbölməsi 155,9 32,1

qeyri-dövlətbölməsi 971203,2 60,7

Qi da təh lü kə siz li yi nə 
əməl edil mə mə si il də 2 mil
yon in sa nın, əsa sən də uşaq
la rın ölü mü nə sə bəb olur. 
Ümum dün ya Sə hiy yə Təş
ki la tı nın  mə lu ma tı na gö rə, 
qi da nın tər ki bin də olan pa to
gen bak te ri ya lar, vi rus lar, pa
ra zit lər və ya kim yə vi mad
də lər –  dia re ya dan xər çən gə 
qə dər – 200dən çox xəs tə li
yin baş lı ca sə bə bi ola bi lər.

Qi da məh sul la rı nın is teh sal 
tex no lo gi ya sın da, pay lan ma
sın da, is ti fa də sin də yol ve ri lən 
po zun tu lar, ət raf mü hi tin də yiş
mə si, ye ni pa to gen lə rin ya ran
ma sı, bak te ri al re zis tent lik ki mi 
fak tor lar qi da təh lü kə siz li yi ba
xı mın dan ye ni prob lem lər ya ra
dır. Qlo bal ti ca rət və sə fər lə rin 
ge niş vü sət al dı ğı müa sir dövr
də təh lü kə li qi da nın bey nəl xalq 
çev rə də ya yıl ma sı eh ti ma lı nı 
da ha da güc lən di rir.

Bir ləş miş Mil lət lər Təş
ki la tı (BMT)  Ər zaq və Kənd 
Tə sər rü fa tı Təş ki la tı (FAO), 
Ümum dün ya Sə hiy yə Təş ki
la tı ilə bir lik də ümum dün ya 
in for ma si ya şə bə kə si va si
tə si lə qi da təh lü kə siz li yi sa
hə sin də ya ra nan föv qə la də 
və ziy yət lər ba rə də öl kə lə rə 
xə bər dar lıq edir. Qi da təh lü

kə siz li yi  ümu mi mə su liy yət
dir. Ər zaq məh sul la rı nın təh
lü kə siz li yi – is teh sal, sax lan
ma, da şın ma, emal, pay lan ma 
və id xal əmə liy yat la rı da xil 
ol maq la, fer mer və is teh sal çı
dan baş la ya raq sa tı cı və is teh
lak çı ya qə dər bü tün mər hə lə
lər də tə min olun ma lı dır.

Bi nə qə di ra yo nu nun əha
li si nin qi da təh lü kə siz li yi nin  
tə min edil mə si məq sə di lə  
sa ni ta ri ya nor ma və qay da
la rı na əməl olun ma sı baş lı ca 
şərt dir. Mək tə bə qə dər uşaq 
mü əs si sə lə ri, təh sil ocaq la rı, 
qi da sə na ye si, ic ti maiiaşə və 
ər zaq ti ca rə ti mü əs si sə lə rin
də sa ni ta ri ya nor ma və qay
da la rı na əməl olun ma sı qi da 
təh lü kə siz li yi ni tə min et di
yin dən, əha li nin gi gi ye nik bi
lik lə ri nin ar tı rıl ma sı va cib dir:

– gi gi ye nik ser ti fi ka tı və 
mü şa yiə te di ci sə nəd lə ri ol ma
yan ər zaq məh sul la rı nın qə bu
lu və is teh sa lı qa da ğan dır;

– gi gi ye nik ser ti fi ka tı ol
ma yan xam mal və qab laş dı
rı cı ma te ri al lar dan is ti fa də 
qa da ğan dır;

– is teh sal pro se sin də tex
no lo ji pro se sin ar dı cıl lı ğı na 
əməl olun ma sı na cid di nə za
rət edil mə li dir;

– bü tün ob li qat qrup kon
tin gen ti nin döv ri tib bi müa yi
nə dən keç mə si məc bu ri dir;

– məc bu ri tib bi müa yi
nə dən keç mə yən şəxs lə rin 
ic ti mai iaşə, ər zaq ti ca rə ti, 
qi da sə na ye si mü əs si sə lə ri
nə, mək tə bə qə dər uşaq və 
təh sil mü əs si sə lə ri nin qi da 
blok la rı na işə bu ra xıl ma sı qa
da ğan dır;

– bü tün ob li qat qru pu 
kon tin gen ti sa ni tar ge yim lə 
tə min olun ma lı (baş ge yim
lə ri, xa lat, ayaq qa bı və s.), 
mü tə ma di ola raq irin li xəs tə
lik lə rə qar şı müa yi nə edil mə
li dir (hər növ bə nin əv və lin də 
– işə bu ra xıl maz dan qa baq);

– is teh sa lat ava dan lıq la rı 
və qab la rın yu yul ma sı üçün 
ki fa yət qə dər yu yu cu və de
zin fek si yae di ci va si tə lər əl də 
olun ma lı dır;

– de zinfek si ya və de ra zi ta
si ya təd bir lə ri mü tə ma di ola
raq hə ya ta ke çi ril mə li dir;

– gün də 3 də fə dən az ol
ma ya raq nəm üsul la sa ni tar
tə miz lik iş lə ri apa rıl ma lı, ob
yek tin eks ter ye ri da im tə miz 
hal da sax lan ma lı dır;

– ay da 1 də fə sa ni ta ri ya 
gü nü tə yin olun ma lı, hə min 
gün əsas lı sa ni ta ri yatə miz lik 

iş lə ri apa rıl ma lı, de zin fek si ya, 
zə ru ri hal lar da kos me tik tə
mir iş lə ri gö rül mə li dir;

– an bar lar da ha zır məh
sul la rın və xam ma lın sax lan
ma sı qay da la rı na cid di əməl 
olun ma lı dır.

Yazyay möv sü mü nün 
baş lan ma sı ilə əla qə dar bu 
qay da la ra əməl olun ma sı qi
da zə hər lən mə lə ri və kəs kin 
mə dəba ğır saq xəs tə lik lə ri
nin pro fi lak ti ka sın da xü su si 
əhə miy yət kəsb edir.

Hər il ap re lin 7si Ümum
dün ya Sağ lam lıq Gü nü ki mi 
qeyd edi lir. Gə lin özü müz 
öz sağ lam lı ğı mızın qəd ri ni 
bi lək, öv lad la rı mı zın sağ lam 
gə lə cə yi na mi nə əli miz dən 
gə lə ni əsir gə mə yək. Hö ku
mət sek tor la rı nın, fer mer
lə rin, is teh sal çı la rın, tibb 
iş çi lə ri nin, ər zaq ti ca rə ti və 
ic ti mai iaşə mü əs si sə lə rin də 
iş lə yən lə rin, həm çi nin is teh
sal çı la rın qi da təh lü kə siz li yi
nin va cib li yi nə və hər kə sin 
bu iş də mə su liy yə ti nə diq qət 
yö nəlt mə si sağ lam hə ya ta tə
mi nat ve rər.

Fə dai Ha cı 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

M.oRuCov

Azər bay can ki çik öl kə 
ol sa da, bö yük id dia la rı nın 
ol du ğu nu çox dan sü but edib. 
Öl kə miz bir sı ra re gio nal və 
qlo bal miq yas lı la yi hə lə rin 
iş ti rak çı sı və tə şəb büs çü sü 
ol maq la bir çox id dia la rı nı 
ar tıq re al lı ğa çe vi rib.  

Ha zır da Azər bay can 
kos mos da möv qe tut ma ğa, 
kos mik fə za da öz var lı ğı nı 
tə min et mə yə ça lı şır. Öl kə
nin ilk te le kom mu ni ka si ya 
pey ki nin or bi tə bu ra xıl ma sı 
Azər bay can hö ku mə ti nin 
iq ti sa di di ver si fi ka si ya və ye
ni sə na ye sa hə lə ri nin tət bi qi 
üz rə ge niş plan çər çi və sin
də hə ya ta ke çir di yi stra te ji 
la yi hə lər dən bi ri dir. Bü
tün lük də isə kos mik sə na ye 
yal nız kos mo su fəth et mə yi 
və or bi tə han sı sa sü ni pey ki 
bu rax ma ğı hə dəf ə mək de
yil, bu, re al ola raq qlo bal və 
re gio nal miq yas lı so si aliq ti
sa di, el mitex ni ki prob lem
lə rin həl li yo lun da önəm li 
va si tə dir. Yə ni Azər bay can 
sa də cə kos mik fə za da peyk 
uçurt maq la ye tər lən mək 
niy yə tin də de yil, da ha uzaq 
məq səd lə ri və stra te gi ya la rı 
hə dəf lə yən kos mik sə na ye 
ya rat ma ğı qar şı ya məq səd 
qo yub. Xa tır la daq ki, müa sir 
dün ya da kos mik tex no lo gi

ya lar öl kə lə rin rə qa bə tə da
vam lı lı ğın da əsas alət lər dən 
bi ri sa yı lır.  Qeyd edək ki, 
Azər bay can kos mos la bağ lı 
id dia sı nı 2008ci il də qə fil
dən və bir qə dər də sen sa si
on tərz də or ta ya qo yub. Pre
zi dent İl ham Əli yev Na zir lər 
Ka bi ne ti nin 2008ci ilin bi
rin ci ya rı mil li yi nin so si aliq
ti sa di in ki şa fı nın ye kun la rı
na həsr olun muş ic la sın da kı 
nit qin də Azər bay ca nın ilk 
sü ni pey ki nin or bi tə çı xa rıl
ma sı üçün təd bir lər gö rül
mə si nin va cib li yi ni vur ğu la
ya raq bu is ti qa mət də zə ru ri 
təd bir lə rin gö rül mə si üçün 
konk ret gös tə riş lər ve rib. 
2008ci il no yab rın 4də isə 
döv lət baş çı sı “Azər bay can
da kos mik sə na ye nin ya ra
dıl ma sı və te le kom mu ni ka
si ya peyk lə ri nin or bi tə çı xa
rıl ma sı” haq qın da sə rən cam 
im za la yıb. Sə rən cam da de
yi lir ki, son il lər öl kə də qey
rineft sek to ru nun in ki şa fı 
ilə əla qə dar hə ya ta ke çi ri lən 
döv lət proq ram la rı və əmə li 
təd bir lər iq ti sa diy ya tın di
ver si fi ka si ya sı və ye ni sə na
ye sa hə lə ri nin in ki şa fı üçün 
ge niş im kan lar açıb.  Sə nət
də bil di ri lir ki, Azər bay ca
nın Av ro pa və Asi ya qi tə lə ri 
ara sın da əl ve riş li coğ ra fi və 
iq ti sa di mə kan da yer ləş mə
si iq ti sa di və in for ma si ya 

təh lü kə siz li yi nin əsas kom
po nent lə rin dən olan te le
kom mu ni ka si ya peyk lə ri nin 
ha zır lan ma sı və or bi tə çı xa
rıl ma sı nı zə ru ri edir. 

