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İyu lun 7də Xa ri ci İş lər 
Na zir li yin də Azər bay can Res
pub li ka sı nın dip lo ma tik xid
mət or qan la rı rəh bər lə ri nin 
be şin ci mü şa vi rə si ke çi ril miş
dir. Mü şa vi rə də iş ti rak edən 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev nitq 
söy lə miş dir.

İki il dən bir ke çi ri lən 
mü şa vi rə ni xa ri ci si ya sə ti
mi zin müx tə lif as pekt lə ri nin 
mü za ki rə si ba xı mın dan çox 
uğur lu for mat ol du ğu nu bil
di rən döv lə ti mi zin baş çı sı 
de miş dir: “Bu gün Azər bay
can na dir öl kə lər dən dir ki, 
gə lə cə yi ni özü mü əy yən edir, 
tam şə kil də müs tə qil si ya sət 
apa rır. Azər bay can da iq ti sa di 
müs tə qil lik tam tə min edi lib
dir. Azər bay can özü nü tə min 
edən öl kə dir.

Yə ni bu da xi li amil lər, 
iq ti sa di gü cü müz, dün ya da 
ar tan nü fu zu muz bi zə im
kan ve rir ki, bun dan son ra da 
prin si pi al xa ri ci si ya sə ti mi zi 
apa raq. De yə bi lə rəm ki, bu 
si ya sət bey nəl xalq bir lik tə
rə fi n dən də təq dir lə qar şı la
nır. Azər bay ca nın bey nəl xalq 
nü fu zu, bi zim lə əmək daş lıq 

et mək is tə yən öl kə lə rin sa yı 
get dik cə ar tır”. 

Öl kə mi zin dün ya da ar tan 
nü fu zu nu xü su si qeyd edən 
Pre zi dent İl ham Əli yev xa ri ci 
si ya sə tin əsas mə sə lə si ba rə
də ge niş da nış mış, bu sa hə də 
dip lo mat la rı mı zın qar şı sın da 
konk ret və zi fə lər qoy muş dur: 
“Xa ri ci si ya sət lə bağ lı əsas mə

sə lə Er mə nis tanAzər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin 
həll olun ma sı dır. Əf sus lar ol
sun ki, son mü şa vi rə dən ke çən 
dövr ər zin də bu sa hə də heç bir 
irə li lə yiş ol ma mış dır. Əl bət tə 
ki, müx tə lif bə ya nat lar səs lən
miş dir, müx tə lif səy lər gös
tə ril miş dir. Minsk qru pu nun 
həm sədr lə ri böl gə yə də fə

lər lə sə fər lər et miş lər. An caq 
heç bir nə ti cə yox dur. Bu nun 
baş lı ca sə bə bi Er mə nis ta nın 
qey rikonst ruk tiv möv qe yi və 
mü na qi şə ni don du rul muş və
ziy yət də sax la maq cəhd lə ri dir.

Əf sus lar ol sun ki, bey nəl
xalq ic ti ma iy yət və bu mə sə lə 
ilə bir ba şa məş ğul olan va si tə
çi lər tə rə fi n dən Er mə nis ta na 

heç bir cid di siq nal ve ril mə
miş dir. Biz də be lə fi  kir ya ra
nır ki, mə sə lə ilə məş ğul olan 
va si tə çi lər bu və ziy yə ti da ha 
çox bu şə kil də sax la maq da 
ma raq lı dır lar. On la rın əsas 
ma ra ğı on dan iba rət dir ki, 
böl gə də sa bit lik po zul ma sın, 
mü ha ri bə ol ma sın. 
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Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli
yev iyu lun 7də Gür cüs tan 
par la men ti nin səd ri Da vid 
Usu paş vi li nin baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti ni qə bul 
et miş dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Azər bay can ilə Gür cüs tan 
ara sın da si ya si, iq ti sa di və 
di gər sa hə lər də əla qə lə ri
mi zin uğur la in ki şaf et di yi
ni bil dir miş dir. Par la ment
lə ri miz ara sın da əla qə lə rin 
önə mi ni vur ğu la yan Pre
zi dent İl ham Əli yev par
la ment lə ra ra sı, həm çi nin 
bey nəl xalq təş ki lat lar çər çi
və sin də əmək daş lı ğı mı zın 
in ki şa fın dan məm nun lu ğu
nu ifa də et miş dir. Döv lə ti
mi zin baş çı sı qa nun ve ri ci lik 
sa hə sin də təc rü bə mü ba di
lə si nin əhə miy yə ti ni qeyd 

edə rək, par la ment lər ara
sın da əla qə lə rin iki tə rəf li 
mü na si bət lə ri mi zin in ki şa
fı na öz töh fə si ni ver di yi ni 
bil dir miş dir.

Gür cüs tan par la men
ti nin səd ri rəh bər lik et di
yi nü ma yən də he yə ti nin 
Azər bay ca na sə fə rin də 
məq sə din iki öl kə par la
ment lə ri ara sın da qar şı lıq lı 
fəa liy yə tin da ha da ge niş
lən di ril mə sin dən iba rət 
ol du ğu nu de miş dir. Qo naq 
qar şı lıq lı fay da lı və stra te ji 
mü na si bət lə ri mi zin qu rul
ma sı işin də de pu tat la rın 
ro lu nu qeyd edə rək, Gür
cüs tan da ye ni se çil miş par
la men tin Azər bay can ilə 
bun dan son ra da uğur lu 
əmək daş lı ğı da vam et di rə
cə yi ni məm nun luq la vur
ğu la mış dır.

İyu lun 10da Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İlham Əli ye vin sədr li yi ilə Na
zir lər Ka bi ne ti nin 2014cü ilin 
bi rin ci ya rı sı nın so si aliq ti sa di 
in ki şa fı nın ye kun la rı na və 
qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr 
olun muş ic la sı ke çi ril miş dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı ic
la sı gi riş nit qi ilə aç mışdır.