Nə ha yət, gö rü lən gər
gin iş lə rin nə ti cə si ola raq,  
1913cü il də Azər bay ca nın 
ilk   te le kom mu ni ka si ya pey
ki or bi tə çı xa rıl dı. Bu nun
la bağ lı Azər bay can xal qı nı 
təb rik edən öl kə baş çı sı bu 
ha di sə nin öl kə hə ya tın da 
çox əla mət dar və ta ri xi bir 
mə qam ol du ğu nu de yə rək, 
döv lə ti mi zin   gə lə cək də 
bu sa hə də  ye niye ni uğur
la ra im za ata ca ğı nı bil di rib. 
Qeyd edək ki, hə ya ta ke çi
ri lən məq səd yön lü təd bir
lə rin nə ti cə si dir ki, bu gün 
müs tə qil Azər bay can döv
lə ti  ar tıq kos mik klu bun 
üz vü dür. Son da əla və edək 
ki,  ha zır da Azər bay can Res
pub li ka sı Müda fiə Sə na ye si 
Na zir li yi nin ta be li yin də olan 
və Bi nə qə di ra yo nu əra zi
sin də yer lə şən  Mil li Aero
kos mik Agent li yi nin 38 il lik 
fəa liy yə ti döv rün də bu ra da 
ça lı şan alim və mü tə xəs sis
lə ri miz kos mik tex no lo gi ya
la rın tət bi qi və el mi kosmik 
ci haz qa yır ma sa hə sin də bir 
sı ra nai liy yət lər əl də edib, 
alın mış nə ti cə lə rin bey nəl
xalq miq yas da nü ma yiş et
di ril mə si nə na il olub lar. 

Qidatəhlükəsizliyi–
sağlamlığıntəminatı
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“Bakı-2015” av Ro pa oyun la Rı na doğ Ru...

Azərbaycanidmanıdünyada 
böyüknüfuzamalikdir

– Möv lud mü əl lim, azər
bay can ilk av ro pa Oyun la rı
nın və tə ni ki mi yad daş lar da 
iz bu ra xa caq. Bu qə rar öl
kə mi zin bey nəl xalq aləm də 
ar tan nü fu zu nu, bey nəl xalq 
əla qə lə ri mi zin miq ya sı nın 
ge niş lən di yi ni gös tə rir. Bu
nun la bağ lı fi kir lə ri ni zi bil
mək ma raq lı olar dı.

– Azər bay can dün ya nın 
ən sü rət li in ki şaf tem pi nə 
ma lik öl kə lə rin dən dir. Bu in
ki şa fın əsa sın da müa sir döv
rün tə ləb lə ri nə uy ğun uğur la 
re al laş dı rı lan da xi li və xa ri ci 
si ya sət kur su da ya nır. Ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
mü əy yən ləş dir di yi stra te ji 
in ki şaf kur su nun Azər bay
can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
tə rə fin dən uğur la da vam et
di ril mə si ha zır kı di na mik in
ki şa fın əsa sı nı təş kil edir. Res
pub li ka mız iq ti sa di in ki şa fı na, 
so si alsi ya si sa bit li yə, bey nəl
xalq müs tə vi də əl də et di yi 
nü fu zu na və möv qe yi nə gö
rə güc lü, qüd rət li bir döv lə tə 
çev ri lib. Döv lə ti mi zin diq qət 
və qay ğı sı sa yə sin də di na mik 
şə kil də in ki şaf edən sa hə lər
dən bi ri də id man sek to ru dur. 
Öl kə miz də id man və Olim pi
ya hə rə ka tı yük sək sə viy yə də 
in ki şaf edir. Bü tün bun la rın 
nə ti cə sin də Azər bay can dün
ya da id man öl kə si ki mi nü fuz 
qa za nıb. Mö tə bər id man təd
bir lə ri nin mər kə zi nə çev ri lən 
res pub li ka mız da in di yə dək 
Av ro pa və dün ya çem pio nat
la rı ki mi mö tə bər ya rış lar, 
bey nəl xalq id man təd bir lə ri 
təş kil edil miş dir. Azər bay can
da id man sa hə sin də gö rü lən 
iş lər dün ya id man təş ki lat la rı 
tə rə fin dən yük sək qiy mət
lən di ri lir. 

Ta rix də ilk də fə ke çi ri lə
cək Av ro pa Oyun la rı nın ev 
sa hib li yi nin Azər bay ca na hə
va lə edil mə si gö rü lən iş lə rə 
ve ri lən ən yük sək qiy mə tin 
ba riz nü mu nə si dir. Res pub
li ka mız da id ma nın in ki şa fı 
is ti qa mə tin də gö rü lən ge
niş miq yas lı iş lər nə ti cə sin də 
Azər bay can Av ro pa nın id
man mər kəz lə rin dən bi ri nə 
çev ril miş dir. Ey ni za man da, 
gənc nəs lin sağ lam bö yü mə si 
üçün döv lət tə rə fin dən la zım 
olan bü tün ad dım lar atıl mış
dır. Azər bay ca nın döv lət baş
çı sı, Mil li Olim pi ya Ko mi tə si
nin pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
tə şəb bü sü və nə za rə ti ilə res

pub li ka mı zın hər bir böl gə
sin də id man are na la rı nın, 
müa sir Olim pi ya komp leks lə
ri nin ti ki lə rək ye ni yet mə və 
gənc lə rin ix ti ya rı na ve ril mə
si öl kə miz də bö yük id man çı 
or du su nun for ma laş ma sı nı 
tə min et miş dir. Pay taxt və 
əya lət lər də yer lə şən id man 
are na la rı na ye ni yet mə lə rin 
axı nı da bu na ba riz nü mu
nə dir. Birbi ri ni əvəz lə yən 
id man ya rış la rı Ba kı nın da ha 
bö yük miq yas lı ya rış la ra ev 
sa hib li yi et mək im ka nı nı ar
tır mış dır. Azər bay ca nın ilk 
Av ro pa Oyun la rı na ev sa hib
li yi et mə si də re gio nun li der 
döv lə ti nə çev ri lən öl kə mi zin 
sü rət li in ki şa fı nın, dün ya bir
li yin də tut du ğu möv qe nin, 
möv cud ic ti maisi ya si sa bit li
yin tə za hü rü dür.

– av ro pa Oyun la rı ilə 
bağ lı gö rü lən ha zır lıq iş lə ri 
ar tıq ye kun laş maq üz rə dir...

– Mö tə bər oyun la ra ha
zır lıq la əla qə dar res pub li

ka mız da ge niş miq yas lı iş lər 
hə ya ta ke çi ril mək də dir. Ha
zır lıq iş lə ri ni Azər bay ca nın 
bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı Meh ri ban 
xa nım Əli ye va nın rəh bər lik 
et di yi mü va fiq Təş ki lat Ko
mi tə si uğur la hə ya ta ke çi rir. 
Pay tax tı mız da infrast ruk tur 
la yi hə lə ri re al laş dı rı lır, ye ni 
id man are na la rı in şa olu nur, 
möv cud ob yekt lər də əsas lı 
ye ni dən qur ma iş lə ri apa rı lır. 
Av ro pa Oyun la rı ki mi mö tə
bər ya rı şa ilk də fə ev sa hib
li yi et mə yi miz bi zim üçün 
həm bö yük uğur, həm də 
mə su liy yət dir. İn di yə qə dər 
öl kə miz də ay rıay rı id man 
növ lə ri üz rə mö tə bər ya rış lar 

yük sək sə viy yə də təş kil olun
muş dur. Tə bii ki, bü tün bun
lar Azər bay ca nın nü fu zu nu 
yük səlt mək lə ya na şı, bey nəl
xalq qu rum la rın nü ma yən
də lə ri nin bi zə olan eti ma dı nı 
ar tı rır. Azər bay can həm də 
Yay Olim pi ya Oyun la rı na ev 
sa hib li yi et mək niy yə tin də
dir. İlk Av ro pa Oyun la rı nın 
Ba kı da təş ki li bu is ti qa mət də 
şans la rı mı zı da ha da ar tı ra
caq.

– Siz cə, av ro pa Oyun la rı
nın öl kə miz də təş ki li bi zə nə 
ve rə cə k?

– Qeyd et di yim ki mi, 
Azər bay can id man sa hə sin də 
dün ya da ki fa yət qə dər ta nın
mış dır. Şüb hə siz ki, mö tə bər 
ya rı şa ev sa hib li yi et mə yi miz 

öl kə mi zin bü tün dün ya da 
nü fu zu nun art ma sı na müs bət 
tə sir gös tə rə cək. Ey ni za man
da, mil li id ma nı mı zın mad di
tex ni ki ba za sı nın güc lən mə
si nə əl ve riş li şə ra it ya ra na
caq. Ye ni id man are na la rı nın 
in şa sı id man inf rast ruk tu ru
nun ge niş lən mə si de mək dir. 
Möv cud id man komp leks lə
ri nin əsas lı şə kil də ye ni dən 
qu rul ma sı isə bey nəl xalq ya
rış la rın ke çi ril mə si üçün öl
kə mi zin im kan la rı nı da ha da 
ar tı rır. İlk Av ro pa Oyun la rı 
Azər bay can xal qı nın qə dim 
ta ri xi ni, mə də niy yə ti ni, döv
lə ti mi zin qüd rə ti ni bir da ha 
bü tün dün ya ya nü ma yiş et di
rə cək. Oyun lar za ma nı öl kə
mi zə müx tə lif Av ro pa öl kə lə

rin dən in san lar  gə lə cək. Bu, 
Azər bay can da həm də tu riz
min in ki şa fı na tə kan ve rə cək.

– ev sa hi bi ki mi, bu ya rış
lar da id man çı la rı mı zın üzə
ri nə bö yük mə su liy yət dü şür. 
at let lə ri mi zin po ten sia lı nı 
ne cə qiy mət lən di rir si ni z?

– Oyun la rın res pub li ka
mız da ke çi ril mə si ba rə də 
qə rar da, şüb hə siz ki, id man
çı la rı mı zın əl də et di yi uğur
la rın da bö yük ro lu ol muş dur. 
Həm kar la rım öz uğur lu çı
xış la rı ilə bi zi hər za man se
vin di rir lər. Dün ya nın heç bir 
ye rin də id ma na Azər bay can
da kı ki mi qay ğı gös tə ril mir. 
İd man çı la rı mız üçün hər tə
rəf i şə ra it ya ra dı lır, on la rın 
prob lem lə ri vax tın da öz müs

bət həl li ni ta pır. İna nı ram ki, 
təm sil çi lə ri miz doğ ma di
var lar ar xa sın da ke çi ri lə cək 
Av ro pa Oyun la rın da da öz 
la yiq li çı xış la rı ilə bi zi se vin
di rə cək lər.

– Bi rin ci av ro pa Oyun la
rın da cü do çu la rı mı zın şans
la rı nı ne cə də yər lən di rir si
ni z?

– Azər bay can ev sa hi bi 
ol du ğu üçün ko man da mız bu 
ya rış da bö yük he yət lə təm
sil olu na caq. Oyun la ra qə dər 
cü do çu la rı mız bir ne çə sı naq 
ya rış la rın da iş ti rak edə cək
lər. “Ba kı2015”də ko man
da mı zın üzə ri nə bö yük mə
su liy yət dü şür. Məq sə di miz 
Av ro pa Oyun la rın da me dal 
qa zan maq dır. Əgər ya rış la rın 

ke çi ril mə qay da la rı Av ro pa 
çem pio na tın da kı ki mi olar sa, 
o za man 9 id man çı mız mü ba
ri zə apar maq hü qu qu qa za
na caq. Hə lə lik bu nun la bağ lı 
ye kun qə rar qə bul olun ma yıb. 
Bu na gö rə də ya rış lar da ne çə 
cü do çu nun iş ti rak edə cə yi 
tam də qiq ləş di ril mə yib.

– İlk av ro pa Oyun la rı 
çər çi və sin də pay tax tı mız da  
cü do üz rə av ro pa çem pio na tı 
da təş kil olu na caq. Bu ba rə
də də mə lu mat ver mə yi ni zi 
is tər dik....

– Av ro pa çem pio na tı nın 
ap re lin 912də Qlaz qo şə hə
rin də ke çi ril mə si plan laş dı
rı lır dı. La kin Bri ta ni ya Cü do 
Fe de ra si ya sın da baş ve rən 
mü əy yən prob lem lər sə bə
bin dən çem pio na tın hə min 
öl kə də təş ki li müm kün ol
ma dı. Be lə olan hal da, Av ro pa 
Cü do Bir li yi nin İc ra iy yə Ko
mi tə si qi tə çem pio na tı nın Av
ro pa Oyun la rı çər çi və sin də 
iyu nun 2528də ke çi ril mə si
nə qə rar ver di. Bu mə sə lə ilə 
bağ lı Av ro pa Olim pi ya Ko mi
tə si, Av ro pa Cü do Bir li yi və 
“Ba kı2015” Av ro pa Oyun la
rı nın Əmə liy yat Ko mi tə si ra
zı lı ğa gə lib. Bu da onu de mə
yə əsas ve rir ki, iyun ayın da 
qi tə nin ən güc lü cü do çu la rı 
Av ro pa Oyun la rı nın çem pio
nu adı nı qa zan maq uğ run da 
mü ba ri zə şan sı nı əl də edə 
bi lə cək lər. Tə bii ki, bu, bi zim 
üçün se vin di ri ci hal dır. “Ba
kı2015”də qa za nı lan qə lə bə
yə gö rə cü do çu lar RiodeJa
ney ro da təş kil olu na caq Yay 
Olim pi ya Oyun la rı na li sen zi
ya xa lı qa za na caq lar.

– Ye ri gəl miş kən, cü do çu
la rı mı zın ha zır kı rey tinq cəd
və lin də ki sı ra la ma sı Si zi qa ne 
edir  mi  ?

– Şüb hə siz, id man çı la rı
mı zın rey tinq cəd və lin də ki 
möv qe yi çox əhə miy yət li dir. 
Çün ki Olim pi ya Oyun la rı na 
li sen zi ya məhz rey tinq cəd və
lin də ki möv qe yə əsa sən ve ri
lir. Cü do çu rey tinq cəd və lin
də nə qə dər yu xa rı pil lə lər də 
olar sa, ya rış za ma nı o, güc lü 
id man çı lar dan uzaq la şır. Yə ni 
püş kə əsa sən, id man çı ya rış
da güc lü rə qib lər lə ilk gö rüş
də de yil, ya rım fi nal da qar şı
la şır. Ha zır da yığ ma mı zın beş 
üz vü rey tinq cəd və li nin ilk 
on lu ğun da qə rar la şıb. La kin 
on lar bu nə ti cə yə gö rə ar
xa yın laş ma ma lı dır lar. Çün ki 
han sı sa bir ya rış da uğur suz çı
xış et mək cü do çu nun rey tinq
də ge ri lə mə si ilə nə ti cə lə nir. 
Düz dür, di gər idan çı la rı mı zın 
rey tinq sı ra la ma sı o qə dər də 
ürə ka çan de yil. La kin Olim pi
ya Oyun la rı na qə dər  təm sil
çi lə ri miz bir sı ra mö tə bər ya
rış lar da iş ti rak edə cək lər və 
ina nı ram ki, hə min ya rış lar da 
ko man da mı zın üzv lə ri uğur la 
çı xış edə rək rey tinq xal la rı nı 
yax şı laş dı ra caq lar.

ES MİRa oRu Co va

2015-ci il res pub li ka mız və onun id man hə ya tı üçün yad-
da qa lan il lər dən  ola caq. İlk Av ro pa Oyun la rı nın məhz res-
pub li ka mız da ke çi ril mə si Azər bay ca nın id man öl kə si ki mi 
bü tün dün ya da ta nın ma sı nın da ha bir təs di qi nə çev ri lə cək. 
İd man çı la rı mız bu ya rış lar da, di gər id man növ lə ri ilə ya na şı, 
cü do üz rə də ba ca rıq la rı nı nü ma yiş et di rə cək lər.

Rub ri ka mı zın bu də fə ki qo na ğı Pe kin Yay Olim pi ya 
Oyun la rı nın və dün ya çem pio na tı nın,bü rünc mü ka fat çı sı, 
sam bo üz rə dün ya və iki qat Av ro pa çem pio nu, Şəm kir Olim-
pi ya İd man Komp lek si nin di rek to ru Möv lud Mi rə li yev dir.

ES MİRa

Azər bay can döv lə t i 
gənc nəs lə xü su si qay ğı ilə 
ya na şa raq gənc li yin və tən
pər vər ruh da tər bi yə si nə 
xü su si diq qət ayı rır. Döv lə
ti miz gənc nəs lin fi zi ki sağ
lam lı ğı na və mə nə vi in ki
şa fı na xid mət edən bir sı ra 
mü hüm qə rar lar qə bul edib. 
Sağ lam ruh da ye ti şən uşaq, 
ye ni yet mə və gənc sa ba hın 
əs gə ri, Və tə nin ke şik çi si
dir. Məhz bu ba xım dan, öl
kə miz də gənc nəs lin fi zi ki 
cə hət dən sağ lam bö yü mə si 
xü su si diq qət mər kə zin də 
sax la nı lır. 

Res pub li ka da gənc lər 
ara sın da hər bivə tən pər
vər lik tər bi yə si nin da ha da 
güc lən di ril mə si is ti qa mə
tin də mü tə ma di la yi hə lər 
hə ya ta ke çi ri lir. “Gənc lə
rin Maa rif lən di ril mə si və 
İn ki şa fı na Dəs tək” İc ti mai 
Bir li yi nin Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti ya
nın da Gənc lər Fon du nun 
ma liy yə dəs tə yi ilə hə ya ta 
ke çir di yi “Hər şey Və tən 
üçün” la yi hə si də bu is ti qa
mət də atı lan uğur lu ad dım
lar dan dır. İyul ayı nın 1dək 
hə ya ta ke çi ri lə cək la yi hə nin 
əsas mər hə lə si nin ic ra sı na 
ar tıq baş la nı lıb. La yi hə çər
çi və sin də Ba kı, Sum qa yıt, 
Lən kə ran və Qu ba da hər bi 
ça ğı rı şa qə dər olan dövr də 
gənc lə rin psi xo lo ji ha zır lı ğı, 
hər bi və tən pər vər lik işi nin 
təş ki li ilə bağ lı tə lim lər təş
kil olu na caq. La yi hə nin hə
ya ta ke çi ril mə sin də məq səd 
gənc lər ara sın da və tən pər
vər lik ru hu nun güc lən di ril
mə si, ça ğı rış ya şı na çat mış 
gənc lə rin hər bi xid mə tə 
hə vəs lən di ril mə si is ti qa mə
tin də maa rif ən dir mə işi nin 
təş ki li üsul la rı nı öy rət mək 
və təb liğ et mək dir.

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin təş ki lat çı lı
ğı ilə “Hər şey Və tən üçün” 
de vi zi al tın da xey riy yə ak
si ya la rı ke çi ri lir. Ye ni yet mə 
və gənc lə rin Və tə nə mə
həb bət, Azər bay can xal
qı nın ta ri xi nə hör mət ru
hun da tər bi yə olun ma sı və 
gə lə cək nə sil lə rin qan yad
da şı nın möh kəm lən di ril
mə si məq sə di lə  ra yon or ta 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
şa gird lə ri nin Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Hər bi Pro
ku ror lu ğu nun “Me mo ri al 
Soy qı rı mı Mu ze yi”nə eks
kur si ya sı mü tə ma di ola raq 
təş kil olu nur. Bun dan baş
qa, və tən pər vər lik lə bağ lı 
mü sa bi qə lər, təd bir lər, se
mi nar lar ke çi ri lir.

Ra yon əra zi sin də fəa liy
yət gös tə rən mək təb lər də 
hər bivə tən pər vər lik tər bi
yə si fakt lar və zən gin əya ni 
va si tə lər əsa sın da apa rı lır. 
Bu ra da mu zey lər, gu şə lər 
ya ra dı lır, dər nək lər də Qa
ra bağ mü ha ri bə sin də iş ti rak 
et miş qəh rə man la rın xa ti rə
lə ri ni əbə di ləş dir mək üçün 
iş lər gö rü lür, mək təb lər lə 
hər bi his sə lər ara sın da əla
qə lə rin ya ra dıl ma sı tə min 
edi lir. Bu sa hə də əl də olun
muş qa baq cıl təc rü bə hər bi
və tən pər vər lik tər bi yə si ni 
da ha məz mun lu və məq sə
də uy ğun şə kil də apar ma ğa 

im kan ve rir.  Pe da qo ji kol
lek tiv şa gird lər də Və tə nə 
mə həb bət his si ni da ha da 
qüc lən dir mə yə ça lı şır.

 Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
yer lə şən 314 say lı or ta mək
tə bin di rek to ru Vi da di Daş
də mi rov bil di rir ki, əsl və
tən daş ye tiş dir mək bu gün 
təh si li mi zin qar şı sın da və zi
fə lər dən dir: “Bu nun la be lə, 
döv lət çi lik, və tən daş lıq tək
cə or ta mək təb dərs lik lə rin
də və ya han sı sa əya ni va si
tə lər də əks olun ma lı de yil. 
On lar bü tün sa hə lər də təb
liğ edil mə li, sev gi və eh ti ram 
hə də fi nə çev ril mə li dir. Bu 
ba xım dan, təb li ğa tın uğur lu 

və tə sir li ol ma sın da te le vi
zi ya nın, mət bua tın ro lu və 
xid mət lə ri əvə zo lun maz
dır. Te le vi zi ya ka nal la rın da 
ya yım la nan və tən pər vər lik 
proq ram la rı, ta ri xi mi zi əks 
et di rən ve ri liş lər diq qət lə 
iz lə ni lir. Hər bi xid mə tə yo
la sal ma nın te le vi zi ya va si tə
si lə işıq lan dı rıl ma sı or du ya 
ha zır la şan gənc lə rin qəl bin
də unu dul maz iz lər bu ra xır. 
Özün dən cə mi bir ne şə yaş 
bö yük olan taytuş la rı nı hər
bi for ma da gö rən gənc lə rin 
or du ya ma ra ğı ar tır. Gənc 
nəs lin or du ya ha zır lı ğı ba
rə də da nı şar kən or ta mək
təb lər də təd ris olu nan fi zi ki 
tər bi yə dərs lə ri nin ro lu nu 
da qeyd et mək ye ri nə dü şər. 
Mü ha ri bə şə rai tin də olan 
öl kə miz də bö yü mək də olan 
nəs lin fi zi ki tər bi yə si xü su
si ak tu al lıq kəsb edir. Bə
dən tər bi yə si dərs lə ri or ta 
ümum təh sil mək təb lə rin
dən baş la ya raq təd ris edi lir.

 Qa ra bağ sa va şın da şə
hid lik zir və si nə yük sə lən 
igid lə ri mi zin uyu du ğu Şə
hid lər xi ya ba nı na zi ya rət lə
rin təş kil edil mə si, ve te ran
lar la gö rüş lə rin ke çi ril mə si 
və di gər təd bir lər gənc lə ri
mi zin mil li ruh da ye tiş mə
sin də əvəz siz rol oy na yır. 
Mək tə bi miz də və tən pər
vər lik lə bağ lı müx tə lif möv
zu lu in şa, şe ir və rəsm mü
sa bi qə lə ri nin ke çi ril mə si 
ənə nə şək li ni al mış dır. Bu 
ya xın lar da “Qəh rə man do
ğul mur, qəh rə man olur lar” 
ad lı təd bir ke çi ril miş, mil li 
qəh rə man lar la şa gird lə rin 
gö rü şü ol muş dur. Qəh rə
man la rı mız keç dik lə ri şü ca
ət li dö yüş yo lun dan da nış
mış lar”. 

Res pub li ka mı zın ümum
təh sil, or ta ix ti sas və ali 
mək təb lə rin də təd ris olu
nan fən lə rin gənc lə rə hər
bivə tən pər vər lik hiss lə ri 
aşı la maq ba xı mın dan əhə
miy yə ti bö yük dür və bu 
im kan lar dan ge niş şə kil də 
is ti fa də olun ma lı dır. 

Bu gün müs tə qil res
pub li ka mı zın in ki şa fı, ilk 
növ bə də, bö yü yən nəs lin 
tə limtər bi yə işi nin düz gün 
təş ki lin dən, və tən daş ki mi 
for ma laş ma sın dan ası lı dır. 
Ye ni yet mə gənc lə ri mi zin  
və tən pər vər ruh da  bö yü
mə sin də cə miy yə tin, mü hi
tin də ro lu bö yük dür. İs tər 
ailə də, is tər mək təb də, is
tər sə də cə miy yət da xi lin
də aşı la nan tər bi yə nin əsas 
məq sə di ka mil şəx siy yət və 
və tən pər vər in san ye tiş dir
mək dir. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, Azər bay can 
Res pub li ka sı Baş Döv lət Yol 
Po li si İda rə si və Azər bay
can Av to mo bil Fe de ra si ya
sı nın dəs tə yi, YAP Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı, Bi nə qə di 
Ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si,“NUR GUN Mo tors” 
Şir kə ti və “RƏ VAN” Sı ğor ta 
Şir kə ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə re al laş dı rı lan “Av to Aka
de mi ya Bİ NƏ QƏ Dİ 2” la yi
hə sin də iş ti rak et mək üçün 
mü ra ci ət edən gənc lər lə 
mü sa hi bə ke çi ril miş dir.

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın in zi ba ti bi na sın da 
baş tu tan təd bir Bi nə qə di 
Ra yon Gənc lər və İd man 

İda rə si nin rə is müa vi ni Se
vinc Sü ley ma no va, YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
tə li mat çı sı Ra hil Şü kü rov və 
la yi hə nin rəh bə ri  Nər giz 
Qur ba ni nin iş ti ra kı ilə apa
rıl mış dır. 

Mə lu mat üçün bil di rək 
ki, yol təh lü kə siz li yi nin tə
min edil mə si, yol hə rə kə ti 
qay da la rı nın öy rə nil mə si, 
yol hə rə kə ti mə də niy yə ti nin 
yük səl dil mə si və sü rü cü lük 
və si qə si əl də et mək is tə yən 
gənc lə rə dəs tək məq sə di
lə hə ya ta ke çi ri lən la yi hə də 
iş ti rak et mək üçün 208 nə
fər mü ra ci ət et miş, on lar dan 
194ü mü sa hi bə yə də vət 
olun muş dur. 

Xa tır la daq ki, 2014cü 
ilin iyunav qust ay la rın da 
ke çi ri lən “Av to Aka de mi ya 

Bİ NƏ QƏ Dİ” la yi hə sin də15 
nə fər gənc Baş Döv lət Yol 
Po li si İda rə si tə rə fin dən ke

çi ri lən im ta han lar da uğur 
qa za na raq sü rü cü lük və si qə
si əl də et miş dir.

“AvtoAkademiyaBİNƏQƏDİ-2”layihəsinəstartverilib

Sağlambədəndə
sağlamruholar...
Gənclərdəvətənpərvərlik
ruhununyüksəldilməsiəsas
prioritetlərdəndir
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ti kin ti iş lə ri nin  
da yan dı rıl ma sı 

Ti kin ti iş lə ri da yan dı
rıl dı ğı müd dət də ti kin ti nin 
pod rat çı sı (pod rat çı ol ma dı
ğı hal lar da si fa riş çi si) üçün cü 
şəxs lə rin hə ya tı nın və əm la
kı nın, ha be lə ət raf mü hi tin 
təh lü kə siz li yi ni tə min et mək 
məq sə di lə ti kin ti mey dan
ça sın da mü ha fi zə təd bir lə ri 
gör mə li dir.

Ti kin ti iş lə ri əsa sən da
yan dı rıl dı ğı hal lar da si fa riş çi
yə (pod rat çı ya) yal nız da yan
dı rıl ma ba rə də qə rar da mü
əy yən edi lən po zun tu la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı ilə bağ lı 
iş lə rin ye ri nə ye ti ril mə si nə 
yol ve ri lir. Si fa riş çi (pod rat
çı) mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı nın gös tə riş lə ri nin ye
ri nə ye tir di yi və ti kin ti iş lə ri
nin da yan dı rıl ma sı na əsas ol
muş po zun tu la rı ara dan qal
dır dı ğı ba rə də mü va fiq ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı na ya zı lı 
mə lu mat təq dim et mə li dir. 
Be lə mə lu ma tın təq dim edil
di yi gün dən 3 iş gü nü ər zin
də mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı po zun tu la rın ara dan 
qal dı rı lıbqal dı rıl ma dı ğı nı 
yox la yır. Yox la ma nə ti cə sin
də gös tə riş lə rin ye ri nə ye ti
ril mə di yi və ti kin ti iş lə ri nin 
da yan dı rıl ma sı na əsas ol muş 
po zun tu la rın ara dan qal dı rıl
ma dı ğı mü əy yən olun duq da 
bu haq da hər bir po zun tu 
ay rı ca təs vir olun maq la mü
va fiq akt tər tib olu nur. Be lə 
ol duq da ti kin ti iş lə ri nin da
yan dı rıl ma sı haq qın da qə rar 
qüv və də qa lır və bu ba rə də 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or
qa nı si fa riş çi yə (pod rat çı ya) 
ya zı lı mə lu mat ve rir. Yox la
ma nə ti cə sin də po zun tu la rın 
ara dan qal dı rıl dı ğı mü əy yən 
olun du ğu təq dir də mü va
fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı 
ti kin ti iş lə ri nin da vam et di
ril mə si nə ya zı lı ra zı lıq ve rir 
və be lə ra zı lıq ti kin ti iş lə ri
nin da yan dı rıl ma sı haq qın da 
qə ra rın qüv və dən düş mə si
ni eh ti va edir. Bu mad də nin 
bi rin ci cüm lə sin də nə zər də 
tu tul muş mə lu ma tın təq dim 
edil di yi gün dən 5 iş gü nü ər
zin də mü va fiq ic ra ha ki miy
yə ti or qa nı tə rə fin dən si fa
riş çi yə (pod rat çı ya) ti kin ti 
iş lə ri nin da yan dı rıl ma sı haq
qın da qə ra rın qüv və də qal
ma sı haq da ya zı lı mə lu mat 
və ya ti kin ti iş lə ri nin da vam 
et di ril mə si nə ya zı lı ra zı lıq 
ve ril mə dik də ti kin ti iş lə ri
nin da yan dı rıl ma sı ba rə də 
qə rar qüv və dən düş müş he
sab edi lir.

 Ya zı lı gös tə riş və ti kin ti 
iş lə ri nin da yan dı rıl ma sı ba
rə də qə rar ma raq lı şəxs lər 
tə rə fin dən mü ba hi sə lən di
ri lə bi lər. Ti kin ti iş lə ri nin 
da yan dı rıl ma sı qay da sı mü
va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı 
tə rə fin dən mü əy yən edi lir.

Mə də ni irs  
ob yekt lə ri nin  
əla mət lə ri aş kar  
edil dik də ti kin ti  
iş lə ri nin  
da yan dı rıl ma sı

Ti kin ti za ma nı mə də ni 
irs ob yekt lə ri nin əla mət lə ri 
aş kar edil dik də ti kin ti iş lə ri 
dər hal da yan dı rı lır və bu ba
rə də mü va fiq ic ra ha ki miy

yə ti or qa nı na mə lu mat ve
ri lir. Ti kin ti iş lə ri nin da vam 
et di ril mə si və zə ru ri təd bir
lə rin gö rül mə si ba rə də qə rar 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or
qa nı tə rə fin dən qə bul edi lir. 
Bu tə ləb lə rə əməl et mə yən 
şəxs lər qa nu na uy ğun ola raq 
mə su liy yət da şı yır lar.

ti kin ti si ba şa  
çat ma mış ob yek tin 
kon ser va si ya sı
haq qın da qə ra rın  
qə bul edil mə si

Döv lət və ya bə lə diy yə 
və sai ti he sa bı na ma liy yə ləş
di ri lən ob yekt lə rin ti kin ti si 
3 ay dan ar tıq müd də tə da
yan dı rıl dıq da, ti kin ti si ba şa 
çat ma mış ob yekt lə rin konst
ruk si ya la rı nın və ti kin ti əra
zi si nin mü ha fi zə si məq sə di
lə si fa riş çi tə rə fin dən kon
ser va si ya təd bir lə ri hə ya ta 
ke çi ril mə li dir.