Son ra iq ti sa diy yat və 
sə na ye na zi ri Şa hin Mus ta
fa yev, kənd tə sər rü fa tı na
zi ri Hey dər Əsə dov, əmək 
və əha li nin so si al mü da fi ə si 
na zi ri Sə lim Müs lü mov çı
xış etmiş lər.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
ic las da ye kun nit qi söy lə
mişdir.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli
yev iyu lun 8də NA TO baş 
ka ti bi nin Cə nu bi Qaf qaz və 
Mər kə zi Asi ya üz rə xü su si 
nü ma yən də si Ceyms Ap pa
tu ra yı qə bul et miş dir.

NA TO ilə Azər bay can 
ara sın da əla qə lə ri yük sək 
qiy mət lən di rən Ceyms Ap
pa tu ray uğur lu əmək daş
lı ğa, xü su si lə Azər bay can 
sülh mə ram lı la rı nın Əf qa
nıs tan da ke çi ri lən əmə liy
yat lar çər çi və sin də bey nəl
xalq təh lü kə siz li yə ver di yi 
töh fə yə gö rə Azər bay can 
tə rə fi nə min nət dar lı ğı nı 

bil dir miş dir.
Döv lə ti mi zin baş çı

sı NA TO baş qə rar ga hı na 
son sə fə ri ni və ke çir di yi 
gö rüş lə ri məm nun luq la 
xa tır la mış, Azər bay can ilə 
NA TO ara sın da əla qə lə rin 
ra zı lıq do ğur du ğu nu bil dir
miş, əmək daş lı ğın bun dan 
son ra da in ki şaf edə cə yi nə 
ümid var ol du ğu nu qeyd et
miş dir.

Gö rüş də Azər bay can 
ilə NA TO ara sın da hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə lər, əla qə lə
ri mi zin ha zır kı və ziy yə ti və 
pers pek tiv lə ri ət ra fın da fi 
kir mü ba di lə si apa rıl mış dır. 

İyu lun 9da Pre zi dent 
İlham Əli yev mü qəd dəs Ra
ma zan ayı mü na si bə ti lə mü
səl man öl kə lə ri nin Azər bay
can da kı sə fir lə ri ni və dip lo
ma tik nü ma yən də lik lə ri nin 
rəh bər lə ri ni qə bul et miş dir.

Gö rüş iş ti rak çı la rı nı sa
lam la yan Pre zi dent İl ham 
Əli yev de miş dir: “Biz si zin lə 
il ər zin də müx tə lif təd bir lər
də də fə lər lə gö rü şü rük, təm
sil et di yi niz öl kə lə rin döv lət 
və hö ku mət baş çı la rı nın, di
gər yük sək və zi fə li şəxs lə rin 
Azər bay ca na sə fər lə ri za ma
nı. Bir söz lə, il ər zin də biz tez
tez tə mas da olu ruq. Am ma 
mü qəd dəs Ra ma zan ayın da 
bi zim gö rü şü mü zün, əl bət tə 
ki, xü su si əhə miy yə ti var dır.

Mən çox şa dam ki, təm sil 
et di yi niz öl kə lər ilə Azər bay
ca nın çox sıx əla qə lə ri var dır. 
Bi zim si ya si əla qə lə ri miz çox 
yük sək sə viy yə də dir, hu ma
ni tar sa hə də, mə də niy yət lə 
bağ lı mə sə lə lə rin həl lin də 
biz çox fə al əmək daş lıq edi rik.

Əl bət tə, biz ha mı mız is
tər dik ki, iq ti sa di sa hə də də 
əla qə lər yük sək sə viy yə də 
ol sun və bu na ça lı şı rıq. He
sab edi rəm ki, in di ki şə ra it
də bir gə iq ti sa di tə şəb büs lər, 
in ves ti si ya la yi hə lə ri, biz nes 
qu rum la rı nın bir gə fəa liy yə ti 

əla qə lə ri mi zi möh kəm lən di
rə bi lər.

Bu ya xın lar da Azər bay can 
sə fi r lə ri ilə ke çir di yim gö rüş
də qeyd et dim ki, mü səl man 
öl kə lə ri ilə bi zim əla qə lə ri miz 
xa ri ci si ya sə ti mi zin prio ri tet
lə rin dən bi ri dir. Biz ha mı mız 
ça lış ma lı yıq ki, İs lam həm rəy
li yi ni güc lən di rək, mü səl man 
öl kə lə ri ara sın da kı bir li yi da
ha da möh kəm lən di rək.

Mən şa dam ki, bey nəl xalq 
are na da biz da im birbi ri mi
zi dəs tək lə yi rik, bey nəl xalq 
təş ki lat lar da uğur lu əmək daş
lıq edi rik, xü su si lə BMTdə. 

BMTdə birbi ri mi zə gös tər di
yi miz dəs tək bi zim möv qe lə ri
mi zi güc lən di rir və haqqəda
lət də bu nu tə ləb edir. Xü su si lə 
Er mə nis tanAzər bay can, Dağ
lıq Qa ra bağ mə sə lə si nin həl li 
işin də mü səl man öl kə lə ri nin 
BMTdə gös tər di yi dəs tək bi
zi xü su si lə se vin di rir. Uzun 
il lər dir ki, Azər bay ca nın bey
nəl xalq bir lik tə rə fi n dən ta nı
nan əra zi lə ri iş ğal al tın da dır. 
Bey nəl xalq hü quq nor ma la rı 
Er mə nis tan tə rə fi n dən ko bud
ca sı na po zu lub. Er mə ni lər bi zə 
qar şı et nik tə miz lə mə si ya sə ti 
apar mış lar, Xo ca lı soy qı rı mı nı 

tö rət miş lər. İş ğal edil miş tor
paq lar da bi zim bü tün ta ri xi, 
di ni abi də lə ri miz er mə ni lər 
tə rə fi n dən da ğı dıl mış dır.

Bu mü na qi şə dün ya da 
na dir mü na qi şə lər dən dir ki, 
BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı 
er mə ni si lah lı qüv və lə ri nin 
Azər bay can tor paq la rın dan 
çı xa rıl ma sı ilə bağ lı dörd qət
na mə qə bul et miş dir. Ona gö
rə, əl bət tə ki, Azər bay ca nın 
möv qe yi nin dəs tək lən mə si 
həm bey nəl xalq hü qu qa gös
tə ri lən hör mət dir, ey ni za
man da qar daş lıq, dost luq nü
mu nə si dir.