Nə zər də tu tul muş hal da 
döv lət və ya bə lə diy yə və sai
ti he sa bı na ma liy yə ləş di ri lən 
ob yek tin kon ser va si ya sı haq
qın da qə rar ti kin ti yə döv lət 
nə za rə ti ni hə ya ta ke çi rən 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or
qa nı tə rə fin dən qə bul edi lir.

Ti kin ti si ba şa çat ma mış 
ob yek tin kon ser va si ya sı haq
qın da qə ra rın su rə ti ti kin ti yə 
ica zə ver miş mü va fiq ic ra ha
ki miy yə ti or qa nı na gön də ri
lir. Kon ser va si ya haq qın da 
qə rar da ti kin ti iş lə ri nin da
yan dı rıl dı ğı ta rix, kon ser
va si ya sə nəd lə ri nin ha zır
lan ma sı və kon ser va si ya nın 
hə ya ta ke çi ril mə si müd də ti, 
ti kin ti ob yek ti nin və ti kin ti 
əra zi si nin mü ha fi zə si üz rə 
təd bir lər nə zər də tu tu lur.

ti kin ti ob yekt lə ri nin 
sö kül mə si

Ti kin ti si ba şa çat mış və 
ya çat ma mış ti kin ti ob yek ti 
və ya onun his sə si aşa ğı da kı 
hal lar da sö kü lür:

– ti kin ti si nə bu Mə cəl lə 
qüv və yə min dik dən son ra 
baş la nıl mış və ti kin ti mər
hə lə sin də olan ti kin ti ob yek
ti və ya onun his sə si mü va fiq 
ic ra ha ki miy yə ti or qa nı və ya 
bə lə diy yə tə rə fin dən ti kin ti 
məq səd lə ri üçün ay rıl ma mış 
döv lət və ya bə lə diy yə mül
kiy yə tin də olan tor paq sa hə
sin də in şa edil dik də;

– ti kin ti iş lə ri nin da yan
dı rıl ma sı ba rə də qə rar qə bul 
edil di yi gün dən 1 il ər zin də 
ti kin ti yə ica zə alın ma dıq da;

– ti kin ti iş lə ri nin da yan
dı rıl ma sı ba rə də qə rar da 
nə zər də tu tu lan po zun tu lar 
2 il ər zin də ara dan qal dı rıl
ma dıq da;

– si fa riş çi nin (ti kin ti ob
yek ti nin mül kiy yət çi si nin) 
öz ar zu su ilə.

Mü va fiq qa nun ve ri ci li yə 
uy ğun ola raq nə zər də tu tul
muş hal lar da yan di var la rı nın 
və dam ör tük lə ri nin in şa sı 
ba şa çat ma mış ti kin ti ob yek
ti nin sö kül mə si ba rə də qə rar 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or
qa nı tə rə fin dən qə bul edi lir. 
Bu qə rar ma raq lı şəxs lər tə
rə fin dən mü ba hi sə lən di ri lə 
bi lər.  Sö kül mə si ba rə də qə
rar qə bul edil miş ti kin ti ob
yek ti 1 ay müd də tin də onun 
sa hi bi tə rə fin dən sö kül mə
dik də hə min ti kin ti ob yek

ti mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı tə rə fin dən sö kü lür. 
Ti kin ti ob yek ti nin sö kül mə
si mü va fiq la yi hə əsa sın da 
hə ya ta ke çi ri lir.

Ti kin ti ob yekt lə ri nin sö
kül mə si qay da la rı mü va fiq 
ic ra ha ki miy yə ti or qa nı tə
rə fin dən mü əy yən edi lir.

ti kin ti yə nə za rə tin 
məq sə di və növ lə ri

Ti kin ti yə nə za rə t in 
məq sə di ob yek tin şə hər sal
ma və ti kin ti yə da ir nor ma
tiv sə nəd lə rin tə ləb lə ri nə 
əməl olun maq la ti kil mə si ni 
tə min et mək dən iba rət dir.

Ti kin ti yə nə za rə tin aşa
ğı da kı növ lə ri var dır:

– döv lət nə za rə ti;
– tex ni ki nə za rət;
– mü əl lif nə za rə ti;
– da xi li əmə liy yat nə za-

rə ti.

ti kin ti yə döv lət  
nə za rə ti

Ti kin ti yə döv lət nə za rə
ti za ma nı ob yek tin ti kin ti si
nin şə hər sal ma və ti kin ti yə 
da ir nor ma tiv sə nəd lə rin 
tə ləb lə ri nə və ti kin ti la yi
hə si nə uy ğun apa rıl ma sı, 
in şa at konst ruk si ya la rı nın 
(kar kas la rın, qə lib lə rin və s.) 
ya rar lı lı ğı, ti kin ti nin təh lü
kə siz li yi nin tə min olun ma sı, 
ha be lə şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti sub yekt lə ri nin öz 
və zi fə lə ri ni la zı mi qay da da 
ic ra et mə lə ri yox la nı lır.

Ti kin ti yə döv lət nə za rə
ti ni hə ya ta ke çi rən mü va fiq 
ic ra ha ki miy yə ti or qa nı nın 
ti kin ti mə mu la tın dan, ha be
lə ha zır ti kin ti his sə lə rin dən 
sı naq nü mu nə lə ri gö tür mək, 
yox la maq və ya yox lat dır maq 
hü qu qu var dır. Ti kin ti mə
mu la tı nın və (və ya) ti kin ti 
his sə lə ri nin sı naq nü mu
nə lə ri nin yox la nıl ma sı ilə 
bağ lı xərc lər bu Mə cəl lə nin 
102.3cü mad də sin də mü əy
yən edil miş qay da da ödə ni
lir. Ti kin ti yə döv lət nə za rə ti 
za ma nı bu Mə cəl lə nin 51ci 
mad də sin də nə zər də tu
tul muş pe şə sa hə lə ri nə aid 
iş lə rin mü va fiq pe şə kar lıq 
ser ti fi ka tı na ma lik şəxs lər 
tə rə fin dən ye ri nə ye ti ril
mə si də yox la nı lır. Ti kin ti
yə döv lət nə za rə ti ni hə ya ta 
ke çi rən mü va fiq ic ra ha ki
miy yə ti or qa nı nın tə lə bi nə 
əsa sən ti kin ti ilə bağ lı zə ru ri 
mə lu mat lar, ti kin ti sə nəd lə
ri nin (şə ha dət na mə lər, ser
ti fi kat lar, akt lar və s.) əs li və 
ya su rət lə ri hə min or qa na 
təq dim olun ma lı dır.

 Ti kin ti yə döv lət nə za rə
ti ni hə ya ta ke çi rən mü va fiq 
ic ra ha ki miy yə ti or qa nı nın 
aşa ğı da kı di gər sə la hiy yət lə
ri var dır:

– ti kin ti və ya ti kin ti ma
te ri al la rı və mə mu la tı ilə 
bağ lı təh lü kə ba rə də ic ti ma
iy yə ti mə lu mat lan dır maq;

– ti kin ti ob yek ti nə və ti
kin ti əra zi si nə ma neə siz da
xil ol maq;

– ti kin ti də baş ve rən qə
za la rın sə bəb lə ri ni araş dır
maq.

Ti kin ti yə döv lət nə za
rə ti nin hə ya ta ke çi ril mə si 
qay da la rı mü va fiq ic ra ha ki
miy yə ti or qa nı tə rə fin dən 
mü əy yən edi lir. 

 hü quq məs lə hət xa na sı

Şəhərsalmavətikinti 
qanunvericiliyinin 
əsasistiqamətləri

Son il lər öl kə mi zin hər ye rin də ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir. Bu nun da 
nə ti cə sin də şə hər və kənd lə ri miz də, qə sə bə lə ri miz də müx tə lif tə yi nat lı sə na ye ob yekt-
lə ri, ya şa yış bi na la rı ti ki lib is ti fa də yə ve ri lib. 

Göz ox şa yan hər bir ti ki li bö yük zəh mət he sa bı na ba şa gəl di yin dən, gö rü lən iş lər 
mü va fiq qa nun ve ri ci li yin tə ləb lə ri nə uy ğun apa rıl ma lı dır. Xa tır la daq ki, öl kə miz də bey-
nəl xalq stan dart la ra ca vab ve rən mü va fiq qa nun ve ri ci lik ba za sı möv cud dur. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın şə hər sal ma və ti kin ti qa nun ve ri ci li yi şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti nin 
hü qu qi əsas la rı nı, prin sip lə ri ni, elə cə də döv lə tin, bə lə diy yə lə rin, fi zi ki və ya hü qu qi 
şəxs lə rin şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti sa hə sin də hü quq və və zi fə lə ri ni mü əy yən edir. 
Tə əs süf ə qeyd et mə li yik ki, bir çox hal lar da və tən daş la rı mız adi hü quq la rı nı be lə bil-
mir lər. Bu sa hə də in san la rın maa rif ən di ril mə si ol duq ca va cib dir. 

Bi nə qə di ra yo nun da ke çi
ri lən id man ya rış la rı özü nə
məx sus lu ğu ilə se çi lir. Bu ra da 
id ma nın ay rıay rı növ lə ri üz
rə təş kil olu nan ya rış lar gər
gin mü ba ri zə şə rai tin də ke çir, 
uşaq, ye ni yet mə və gənc lər 
nə yə qa dir ol duq la rı nı gös
tər mə yə ça lı şır lar. 

Şüb hə siz, bü tün bun
lar ra yon gənc lə ri nin asu də 
vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki li nə 
xid mət edir. İd man sa hə si nə 
xü su si diq qət lə ya na şı lan ra
yon da ye ni yet mə və gənc lər 
üçün la zı mi şə ra it ya ra dı lıb, 
qə sə bə lər də sta di on lar in
şa olu nur. Ra yo nun bir sı ra 
mə həl lə lə rin də id man mey
dan ça la rı ya ra dı lıb. Ay rıay
rı iaşə ob yekt lə rin də, ida rə, 
mü əs si sə və özəl təş ki lat lar 
ara sın da müx tə lif növ lər üz rə 
ya rış lar ke çi ri lir. Əsas məq səd 
uşaq, ye ni yet mə və gənc lə rin 

küt lə vi şə kil də id ma na cəlb 
olun ma sı dır.

Ha zır da ra yon əra zi sin də 
Ba kı Ten nis Aka de mi ya sı, ha
be lə “Ba kı” Fut bol Klu bu nun 
tə limməşq ba za sı yer lə şir. 
Gənc lər hə min qur ğu lar da 
id man la mün tə zəm şə kil də 
məş ğul olur lar. İx ti sas laş dı
rıl mış uşaqgənc lər id man 
mək təb lə rin də şa gird lər asu

də vaxt la rı nı sə mə rə li ke çi
rir lər. Bu ra da təş kil olu nan 
ra yon bi rin ci lik lə rin də Bi nə
qə di id man çı la rı ilə ya na şı, 
pay taxt və böl gə təm sil çi lə ri 
də ba ca rıq la rı nı nü ma yiş et
di rir lər. 