Biz də öz tə rə fi miz dən 
üzv ol du ğu muz bü tün bey nəl
xalq təş ki lat lar da mü səl man 
öl kə lə ri nin ma raq la rı nı mü
da fi ə edi rik, bun dan son ra da 
mü da fiə edə cə yik. Bi lir si niz 
ki, Azər bay can İs lam Əmək
daş lıq Təş ki la tı çər çi və sin də 
də çox fə al iş ti rak edir, öz ro
lu nu ar tı rır. İs lam Əmək daş lıq 
Təş ki la tı nın bey nəl xalq nü fu
zu nun qal dı rıl ma sı işi nə biz 
prak ti ki töh fə mi zi ve ri rik. İki 
il ər zin də Azər bay can BMT 
Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın üz vü 
ol muş dur. Bu iki il ər zin də 
iki də fə bu mö tə bər qu ru
ma sədr lik et miş dir. İki də fə 
bi zim tə rə fi miz dən irə li sü
rül müş tə şəb büs nə ti cə sin də 
mə sə lə lər mü za ki rə yə çı xa
rıl mış dır. On lar dan bi ri bey
nəl xalq ter ro riz mə qar şı mü
ba ri zə mə sə lə lə ri nə aid idi. 
Bey nəl xalq ter ro riz mə qar şı 
mü ba ri zə bi zim ümu mi işi
miz dir. İkin ci möv zu isə İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tı ilə BMT 
ara sın da kı əmək daş lıq mə sə
lə lə ri idi. Bu, əs lin də bi zim 
prio ri tet lə ri mi zi əya ni şə kil də 
gös tə rir. Əmi nəm ki, gə lə cək
də də bi zim öl kə lə ri miz İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tı çər çi və
sin də uğur la əmək daş lıq edə
cək və biz birbi ri mi zi da im 
dəs tək lə yə cə yik”.
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“Azərbaycan” nəşriyyatında çap edilmişdir
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 HeydərƏliyevFondu

Fran sa nın Ju ra dağ la
rın da yer lə şən qə dim Syam 
qəs rin də Hey dər Əli yev 
Fon du nun təş ki lat çı lı ğı 
ilə Syam fes ti va lı ke çi ri
lir. Azər bay ca nın mə də ni 
də yər lə ri ni fran sız la ra ya
xın dan ta nıt maq məq sə di 
da şı yan fes ti val mil li mu si
qi mi zə həsr edi lib.

Fes ti va lın əsas tə şəb büs
ka rı və rəh bə ri, “Xo ca lı 613” 
əsə ri nin mü əl li fi Pyer Til loy 
Azər bay ca nın zən gin mu si qi 
ta ri xi nə və ir si nə ma lik ol
du ğu nu bil di rib. O, fes ti va lın 
təş ki li nə ya xın dan kö mək
lik gös tə rən Hey dər Əli yev 
Fon du na və onun pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va ya, elə cə 
də Azər bay ca nın Fran sa da
kı sə fir li yi nə tə şək kür edib.

Dün ya nın müx tə lif öl
kə lə rin dən 100dən ar
tıq bəs tə ka rın, ifa çı nın və 

mu si qi çi nin iş ti rak et di yi 
fes ti val da 47 əsə rin ifa edi
lə cə yi ni vur ğu la yan P.Til loy 
təd bir də Azər bay can mu si
qi si nin ilk də fə qo naq qis
min də təm sil olun du ğu nu 
və bu nun tə sa dü fi xa rak ter 
da şı ma dı ğı nı söy lə yib. O, bu 
ha di sə ni Azər bay ca nın bu 
ilin ma yın dan Av ro pa Şu ra sı 
Na zir lər Ko mi tə si nə sədr lik 
et mə si ilə əla qə lən di rib.

Fes ti va lın ilk gü nün
də Azər bay can və fran sız 
mu si qi çi lə ri nin ifa sın da 
məş hur bəs tə kar lar Üze yir 
Ha cı bə yo vun, Fik rət Əmi
ro vun, Sü ley man Ələs gə
ro vun, Va qif Adı gö zə lo vun, 
Xəy yam Mir zə za də nin, 
Mu sa Mir zə ye vin, Fi rən giz 
Əli za də nin və di gər lə ri nin 
əsər lə ri səs lən di ri lib.

Fes ti val iyu lun 11dək 
da vam edə cək.

İyu lun 8də Fran sa nın 
Kann şə hə rin də Azər bay
can gün lə ri nə start ve ri lib. 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
təş ki lat çı lı ğı ilə baş la yan 
təd bir lər proq ra mı “Azər
bay can –  ənə nə lər və gə
lə cək öl kə si” şüa rı al tın da 
ke çi ri lir.

Kann şə hə ri və şə hə rin 
ic ti mai nəq liy ya tı Azər bay
ca nın təq di mat ba ner lə ri 
ilə bə zə di lib. İyu lun 31dək 
da vam edə cək Azər bay can 
gün lə rin də öl kə mi zin ta
ri xi və ənə nə lə ri ni, ey ni 
za man da müa sir in cə sə
nə ti ni əks et di rən sər gi lər, 
mu ğam sə nə ti, klas sik və 
caz mu si qi si, mil li mət bə xi
miz dən nü mu nə lər təq dim 
olu na caq.

“Keç miş  dən ba xış . 
Fran sa azər bay can lı rəs
sam la rın gö zü ilə”, “Azər
bay can ənə nə lər və gə
lə cək öl kə si”, “Ni za mi 
Gən cə vi” sər gi lə ri  iyu lun 
31dək Fran sa sa kin lə ri nə 
və tu rist lə rə Azər bay ca nın 
ta ri xi, adətənə nə lə ri, mə
də niy yə ti, ədə biy ya tı ilə ta
nış lıq im ka nı ve rə cək.

İtal yan mo del yer Re
na to Ba lest ra nın Azər bay
ca nın mil li or na ment lə ri 
əsa sın da bu la yi hə üçün 
ha zır la dı ğı kol lek si ya yer li 
iz lə yi ci lə ri öl kə mi zin ge
yim ənə nə lə ri və bu ənə
nə lə rin müa sir dəb də tət
bi qi ilə ta nış edə cək.

 Azər bay can gün lə ri za
ma nı, həm çi nin,  2015ci 
il də Ba kı da ke çi ri lə cək Bi
rin ci Av ro pa Oyun la rı nın 
təq di ma tı ilə bağ lı təd bir 
təş kil olu na caq. Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi
den ti Meh ri ban Əli ye va nın 

rəh bər lik et di yi Təş ki lat 
Ko mi tə si nin Av ro pa Oyun
la rı na ha zır lı ğı nın  öl kə dən 
kə nar da təq di ma tı na həsr 
olu na caq bu təd bir çər çi
və sin də Krua zett sa hi lin də 
qa çış ma ra fo nu ke çi ri lə cək.

Xa tır la daq ki, Hey dər 
Əli yev Fon du bu gü nə dək 
Azər bay ca nın təb li ği is ti
qa mə tin də İta li ya, Al ma
ni ya, Fran sa, Yu na nıs tan, 
Ru si ya və di gər döv lət lər, 
elə cə də bu öl kə lə rin re gi
on la rın da bir sı ra la yi hə lər 
hə ya ta ke çi rib. Bu la yi hə lər 
ta ri xi və müa sir Azər bay
ca nın təq di ma tı na, öl kə lər 
və xalq lar ara sın da əla qə lə
rin möh kəm lən di ril mə si nə 
yö nə lib.

Fran sa da ke  çi  r i  lən 
Azər bay can gün lə ri “Azər
bay can ca zı” kon sert proq
ra mı ilə start gö tür müş dür.

“Azər bay can ca zı” ge
cə sin də Azər bay ca nın bi
rin ci xa nı mı, Hey dər Əli
yev Fon du nun pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va iş ti rak 
et miş dir. Kon sert də Azər
bay can ca zı nın ta ri xi ni və 
müa sir imp ro vi za si ya la rı nı 
əks et di rən kom po zi si ya lar 
təq dim olun muş dur.

Ge cə də iş ti rak edən 
qo naq la ra Hey dər Əli yev 
Fon du tə rə fin dən ha zır lan
mış və Azər bay ca nın ta ri xi
ni, mil li və mo dern mu si qi 
ənə nə lə ri ni əks et di rən ki
tab lar təq dim olun muş dur.

Azər bay can gün lə
ri çər çi və sin də iz lə yi ci lər 
öl kə mi zi müx tə lif as pekt
lər də – ta ri xi, mu si qi si, 
ədə biy ya tı, klas sik və mo
dern in cə sə nə ti ilə bir lik də 
gör mək im ka nı əl də edə
cəklər.

Millimusiqimizəhəsredilmiş
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Biz də sülh is tə yi rik. An caq 
də fə lər lə bə yan et mi şəm ki, biz 
tor paq la rı mı zı, haqqəda lə tin 
bər pa sı nı, bey nəl xalq hü qu qun 
tən tə nə si ni is tə yi rik.

Son il lər ər zin də Er mə nis ta
nın bu möv qe yi im kan ver mir ki, 
mə sə lə da nı şıq lar yo lu ilə həl li
ni tap sın. Əl bət tə ki, mə sə lə nin 
həl li baş qa yol la da müm kün dür. 
Biz bu nu heç vaxt in kar et mə
mi şik və açıq bə yan et mi şik ki, 
hər bi yol da is tis na edil mir. Çün
ki son ay lar da, il lər də bey nəl xalq 
are na da mü şa hi də olu nan mən
zə rə onu gös tə rir ki, əf sus lar ol
sun, bey nəl xalq hü quq iş lə mir. 
Güc ami li əsas rol oy na yır. “Kim 
güc lü dür, o da haq lı dır” prin si pi 
əf sus lar ol sun ki, bey nəl xalq əla
qə lə rin konst ruk si ya sı na bö yük 
zər bə vur muş dur.

Yə ni bu, re al lıq dır. Biz re al 
dün ya da ya şa yı rıq və re al lıq lar la 
he sab laş ma lı yıq. Ona gö rə bi zim 
or du qu ru cu lu ğu ilə bağ lı ar dı cıl 
si ya sə ti miz bu gün bir da ha gös
tə rir ki, nə qə dər düz gün və nə 
qə dər vax tın da atı lan ad dım lar 
idi. Bu gün biz hər bi po ten sia
lı mı zı güc lən di rə rək mə sə lə ni 
hərb yo lu ilə də həll edə bi lə rik. 
Sa də cə ola raq he sab edi rik ki, 
hə lə da nı şıq lar po ten sia lı tü kən
mə yib. Biz si ya si, iq ti sa di, o cüm
lə dən hər bi təz yiq lər dən is ti fa
də edə rək ça lı şa ca ğıq ki, mə sə lə 
dinc yol la həll edil sin. An caq 
həll edil sin. Bu mə sə lə don du
rul muş və ziy yət də qa la bil məz. 
Bu nu hər kəs bil mə li dir. Bu mə
sə lə ilə məş ğul olan va si tə çi lər 
də bu nu bil mə li dir lər və bi lir lər.

He sab edi rəm ki, son vaxt lar 
va si tə çi lə rin fəa liy yə tin də mü
şa hi də edi lən fə al lıq bi zim ar tan 
iq ti sa di və hər bi gü cü müz lə əla
qə li olan mə sə lə dir. Çün ki on lar 
da Er mə nis tan ki mi çox yax şı 
dərk edir lər ki, is tə ni lən vaxt da 
biz hər bi gü cü müz dən is ti fa də 
edə rək Qa ra bağ mə sə lə si ni bir
də fə lik həll edə bi lə rik. Bu gün 
güc ami li, bir da ha de mək is tə yi
rəm ki, həl le di ci rol oy na yır. Biz 
da ha da güc lü ol ma lı yıq, olu ruq. 
İq ti sa di, si ya si və hər bi po ten sia
lı mız ki fa yət qə dər güc lü dür və 

da nı şıq lar da bu amil müs bət ro
lu nu oy na ya caq dır.