Be lə ya rış lar dan bi ri də 
Bi nə qə di qə sə bə sin də yer
lə şən “Ark ti ka” Mu ayTay id
man klu bun da təş kil olu nub. 

Ap re lin 45də ye ni yet mə və 
gənc lər ara sın da mu aytay 
id man nö vü üz rə ke çi ri lən 
açıq bi rin ci lik də Bi nə qə di, 
Su ra xa nı, Qa ra dağ, Mər də
kan və Xə zər ra yon təm sil çi
lə ri ilə ya na şı, Ağ su, Qə bə lə 
və Ab şe ron ko man da la rı da 
qa lib adı uğ run da mü ba ri
zə apa rıb lar. Gər gin id man 
mü ba ri zə si şə rai tin də ke çən 
ya rı şın nə ti cə lə ri nə əsa sən, 
Bi nə qə di ra yo nu nun ko man
da sı ümu mi ko man da he sa
bın da yük sək nə ti cə gös tə rə
rək fəx ri kür sü nün ən yük sək 
pil lə sin də qə rar la şıb lar.  Qa
ra dağ və Su ra xa nı id man çı
la rı isə mü va fiq ola raq 2 və 
3cü yer lə rə la yiq gö rü lüb lər. 
Bi rin ci lik də fərq lə nən ko
man da lar ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si tə rə fin dən ku
bok, dip lom və me dal la mü
ka fat lan dı rı lıb lar.

Bə şə riy yə tin in ki şaf ta ri
xi nə ti cə sin də müx tə lif xəs
tə lik lə rin müa li cə si və qar
şı sı nın alın ma sı məq sə di lə 
tət biq olu nan bit ki, hey van 
və mə dən mən şə li dər man 
mad də lə ri ba rə sin də əsas lı 
mə lu mat la rın top la na raq nə
sil dənnəs lə ve ril mə si xalq 
tə ba bə ti nin ya ran ma sı na və 
in ki şa fı na zə min ya rat mış dır. 
El mi tə ba bət dən fərq li ola raq 
xalq tə ba bə ti nə zə ri tib bin 
dər man la rın tə si ri haq qın da 
mə lu mat la rı na əsas lan ma dan 
müa li cə və sai ti ni yal nız müx
tə lif yol la se çil miş və tət biq 
et mə yə baş la mış dır. 

Xalq tə ba bə ti nin ta ri xi 
çox qə dim dir. O, hə lə ib ti
dai ic ma döv rün dən fəa liy yət 
gös tər mə yə baş la mış dır. O 
vaxt lar in san lar da zə də lən
mə lər, zə hər lən mə lər və do
ğum za ma nı müa li cə yar dı mı 
gös tə ril miş dir. Son ra kı dövr
lər də xalq tə ba bə ti qız dır ma 
ilə mü şa yi ət edi lən xəs tə lik
lə ri, də ri xo ra la rı , göz, qu laq 
xəs tə lik lə ri nin və s. müa li cə si 
ilə məş ğul ol muş dur. Müa li
cə məq sə di lə bit ki və hey van 
mən şə li dər man lar la ya na
şı, mi ne ral su lar dan, müa li cə 
pal çı ğın dan, iq lim şə rai tin
dən, ma saj dan, qa nal ma dan 
və s. va si tə lər dən is ti fa də 
olu nur du. 

Ta rix bo yu xalq tə ba bə ti 
tür kə ça rə çi lik lə sıx əla qə də 
ol muş, ara hə kim lə ri nin və 
din dar la rın tə si ri al tı na düş
müş dür. Məhz bu na gö rə də 
xalq tə ba bə ti nin müs bət ro lu 
ilə ya na şı, in san la ra zə rə ri də 
az ol ma mış dır. Mə sə lən, xalq 
tə ba bə tin də müa li cə məq
sə di lə tət biq olu nan bit ki lər 
sı ra sın da zə hər lə yi ci bit ki lər 
də çox idi və on lar ölüm lə 
nə ti cə lə nən agır zə hər lən
mə lər tö rə dir di. Bu na gö rə 
də xalq tə ba bə ti nin qa baq cıl 
nü ma yən də lə ri xəs tə lik lə rin 
müa li cə si ilə bit ki lə ri tət biq 
et mə yin əley hi nə çı xa raq 
“Tə biə tin özü xəs tə lik lə ri 
müa li cə edir” fik ri ni irə li sü
rür dü lər. Bu na bax ma ya raq, 
xalq tə ba bə ti nin əsas dər man 
xə zi nə si bü tün dövr lər də 
məhz bit ki lər alə mi ol muş
dur. Hə lə qə dim vaxt lar da 
Hə bə şis tan ço ban la rı qəh və 
ağa cı nın yar pa ğını ye yən ke
çi lə rin ümu mi na ra hat lı ğı nı 
və ge cə lə ri ol duq ca pis ke çir
dik lə ri ni mü şa hi də et miş di
lər. Son ra lar in san lar qəh və 
ağa cı yar paq la rı nın və mey
və lə ri nin oyan dı rı cı tə si ri ni 
öz üzə rin də yox la ya raq bu na 
qə tiy yət lə inan mış, bu ba rə də 
mə lu ma tı Af ri ka dan Av ro pa
ya yay mış lar. 

Xalq tə ba bə ti nin mə lu
mat la rı qə dim hə kim lər dən 

Suş ru tun, Hip pok ra tın, Qa
le nin və or ta əsr lər də İbn 
Si na nın əsər lə rin də ək si ni 
tap mış dır. Be lə lik lə, Şərq və 
bə zi Av ro pa öl kə lə rin də, o 
cüm lə dən Çin də, Hin dis tan
da, İran da, Ki çik Asi ya da, Mi
sir də, Yu na nıs tan da, Ro ma da 
da xalq tə ba bə ti sü rət lə in ki
şaf et mə yə baş la mış dır. 

Qə dim Yu na nıs ta nın 
məş hur hə ki mi Hip pok rat 
(b.e.ə. 377460) xəs tə lik lə rin 
müa li cə sin də iş lə nən tə bii 
dər man la rı sis tem ləş dir miş, 
şəx si mü şa hi də lə ri əsa sın da 
tə biə tin ro lu ilə bir gə hə kim
lə rin də mü hüm ro lu nu gös
tər miş, “Xəs tə li yi tə bi ət sa
ğal dır, hə kim isə ona kö mək 
edir” şüa rı nı irə li sür müş dür. 

Qə dim Ro ma da ya şa mış 
məş hur Yu nan hə ki mi Qa len 
(130200) müx tə lif bit ki lər
dən dər man pre pa rat la rı ha
zır la ya raq, xəs tə lik lə rin müa
li cə sin də on lar dan is tif a də 
et mə yə baş la mış dır. İn di yə
dək hə min p re pa rat lar Qa len 
p re pa rat la rı ad lan dı rı lır. 

Or ta əsr lər də yük sək in
ki şaf et miş Şərq elm və mə
də niy yət ta ri xi, əzə mə ti, 
zən gin li yi ilə ümu mi bə şər 
mə də niy yə ti nin tə ka mü lü
nə və for ma laş ma sı na bö yük 
tə sir gös tər miş dir. Şərq də 
ge niş ya yıl mış, in ki şaf et miş 
elm sa hə lə rin dən bi ri də əc
za çı lıq dır. Ap tek lər ilk də fə 
ola raq Şərq də ya ra dıl mış dır. 
Şərq xalq la rı nın tə ba bə ti in
ti bah döv rü Av ro pa tibb el
mi ni zən gin ləş dir miş, onun 
qiy mət li mən bə lə rin dən bi ri 
ol muş dur.

Tibb el mi də məhz Şərq
dən Av ro pa ya ya yıl mış dır. 
Or ta əsr Mü səl man Şər qin
də – İs la mın də rin kök sal dı
ğı dövr də be lə tə səv vür var 
idi ki, di ni eh kam lar prak ti ki 
elm lə rin in ki şa fı na ma ne ola 
bi lər. İs lam dün ya sın da tibb 
el mi ba rə də bəhs edən məş
hur şərq şü nas E.Bra un da 
məhz be lə yan lış fi kir də ol
muş dur. Şər qin Əli Əbu İbn 
Si na, Əbu Rey han, Bi ru ni, 
Zə kə riy yə Ra zi, İbn Təl miz, 
ƏnNə fis, İbn Bay tar və s. 
ki mi dün ya şöh rət li alim lə ri
nin ol ma sı yu xa rı da kı fi kir lə
ri in kar edir. Şərq də yüz lər lə 
ad lısan lı hə kim lər tib bin 
həm prak ti ki, həm də nə zə ri 
mə sə lə lə ri ilə də rin dən məş
ğul ol muş, yüz lər lə qiy mət li 
əsər lər ya di gar qoy muş lar. 
VII əsr dən baş la ya raq xalq 
tə ba bə ti ni ərəb lər sü rət lə in
ki şaf et dir miş lər. Ərəb lə rin 
bir ne çə əsr müd də tin də öy
rən dik lə ri 2600 dər man 1400 
bit ki mən şə li ol muş dur. 

Or ta əsr lər də xalq tə ba
bə ti nin in ki şa fın da Şər qin 

məş hur ali mi Əbu Əli İbn Si
na nın da çox bö yük xid mə ti 
ol muş dur. O, çox lu miq dar da 
dər man bit ki lə ri ni öy rən
miş, müx tə lif xəs tə lik lə rin 
müa li cə sin də on la rın müs bət 
ro lu nu gös tər miş dir. Onun 
“Tibb elm lə ri qa nu nu” ki ta
bın da 480, di gər ki ta bın da isə 
880 dər man bit ki si haq qın
da ət raf ı mə lu mat ve ril miş, 
on la rın müa li cə əhə miy yə ti 
və  is ti fa də qay da la rı gös tə
ril miş dir. 