Dağ lıq Qa ra bağ əzə li Azər
bay can tor pa ğı dır. Ta ri xi və hü
qu qi nöq te yinə zər dən Qa ra bağ 
hə mi şə Azər bay can tor pa ğı ol
muş dur. Azər bay can xal qı Dağ
lıq Qa ra bağ da və iş ğal edil miş 
di gər tor paq lar da əsr lər bo yu 
ya şa mış, ya rat mış dır. Bü tün ta
ri xi abi də lə ri miz, to po nim lə ri
miz, kənd lə rin, şə hər lə rin ad
la rı Azər bay can mən şə li dir. Bu, 
hə qi qət dir. Əl bət tə ki, biz bu nu 
bi li rik, dün ya da bu nu bi lir və 
bil mə li dir.

He sab edi rəm ki, dip lo mat
la rın fəa liy yə ti ilk növ bə də bu 
is ti qa mə tə yö nəl mə li dir. Çün ki 
hə lə ki, ge niş dün ya ic ti ma iy
yə ti Qa ra bağ la bağ lı hə qi qət lə
ri bil mir. Er mə ni lob bi si ça lı şır 
ki, fakt la rı dün ya ic ti ma iy yə ti nə 
təh rif edil miş şə kil də çat dır sın. 
Biz isə ça lış ma lı yıq ki, re al fakt
la rı dün ya ic ti ma iy yə ti nə çat dı
raq, o cüm lə dən İrə van xan lı ğı 
ilə bağ lı olan hə qi qət lə ri çat dır
ma lı yıq.

Bi lir si niz ki, alim lə ri miz 
mə nim tə şəb bü süm lə İrə van 
xan lı ğı haq qın da bö yük el mi 
əsər ya rat mış lar. Bu nun çox bö
yük əhə miy yə ti var dır. An caq 
bu əsər da ha çox fak to lo ji və el
mi mə sə lə lə ri əks et di rir. He sab 
edi rəm ki, da ha ge niş audi to ri ya
ya çat dır maq üçün ki çik həcm li 
bro şür lər də bu ra xıl ma lı dır. He
sab edi rəm ki, Xa ri ci İş lər Na
zir li yi, Azər bay can Mil li Elm lər 
Aka de mi ya sı və Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi bir lik də be lə 
bro şür lər ha zır la ma lı dır lar ki, 
müx tə lif dil lər də nəşr edil sin və 
xa ri ci ic ti ma iy yə tə çat dı rıl sın. O 
cüm lə dən İrə va nın 1918ci il də 
Er mə nis ta na ve ril mə si fakt la
rı da ge niş audi to ri ya ya mə lum 
de yil di. Bu mə sə lə ni mən bi rin
ci də fə qal dı ran da, bu, bə zi lə ri 
üçün, ne cə de yər lər, bir ye ni lik 
ki mi gö rü nür dü. An caq bu, re
al lıq dır, bu nu ha zır da Azər bay
can da hər kəs bi lir və im kan 
düş dük cə biz bu nu bey nəl xalq 
konf rans lar da, fo rum lar da, təd
bir lər də da im qeyd et mə li yik. 
Çün ki bu, ta ri xi hə qi qət dir.

Bey nəl xalq hü quq da ta ri

xi amil lər öz ro lu nu oy na yıb, 
pre se dent hü qu qu var dır. Ona 
gö rə bi zim möv qe yi mi zi möh
kəm lən di rən ki fa yət qə dər çox 
amil lər var: ta ri xi, hü qu qi və si
ya si. Bir söz lə, həm ta ri xi, həm 
hü qu qi tə rəf bi zim möv qe yi mi
zi dəs tək lə yir. Dağ lıq Qa ra bağ 
Azər bay ca nın ay rıl maz his sə si
dir, er mə ni si lah lı qüv və lə ri nin 
tor paq la rı mız dan qeydşərt siz 
çı xa rıl ma sı ilə bağ lı BMT Təh
lü kə siz lik Şu ra sı 4 qət na mə qə
bul edib. Siz bu nu yax şı bi lir si niz. 
Di gər bey nəl xalq təş ki lat lar qə
rar və qət na mə lər qə bul et miş
lər. Yə ni, bu, ar tıq çox möh kəm 
hü qu qi zə min dir. Düz dür, bu, 
hə lə ki, re al nə ti cə yə çev ril
mə miş dir. An caq bu ta ri xi və 
hü qu qi zə min var dır. Be lə olan 
hal da tə bii ki, Azər bay can əra
zi sin də ikin ci er mə ni döv lə ti nin 
ya ra dıl ma sı qə tiy yən müm kün 
de yil dir. Əl bət tə ki, Azər bay
can döv lə ti bu na heç vaxt im kan 
ver mə yə cək və heç bir öl kə qon
dar ma “Dağ lıq Qa ra bağ res pub
li ka sı nı” müs tə qil qu rum ki mi 
ta nı ma ya caq dır. Ora da ke çi ri lən 
qa nun suz re fe ren dum lar dün ya 
bir li yi tə rə fin dən ta nın ma yıb 
və ta nın ma ya caq dır. Mə sə lə nin 
həl li öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü 
çər çi və sin də ola caq dır. Baş qa 
va ri ant yox dur! Mən bu nu bir 
da ha bə yan et mək is tə yi rəm. 
Heç vaxt Azər bay can əra zi sin də 
ikin ci er mə ni döv lə ti ya ra dı la 
bil məz! Azər bay can öz əra zi bü
töv lü yü nü bər pa edə cək dir! Biz 
sa də cə ola raq is tə yi rik ki, bu
nu nə qə dər müm kün dür sə tez 
edək. An caq edə cə yik.

Onu da qeyd et mə li yəm ki, 
əl bət tə, bu mü na qi şə dən xal
qı mız, qaç qın lar və köç kün lər 
əziy yət çə kir. An caq biz mə sə
lə ni kök lü şə kil də həll et mə li
yik. Yə ni, mə sə lə nin ya rım çıq 
şə kil də həll edil mə si, sa də cə, 
bir mər hə lə ola bi lər və tə bii 
ki, mər hə lə li həll üs tün lük təş
kil edir və edə cək dir. An caq biz 
əsas hə də fi yad dan çı xar ma ma
lı yıq. Azər bay can lı lar iş ğal edil
miş tor paq la ra, Dağ lıq Qa ra ba
ğa, – o da iş ğal edil miş tor paq dır, 
– qa yıt ma lı dır lar. Azər bay can öz 
su ve ren li yi ni bər pa et mə li dir. 

Er mə ni xal qı Azər bay can döv
lə ti çər çi və sin də yük sək mux ta
riy yət sta tu su na ma lik olan şə ra
it də ya şa ya bi lər. Biz bu nu tək lif 
et mi şik və bu ya naş ma dün ya da 
və Av ro pa da ən müs bət təc rü
bə yə əsas la nır. Siz dip lo mat lar 
yax şı bi lir si niz və biz bu mə sə
lə ni öy rən mi şik – dün ya da, Av
ro pa da nə qə dər mux ta riy yət lər 
var dır. Ora da bü tün mə sə lə lər 
çox gö zəl tən zim lə nir. Bi zim 
mə sə lə də də bu ya naş ma üs tün
lük təş kil et mə li dir”.

Döv lə ti mi zin baş çı sı bey
nəl xalq təş ki lat lar la əmək daş lıq 
ba rə də də ət raf ı bəhs et miş və 
da ha çox BMT və ATƏT üzə rin
də da yan mış dır: “Əf sus lar ol sun 
ki, son vaxt lar küt lə vi in for ma
si ya va si tə lə rin də “bey nəl xalq 
ic ti ma iy yət” sö zü çox iş lə di lir və 
bu söz bir qrup öl kə lə ri nə zər
də tu tur. An caq bey nəl xalq ic ti
ma iy yət BMTdir və bey nəl xalq 
ic ti ma iy yət Azər bay ca nı dəs tək
lə yir, öz dəs tə yi ni gös tər miş dir. 
Ona gö rə in di bi zim bö yük, əvə
zo lun maz təc rü bə miz var dır və 
biz BMTdə səy lə ri mi zi ge niş
lən dir mə li yik. BMTdə iki tə rəf i 
əla qə lə ri xü su si lə o öl kə lər lə ki, 
mü na si bət lə ri miz la zı mi sə viy
yə də de yil, biz on lar la bu əla qə
lə ri möh kəm lən di rə bi lə rik və 
bu nu edə cə yik”.

Nit qi nin so nun da Pre zi dent 
İl ham Əli yev di as por təş ki lat la rı 
ilə sə fir lik lə rin əmək daş lı ğın
dan, iq ti sa di və xa ri ci si ya sə tin 
uz laş dı rıl ma sın dan da nış mış dır: 
“...Bu ra da İq ti sa diy yat və Sə na
ye Na zir li yi, Azər bay can Döv lət 
Neft Fon du, Xa ri ci İş lər Na zir li yi 
bir lik də ça lış ma lı dır lar. Biz xa ri
cə qo yu lan in ves ti si ya port fe li ni, 
əl bət tə ki, təs diq edi rik. Azər
bay can şir kət lə ri ni xa ri ci ba zar
la ra çı xar maq üçün bi zim sə fir
lik lər ça lı şır lar. Ke çən mü şa vi rə
də də mən qar şı ya bu və zi fə ni 
qoy mu şam. Son vaxt lar xa ric də 
Azər bay can şir kət lə ri nin sa yı da, 
on la rın fəa liy yə ti də ar tır.

Ener ji dip lo ma ti ya mız – bu 
da əl bət tə ki, çox önəm li mə sə
lə dir. Çün ki bu gün ener ji təh lü
kə siz li yi ni öl kə lə rin mil li təh lü
kə siz li yin dən ayır maq müm kün 
de yil dir. Azər bay can ener ji təh

lü kə siz li yi ni tam şə kil də tə min 
edib və baş qa öl kə lə rin ener ji 
təh lü kə siz li yi nin tə min olun ma
sın da fə al iş ti rak edir. Son vaxt lar 
im za la nan sa ziş lər bi zim im kan
la rı mı zı bö yük də rə cə də ar tı ra
caq və Azər bay ca nı dün ya üçün, 
Av ro pa üçün da ha da önəm li öl
kə yə çe vi rə cək dir. “Şah də niz2”, 
TA NAP, TAP la yi hə lə ri Av ro pa
nın ən bö yük inf rast ruk tur la yi
hə lə ri dir. Azər bay can li der li yi öz 
üzə ri nə gö tü rüb. Bu la yi hə lə rin 
ic ra sı nə ti cə sin də biz bö yük ba
za ra çı xış əl də edə cə yik. Av ro pa 
mə ka nı da ye ni qaz mən bə yi nə 
çı xış əl də edə cək dir. Ye ni qaz 
mən bə yi – ən önəm li si bu dur, 
ye ni marş rut yox, ye ni qaz mən
bə yi. Av ro pa üçün bu gün ye ni 
qaz mən bə yi, sa də cə ola raq, 
Azər bay can dır. Baş qa ye ni mən
bə yox dur və ya xın za man lar da 
ol ma ya caq dır.

Ona gö rə bu mə sə lə ilə bağ
lı, – ey ni za man da, bu la yi hə lə
rin ic ra sı za ma nı on lar la, yüz lər
lə xa ri ci şir kət ça lı şa caq, – kont
rakt lar im za la na caq dır. Ar tıq bir 
çox kont rakt lar im za lan mış dır və 
bu kont rakt lar o şir kət lər üçün 
bö yük gə lir mən bə yi dir. Bu ra
da da he sab edi rəm ki, əl bət tə, 
bü tün bu mə sə lə lər açıq ten der 
yo lu ilə həll edi lə cək dir. An caq 
ye nə də Azər bay can bu la yi hə
lə rin li de ri, tə şəb büs ka rı ki mi öz 
sö zü nü de yə bi lər və de yə cək dir. 
Bu ra da da he sab edi rəm ki, həm 
iq ti sa di pa ra metr lər, ey ni za
man da, bi zim iki tə rəf i əla qə lər 
də nə zə rə alın ma lı dır. Ona gö rə 
biz bu la yi hə lə rin ic ra sı nə ti cə
sin də bir ne çə hə də fə ça ta ca ğıq. 
Əmi nəm ki, bu bö yük la yi hə lə ri 
vax tın da ic ra edə cə yik.