Or ta əsr lər də ərəb lə rin 
tə si ri al tın da Azər bay can da 
da xalq tə ba bə ti sü rət lə in ki
şaf et mə yə başla mış dır. Hə
min dövr də ya şa mış Azər
bay can tə ba bə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də lə rin dən – Əbu 
Mən sur Mü vəf ə qi, İbn Kə
bi ri, Hə sən İbnŞir va ni ni,  
Mə həm məd Ət tar Səl ya ni ni, 
Mə həm məd Yu sif Şir va ni
ni, İb ra him İbn Zey na lab din 
Nax çı va ni ni və di gər lə ri ni 
gös tər mək olar. Bu sı ra da 
Əbu Mən su run xalq tə ba
bə ti nin in ki şa fı sa hə sin də ki 
xid mət lə ri də diq qə təla yiq
dir. O, X əsr də xalq tə ba bə
tin də tət biq olu nan dər man
la rı sis tem ləş di rə rək ilk də fə 
dər man şü nas lı ğa da ir özü nün 
məş hur əsə ri ni yaz mış dır. 
Müa sir far mo ko lo gi ya is ti qa
mə tin də ya zıl mış hə min əsər 
xalq tə ba bə ti nin in ki şa fı na 
bö yük tə kan ver miş dir. Mü
əl lif əsər lə rin də 446 bit ki və 
44 hey van mən şə li dər man 
mad də lə ri ni ət raf ı təs vir et
miş dir. XIX əs rin axır la rın
da Əli Mən su run bu ki ta bı nı 
azər bay can lı M.F.Axun dov 
ərəb di lin dən al man di li nə 
tər cü mə et miş və o, 1893cü 
il də Al ma ni ya da çap olun
muş dur. 

XVII əsr də Şah Sü ley man 
Sə fə vi döv rün də ya şa yıbya
rat mış Azər bay ca nın gör
kəm li ali mi Se yid Mə həm
məd Mö min isə 1400dən 
çox bit ki, hey van və mə dən 
mən şə li dər man va si tə lə ri
nin ət raf ı təs vi ri ni və is ti fa də 
yol la rı nı ver miş dir. 

Ru si ya da isə xalq tə ba bə

ti əsa sən XVII əsr dən in ki şaf 
et mə yə baş la mış dır. I Pyot run 
əm ri əsa sın da Pe ter burq da 
dər man bit ki lə ri ni be cər mək 
üçün “Ap tek bos tan la rı” sa lın
mış, son ra lar bu “bos tan lar” 
nə ba tat bağ la rı ilə əvəz olun
muş lar. Ru si ya xalq tə ba bə ti
nin nü ma yən də lə ri müa li cə 
məq sə di lə müx tə lif dər man 
bit ki lə rin dən ge niş is ti fa də 
edir, hət ta ba zar lar da dər man 
bit ki lə ri sa tır dı lar.

Ma raq lı dır ki, or ta əsr lər 
Şərq tə ba bə ti və əc za çı lı ğı na 
da ir ərəb və fars dil lə rin də 
ya ran mış bir çox qiy mət li və 
qə dim ya zı lı abi də lər Azər
bay can Mil li Elm lər Aka de
mi ya sı nın Res pub li ka Əl yaz
ma lar Fon dun da sax la nı lır. 
Bun la ra mi sal ola raq Əbu Əli 
İbn Si na nın “Qa nun fittibb” 
əsə ri nin dər man va si tə lə ri
nə həsr olun muş II cil di nin 
1143cü il də kö çü rül müş 
nüs xə si ni, ƏzZöh ra bi nin or
ta əsr cər rah lı ğı na aid əsər lə
ri nin XII əsr də üzü kö çü rül
müş əl yaz ma sı nı gös tər mək 
olar. İkin ci əsə rin aka de mik 
Zi ya Bün ya dov tə rə fin dən 
rus ca tər cü mə si  Mosk va da 
çap edil miş dir. 1546cı il də 
ya zıl mış hər iki əsər na dir 
əsər lər dən sa yı lır və on la rın 
dün ya da ye ga nə əl yaz ma nüs
xə si biz də sax la nı lır. 

İs ti nad et di yi miz mən
bə lər dən bi ri də XVII əsrdə 
yaşamış Azər bay can ali mi 
Se yid Mə həm məd Mö mi nin 
Şah Sü ley man Sə fə vi yə it haf 
et di yi “Töh fe yi hə kim Mö
min” ki ta bı dır. Bu ki tab vax ti
lə gör kəm li Azər bay can ki tab 
kol lek sio ne ri Bəh mən Mir zə
nin ki tab xa na sın da ol muş dur. 
Min sə hi fə dən çox olan bu 
ki ta bı ha zır la yar kən mü əl lif 
özün dən əv vəl ki bir sı ra mö
tə bər mən bə lər dən – an tik 
mü əl lif ər dən Hip pok rat (e.ə. 
337400), Fe of rast (e.ə.287
372), Dnosk rid (era mı zın I 
əs ri), Qa len (130200), Şər qin 
ta nın mış alim lə rin dən Zə
kə riy yə Ra zi, İbn Si na (980
1037), Əbu Rey han Bi ru ni 
(9371048), İbn Təl miz, İbn 
Bay tar, ƏnNə fis, İbn Kə bir 
və baş qa la rı nın əsər lə rin dən 
is ti fa də et miş dir. Çox lu mən
bə əsa sın da ya zı lan bu ya zı da 
1400dən çox bit ki, hey van və 
mə dən mən şə li dər man va si
tə lə rin dən bəhs olun muş dur. 

Xalq tə ba bə ti nin də rin iz
lə ri ni ha zır da AMEAnın Əl
yaz ma lar İns ti tu tun da tap maq 
müm kün dür.  

Mö tə mən eY Nİ Yev,
Azər bay can Jur na list lər 

Bir li yi nin və 
Bi nə qə di Ağ saq qal lar  

Şu ra sı nın üz vü, 
t.e.n., do sent

Binəqədiidmançılarıyenədə 
fərqləniblər

Xalqtəbabətihaqqında
tariximəlumatlar
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Mi si rin sə na ye və ti ca rət na zi ri Mü
nir Fəx ri Əb dül nur bil di rib ki, ya xın 
vaxt lar da Azər bay ca nın nü ma yən də 
he yə ti bu öl kə yə sə fər edə cək. Mi si
rin apa rı cı nəşr lə ri nin ço xun da dərc 
edil miş bu bə ya nat dan mə lum olur ki, 
nü ma yən də he yə ti nə Azər bay ca nın ən 
iri şir kət lə ri ni təm sil edən 50yə ya xın 
biz nes men da xil ola caq.

Na zi rin söz lə ri nə gö rə, sə fə rin məq
sə di Mi si rin in ves ti si ya im kan la rı ilə ta
nış ol maq və bu öl kə nin özəl sek to ru ilə 
əmək daş lıq et mək üçün ye ni la yi hə lər 
ha zır la maq dır. İki öl kə nin sa hib kar la rı ara
sın da iş gü zar da nı şıq lar Azər bay canMi sir 
bir gə iq ti sa di ko mis si ya sı nın Qa hi rə də, hər 
iki öl kə nin və zi fə li şəxs lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ke çi ri lə cək ic la sı çər çi və sin də apa rı la caq.

2014cü il də bər pa olu nan ener ji 
mən bə lə ri nə ya tı rı lan in ves ti si ya la rın 
həc mi 17 fa iz ar ta raq 270 mil yard dol
lar təş kil edib. Bü tün ma liy yə ya tı rım la
rı nın ço xu gü nəş və kü lək ener ge ti ka sı 
mü əs si sə lə ri nə cəlb olu nub.

BMTnin Ət raf Mü hit Proq ra mı nın 
(UNEP) eks pert lə ri bər pa olu nan ener
ji mən bə lə ri nə in ves ti si ya lar ya tı rıl ma sı 
sa hə sin də qlo bal me yil lər haq qın da ye
ni mə ru zə ha zır la yıb lar.

Mə ru zə də de yi lir ki, in ves ti si ya la
rın art ma sı, əsa sən, Çin də və Ya po ni ya
da gü nəş ener ge ti ka sı mü əs si sə lə ri nin 
sü rət lə in ki şaf et mə si, ha be lə bər pa 
olu nan tex no lo gi ya lar qiy mət lə rin düş
mə si nə sə bəb olub.

Eks pert lə rin mə lu ma tı na gö rə, in
ves ti si ya lar ya tı rı lan mü əs si sə lər təq
ri bən 103 gi qa vat ener ji ha sil edir ki, 
bu da ABŞ əra zi sin də 158 atom re ak

to ru nun ha mı sı nın gü cü nə bə ra bər
dir.

Qeyd edək ki, son il lər Azər bay
can da al ter na tiv ener ji mən bə lə ri çox 
in ki şaf edib. Mə sə lən, öl kə də al ter na
tiv ener ge ti ka nın in ki şa fı çər çi və sin də 
2020ci ilə qə dər olan dövr də al ter na
tiv və bər pa olu nan ener ji mən bə lə ri
nin in ki şa fı na da ir Döv lət Stra te gi ya sı 
iş lə nib ha zır la nıb.

Azər bay can da al ter na tiv ener ge ti
ka nın in ki şa fı üçün bö yük po ten si al var. 
Mə sə lən, öl kə də kü lək ener ge ti ka sı nın 
po ten sia lı 4,5 min me qa vat, bio küt lə nin 
po ten sia lı 1,5 min, geo ter mal və geo ter
mik ener ji nin 800 me qa vat, ki çik elekt
rik stan si ya la rın kı 350 me qa vat təş kil 
edir. 2020ci il üçün Azər bay can da 
ümu mi is teh la kın həc min də al ter na tiv 
ener ji mən bə lə ri nin pa yı nı 20 fai zə çat
dır maq nə zər də tu tu lur.

AzərbaycanbiznesmenləriMisirə 
səfəredəcəklər

Bərpaolunanenerjimənbələrinəyatırılan
investisiyalarınhəcmiartır

“MollaNəsrəddin”jurnalının 
109-cuildönümüqeydolunub

İnanılmazrekord:italiyalıidmançı
xizəklətəyyarəsürətiyığıb

Ermənistanəhalisinin28,75faizi
ölkədənkənardayaşayır

İnsanınMarsayiyələnəcəyi 
vaxtbəyanedilibİraqordusuİŞİD-inmövqelərinə

hücumabaşlayıb

MacarıstandaBakıhaqqında 
sənədlifilm

Ap re lin 7də Cə lil Məm
məd qu lu za də nin evmu ze yin
də “Mol la Nəs rəd din” jur na
lı nın 109cu il dö nü mü nə həsr 
edil miş təd bir ke çi ri lib.

Mu ze yin fo ye sin də eks po
zi si ya nü ma yiş et di ri lib.

Mu ze yi nin di rek to ru Pə
ri xa nım Mah mu do va Cə lil 
Məm məd qu lu za də nin şə rəf i 
hə yat yo lun dan və ya ra dı cı lı
ğın dan söh bət açıb.

Ba kı da kı 189, 190,150, və 
Zi rə qə sə bə sin də ki 134 nöm
rə li or ta mək tə bin şa gird lə ri 
mu ze yin eks po zi si ya za lı ilə 
ta nış olub. Son ra şa gird lə rin 
ifa sın da Cə lil Məm məd qu lu
za də və “Mol la Nəs rəd din”çi
lər haq qın da qı sa mə lu mat lar 
səs lən di ri lib.