Bir da ha de mək is tə yi rəm 
ki, Azər bay can prin si pi al, ar dı
cıl xa ri ci si ya sət apa rır. Müs tə qil 
xa ri ci si ya sət apa rır və bun dan 
son ra da apa ra caq dır. Azər bay
ca nın dip lo ma tik kor pu su uğur la 
fəa liy yət gös tə rir. Si zin fəa liy yə
ti niz dən mən bü töv lük də ra zı
yam. Əl bət tə ki, müx tə lif nöq
san lar, ça tış maz lıq lar ola bi lər. 
An caq bü töv lük də Azər bay can 
dip lo ma ti ya sı in ki şaf döv rü ya
şa yır. Mən si zə fəa liy yə ti niz də 
ye ni uğur lar ar zu la yı ram”. 

Fran sa nın Kann şə hə rin də 
Azər bay can mə də niy yə ti gün
lə ri çər çi və sin də “Ba kıAv ro
pa Oyun la rı 2015”in tən tə nə li 
təq di ma tı ol muş dur.

Azər bay ca nın bi rin ci xa nı
mı, bi rin ci Av ro pa oyun la rı nın 
Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri Meh
ri ban Əli ye va mə ra sim də çı xış 
et miş dir. Çı xı şı nın əv və lin də 
təd bir iş ti rak çı la rı nı sa lam la yan 
Meh ri ban Əli ye va da ha son ra 
de miş dir: “Bu gün kü gö rü şü müz 
Azər bay ca nın ta ri xin də çox əla
mət dar ha di sə yə  2015ci il də 
Ba kı da ke çi ri lə cək bi rin ci Av ro
pa Oyun la rı na həsr olu nub. Bil
di yi niz ki mi,  Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nin qə ra rı ilə Av ro pa 
oyun la rı Azər bay ca nın pay tax
tı Ba kı şə hə rin də ke çi ri lə cək 
və bu qə rar Azər bay can xal qı 
tə rə fin dən bö yük məm nu niy
yət lə, bö yük dəs tək lə qar şı la
nıb. Məhz bu ta ri xi qə ra ra gö rə 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si nin 
bü tün üzv lə ri nə və pre zi den
ti nə öz də rin min nət dar lı ğı mı 
bil di ri rəm.

Bu na bax ma ya raq ki, olim
pi ya hə rə ka tı Av ro pa da do
ğu lub və son ra dan Av ro pa da 
bər pa olu nub. Bu vax ta qə dər 
Av ro pa oyun la rı heç za man 
ke çi ril mə yib və be lə oyun la rı 
ta ri xə ilk Av ro pa oyun la rı ki
mi da xil olan ya rış ma la rı qə bul 

et mək, ha zır la maq və ke çir mək 
bi zim üçün, Azər bay can üçün 
ən bö yük şə rəf dir və həm də 
bö yük mə su liy yət dir.

Bu gün Azər bay can dün ya
da id man mə ka nı ki mi ta nı nır. 
İd ma na dəs tək, olim pi ya hə rə
ka tı na dəs tək döv lət si ya sə ti nin 
əsas is ti qa mət lə rin dən bi ri dir. 
Biz müs tə qil li yi mi zi bər pa et
dik dən son ra olim pi ya oyun la
rın da 1996cı il dən iş ti rak edi rik 
və qı sa bir za man da id man çı
la rı mız bö yük nai liy yət lər əl
də et miş lər. Oyun dan oyu na 
qa za nı lan me dal la rın sa yı ar tır. 
Son yay olim pi ya oyun la rın da 
Azər bay can at let lə ri on me dal 
qa zan mış lar və bu nə ti cə lə ri nə 
gö rə Av ro pa öl kə lə ri ara sın da 

15ci, iş ti rak çı lar ara sın da isə 
30cu ye ri tut muş lar.

Öl kə miz də id man inf rast
ruk tu ru nun in ki şa fı na bö yük 
diq qət lə ya na şı lır və son on il
də Azər bay can da 50dən çox 
olim pi ya mər kə zi in şa olu nub. 
İd man la məş ğul olan, id ma nı 
özü nə pe şə se çən gənc lə rin sa
yı son il lər ar tır və bu gənc lə rin 
qar şı sın da ye ni pers pek tiv lər və 
im kan lar açı lır.

Öl kə miz bey nəl xalq id man 
təd bir lə ri nin ke çi ril mə sin də də 
bö yük təc rü bə əl də edib. Ba
kı da id ma nın müx tə lif növ lə ri 
üz rə  Av ro pa və dün ya çem pio
nat la rı ke çi ri lib. Ötən ay Ba kı da 
ke çi ri lən bə dii gim nas ti ka üz rə 
Av ro pa çem pio na tı həm id man

çı lar, həm də id man ic ti ma iy yə ti 
tə rə fin dən ən yük sək sə viy yə də 
ha zır lan mış çem pio nat ki mi qiy
mət lən di ril miş dir.

Məhz bü tün bu fakt la rı  id
man çı la rı mı zın nai liy yət lə ri ni, 
möv cud id man inf rast ruk tu ru
nu, döv lət tə rə fin dən id ma na 
güc lü dəs tə yi və əl bət tə, öl kə
mi zin ümu mi sü rət lə in ki şa fı nı 
nə zə rə ala raq Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si bu oyun la rı Azər bay
can da ke çir mə yə qə rar ver miş
dir.