Bil di ri lib ki, 1906cı il ap
re lin 7də “Mol la Nəs rəd din” 
jur na lı nın ilk sa yı Tif is də işıq 
üzü gö rüb. “Mol la Nəs rəd din” 
jur na lı Azər bay can di lin də 
nəşr edi lən sa ti rik, po pul yar 
jur nal ki mi ilk sa yın dan se vi
lib. Jur na lın re dak to ru və mü
əl li fi Cə lil Məm məd qu lu za də 
o dövr zi ya lı la rı nı tez bir za
man da öz ət ra fı na top la ya bi

lib. “Mol la Nəs rəd din”in 25 il 
ər zin də 748 nöm rə si çap dan 
çı xıb.

“Mol la Nəs rəd din” 25 il ər
zin də Azər bay can dan kə nar da 
olan mü tə rəq qi qüv və lə ri, de
mok ra tik dü şün cə li in san la rı 
da öz ət ra fın da top la ya bi lib. 
Jur nal da Ömər Fa iq Ne man
za də, Mir zə Ələk bər Sa bir, 
Əb dür rə him bəy Haq ver di yev, 
Əli Nəz mi, Əli qu lu Qəm kü
sar, Məm məd Sə id Or du ba di, 
Mir zə Əli Mö cüz Şə büs tə ri və 
baş qa şa ir, ya zı çı və jur na list lər, 
o cüm lə dən, Os kar Şmer linq, 
İ.Rot ter, Əzim Əzim za də ki mi 
rəs sam lar fəa liy yət gös tə rib lər.

Son da şa gird lə rin ifa sın da 
ədə bibə dii kom po zi si ya təq
dim olu nub.

Ap re lin 4də Fran sa Alp la
rın da kı dağ xi zə yi tras la rı nın 
bi rin də ye ni – ina nıl maz re
kord qey də alı nıb.

Ru si ya nın NTV te le ka na lı 
xə bər ve rir ki, ita li ya lı id man çı 
Si mo ne Ori qo ne xi zək sü rən 
bü tün in san la rın ar zu la dı ğı 
nai liy yə tə im za atıb. Be lə ki, o, 

heç bir dön gə yə gir mə dən ya
mac dan aşa ğı düz xət lə enib.

Eniş za ma nı Ori qo ne sö
zün əsl mə na sın da təy ya rə 
sü rə ti – sa at da 251,4 ki lo metr 
sü rət yı ğa bi lib. Be lə lik lə də 
o, sü rət üz rə özü nün ke çə nil
ki re kor du nu tə zə lə mə yə na il 
olub.

Bü tün sa hə lər də if la sa 
uğ ra yan Er mə nis tan da qey
diy yat da olan la rın 28,75 fai zi 
öl kə dən kə nar da ya şa yır. Bu 
mə lu mat Er mə nis ta nın döv
lət qu rum la rı nın bey nəl xalq 
təş ki lat lar la bir gə ha zır la dı ğı 
xü su si mə ru zə də yer alır.

Miq ra si ya hə lə uzun il
lər Er mə nis tan da 1 nöm rə li 
prob lem ola raq qa la caq. Son 
he sab la ma la ra əsa sən, Er mə
nis tan da qey diy yat da olan la
rın 28,75 fai zi öl kə dən kə nar
da ya şa yır. Bu mə lu mat Er mə
nis tan döv lət qu rum la rı nın 
bey nəl xalq təş ki lat lar la bir gə 
ha zır la dı ğı xü su si mə ru zə də 
yer alır. Bil di ri lir ki, bu nun 
əsas sə bə bi iş siz lik, ma aş la rın 
ve ril mə mə si, ər zaq və il kin 
tə lə bat mal la rı nın qiy mə ti nin 
yük sək ol ma sı ilə bağ lı dır. Er
mə nis tan da ən əhə miy yət li 

mal lar əha li yə 250 %ə qə dər 
ar tı rıl mış qiy mət lər lə sa tı lır. 
Bu ba rə də Par la ment də 2015
ci il də iq ti sa di rə qa bə tin mü
da fiə si üz rə döv lət proq ra mı 
mü za ki rə olu nar kən Er mə ni 
Mil li Konq re si nin par la ment 
frak si ya sı nın rəh bə ri Le von 
Zu rab yan bil di rib. Onun söz
lə ri nə gö rə, döv lət id xal çı la
rın in hi sar çı lı ğı na göz yu mur. 
Həm çi nin im ti yaz lı biz nes
men lər üçün Sar kis yan ha ki
miy yə ti xü su si şə ra it ya ra dıb 
və on lar ka sıb la şan əha li ni 
da ha da so yur lar.  Onun söz
lə ri nə gö rə, son bir ne çə il ər
zin də buğ da, ət, şə kər, qəh və, 
bit ki ya ğı ki mi məh sul lar 100 
fa iz dən 255 fai zə dək sü ni şə
kil də ar tı rıl mış qiy mət lə Er
mə nis ta na gə ti ri lir və sa tı lır. 
Bu isə əha li nin haq lı na ra zı lı
ğı na sə bəb olur. 

Pla ne tar cə miy yə tin eks
pert lə ri in sa nın Mar sa yi yə
lə nə cə yi müd dət lə ri bə yan 
edib lər. İc la sın təş ki lat çı la rı 
onun ma te ri al la rı nın bir qə
dər son ra dərc olu na ca ğı nı 
vəd edib lər, la kin “NY City 
Ti mes” nəş ri bu ba rə də aşa ğı
da kı la rı bil di rir.

Eks pert lə rin fik rin cə, ast
ro navt lar 2033cü il də Mar
sın or bi ti nə çı xa bi lə cək lər, 
2039cu il də isə on lar ilk də fə 
Qır mı zı pla ne tin sət hi nə enə
cək lər. Mü tə xəs sis lə rin qeyd 
et dik lə ri ki mi, 2015ci il dən 
2033cü ilə dək 18 il ər zin də 
ABŞda ən azı üç pre zi dent 

ad mi nist ra si ya sı də yi şə bi lər 
və eks pert lər is tə məz lər ki, 
bu, ABŞın kos mos si ya sə
tin də də yi şik lik lə rə gə ti rib 
çı xar sın.

Bun dan baş qa, alim lər 
Mars da or bi tal mis si ya nın 
məq sə də uy ğun olubol ma
ma sın dan na ra hat dır lar. On
la rın fik rin cə, ast ro navt la rın 
pla ne tə uzun müd dət li uçu şu
na və güc lü ra dia si ya ya gö rə 
on la rın or bit də ol ma sı müd
də ti ni uzat ma ğın mə na sı yox
dur, Mar sın sət hi nə en mə yə 
baş la maq da ha ağ la ba tan dır, 
ora da in san lar, yə qin ki, ay
lar la qa la bi lə cək lər.

İraq or du su İŞİD qrup laş
ma sı nı nin Ən bar əya lə tin də
ki möv qe lə ri nə doğ ru hü cu
ma ke çib. Bu ba rə də əya lə tin 
po lis ida rə si nin nü ma yən də si 
bil di rib.

TASS in for ma si ya agent
li yi xə bər ve rir ki, İraq Da xi li 
İş lər Na zir li yi nin za bi ti or du
nun Ən bar əya lə ti nin şər qin
də ƏsSə ca ri yə və ƏlBu qa
nim ra yon la rı na yi yə lən mək 
məq sə di ilə hər bi əmə liy yat
la ra baş la dı ğı nı de yib.

Mər kə zi ko man dan lıq
dan ve ri lən mə lu ma ta gö rə, 

İraq hö ku mə ti əya lə tin in
zi ba ti mər kə zi olan ƏrRa
ma di şə hə rin də ko men dant 
saa tı re ji mi tət biq edib. Bu 
re jim bey nəl xalq koa li si ya 
qüv və lə ri nin İŞİD möv qe
lə ri nə ha va zər bə lə ri nin 
en di ril di yi vaxt la üstüs tə 
dü şür.

Qeyd edək ki, Ən bar əya
lə tin də ki əmə liy yat İraq or
du su nun in di yə qə dər öl kə 
əra zi si nin üç də bi ri ni nə za rə
ti al tın da sax la yan İŞİD qrup
laş ma sı na qar şı ye ni kam pa ni
ya sı dır. 

Ma car Ki ne ma toq raf çı
lar Gil di ya sı nın üz vü, re jis sor, 
pro dü ser və film di rek to ru 
Be la Dos pod Ma ca rıs tan da kı 
Azər bay can sə fir li yi nin dəs tə yi 
ilə “Dün ya pay taxt la rı” sil si lə
sin dən Ba kı haq qın da sə nəd li 
film üzə rin də işi ni ba şa çat dı
rıb. Mü əl li fin Lon don, Lis sa
bon, Tu nis, Bra tis la va, Pra qa, 
Vik to ri ya (Sey şel ada la rı) ki mi 
pay taxt şə hər lə rə da ir film lə
ri nin ar dın ca Azər bay can pay
tax tı haq qın da kı ki no len ti də, 
bu gün lər də ma car te le vi zi ya 
ka nal la rı ilə nü ma yiş et di ri lib.

26 də qi qə lik film Bu da
peşt dən Ba kı ya, ar tıq ne çə 
il dən bə ri bu ra da ya şa yan rə
fi qə si nin ya nı na gə lən ma car 
gən ci nin öl kə mi zin pay tax tı 
ilə ta nış lı ğı nı əks et di rir. On lar 
bir lik də Ba kı və şə hə rət ra fı
nı gə zib do la şır lar. Qo bus tan 
qa ya la rı na, neft mə dən lə ri nə, 
Ya nar da ğa, pal çıq vul kan la rı
na ta ma şa edir lər. Ba kı ya yax şı 
bə ləd olan, rus və Azər bay can 
dil lə rin də da nı şan gənc ma
car qız dos tu na Ba kı nın ta ri xi, 
in san la rı, son il lə rin iq ti sa di 
yük sə liş sa yə sin də ta ma mi lə 

ye ni dən qu rul ma sı, şə hər də 
gö rü lən bö yük qu ru cu luq iş
lə ri ba rə sin də mə lu mat ve rir, 
ona Ba kı bul va rı nı, İçə ri şə hə
ri, pay tax tın ye ni ti ki li lə ri ni, 
yol la rı nı gös tə rir. On lar zən gin 
ko lo ri ti iləse çi lən Ba kı ba zar la
rı nı gə zib do la şır, mil li mət bə
xi mi zin ne mət lə rin dən da dır, 
rast laş dıq la rı in san lar la tə mas 
qu rur lar. Tar mu si qi si ilə mü
şa yi ət olu nan film bo yu iki 
ma car gən ci öl kə miz haq qın da 
bi lik lə ri ni, tə əs sü rat la rı nı bö
lü şür, dost və həm və tən lə ri ni 
tu rist ki mi Ba kı ya gəl mə yə, 
bə zi cə hət lə ri ilə Ma ca rıs ta na 
bən zə yən Azər bay can la da ha 
ya xın dan ta nış ol ma ğa səs lə yir.

10 aprel  
20158 №13 

(107)

63