Olim pi ya oyun la rı Av ro pa
nın id man ta ri xin də ye ni sə hi
fə aça caq və əl bət tə ilk oyun lar 
gə lə cək ya naş ma la rın stan dart
la rı nın sə viy yə si ni tə min edə
cək dir. Bu na bax ma ya raq ki, ha

zır lıq üçün cə mi iki il ya rım vaxt 
ay rı lıb, Azər bay can bu oyun la rı 
yay olim pi ya oyun la rı sə viy yə
sin də ke çir mək əz min də dir. 
Bu nun üçün bü tün la zı mı təd
bir lər hə ya ta ke çi ri lir və təş ki lat 
ko mi tə si ça lı şır. Biz bey nəl xalq 
qu rum lar la, Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si ilə sıx əmək daş lıq qur
mu şuq. Biz çox say lı kö nül lü lə rin 
dəs tə yin dən is ti fa də edi rik və 
bü tün la zı mı iş lər hə ya ta ke çi
ri lir. Mən ümid va ram ki, bi rin ci 
Av ro pa oyun la rı əda lət li, sağ lam 
rə qa bət, dost luq və həm rəy lik 
şə rai tin də ke çi ri lə cək dir. 

Əziz dost lar, mən für sət dən 
is ti fa də edə rək si zi öl kə mi zə 
də vət edi rəm. Ümid va ram ki, 
bi rin ci Av ro pa oyun la rı za ma
nı öl kə mi zin qo na ğı ola raq, siz 
həm də Azər bay ca nın ta ri xi, 
mə də niy yə ti, Şərq lə Qər bi bir
ləş di rən me mar lıq abi də lə ri və 
ənə nə lə ri ilə də ta nış ola bi lər
si niz”.

Çı xı şı nın so nun da bu gün 
Azər bay ca nın to le rant lıq və 
mul ti kul tu ra lizm ba xı mın dan 
dün ya mər kəz lə rin dən bi ri nə 
çev ril di yi ni bil di rən Meh ri ban 
Əli ye va ümid var ol du ğu nu bil
dir miş dir ki, Azər bay can da ke
çi ri lə cək ilk Av ro pa oyun la rı 
xalq la rı bir ləş di rən də yər lə rin 
möh kəm lən mə si nə öz la yiq li 
töh fə si ni ve rə cək dir.

Azərbaycanındiplomatik
xidmətorqanlarırəhbərlərinin
beşincimüşavirəsi
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SİyavuşƏMİrlİ

Bi nə qə di  ra yo nun da 
“ehö ku mət” qu ru cu lu ğu 
sa hə sin də hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər və tən daş la ra gös tə
ri lən xid mət lə rin key fiy yə ti
nin yük səl mə si nə, ümu mən 
ic ra struk tur la rı nın fəa liy yə
tin də şəf af ı ğın və he sa bat lı
lı ğın tə min edil mə si nə ge niş 
im kan lar ya ra dıb. Müa sir in
for ma si yakom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı nın ən son 
nai liy yət lə ri ni fəa liy yə tin də 
tət biq et mə yə ça lı şan Bi nə
qə di RİHin baş lı ca məq sə
di və tən daş məm nun lu ğu nu 
tə min et mək, sa kin lə rin əri
zə və şi ka yət lə ri nə, mü ra ci
ət lə ri nə ba xıl ma sı işi nin ye ni 
döv rün tə ləb lə ri sə viy yə sin
də qu rul ma sı dır. 

“Elekt ron Azər bay can” 
proq ra mı nın hə ya ta ke çi ril
mə si üz rə Təd bir lər Pla nı na 
mü va fiq ola raq, 2012ci ilin 

may ayın dan eti ba rən Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin baş çı sı Apa ra tın da 
elekt ron ida rə et mə nin ge niş 
tət bi qi nə baş la nıl mış, Av to
mat laş dı rıl mış İn for ma si ya 
Sis te mi nin (AİS) ha zır lan
ma sı üz rə iş çi qrup ya ra dıl
mış, mü va fiq alt mo dul lar 
mü əy yən ləş di ril miş dir. Qı
sa vaxt ər zin də kar gü zar lıq, 
kadr alt sis tem lə ri və ra yo
nun mü fəs səl elekt ron xə ri
tə si ha zır la na raq is ti fa də yə 
ve ril miş dir. 2012ci ilin sent
yabr ayın dan eti ba rən Bi nə
qə di RİH baş çı sı Apa ra tın da 
və qə sə bə ic ra nü ma yən də
lik lə rin də elekt ron sə nəd 
döv riy yə si nin pi lot va ri an
tı nın tət bi qi nə baş lan mış dır 
və ha zır da bu iş lər uğur la 
da vam et di ri lir. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti tə rə fin dən yer li 
ic ra ha ki miy yət lə ri ara sın da 
ilk də fə ola raq xü su si tex
ni ki va si tə lər lə və mü va fiq 
proq ram tə mi na tı ilə təc hiz 
edil miş “Sa kin lə rin Mü ra ci ət 
Xid mə ti1646” (SMX) 2013
cü ilin fev ral ayın dan is ti fa

də yə ve ril miş dir. Qı sa vaxt 
ər zin də və tən daş mü ra ci ət
lə ri nin araş dı rıl ma sı nın si vil 
və müa sir me xa niz mi ki mi 
özü nü doğ rult muş, ra yon sa
kin lə ri nin bö yük rəğ bə ti ni 

qa zan mış dır. Bun dan əla və, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın mü va fiq 
əm ri nə əsa sən, AİSdə ev 
tə sər rü fat la rı, ope ra tiv mə
lu mat lar, məs lə hətməş və
rət və sta tis tik he sa bat lar 
alt mo dul la rı ya ra dı la raq is ti
fa də yə ve ril miş, RİH baş çı sı 
Apa ra tı ilə ra yon əra zi sin də 
yer lə şən ida rə, mü əs si sə və 
təş ki lat lar ara sın da elekt
ron ya zış ma la rın apa rıl ma
sı üçün hə min qu rum la ra 
sö zü ge dən sis tem dən is ti
fa də yə çı xış im ka nı ya ra dıl
mış dır. Bi nə qə di Ra yon İc ra 
ha ki miy yə ti baş çı sı nın 28 
no yabr 2013cü il ta rix li sə
rən ca mı na əsa sən, 2 de kabr 
2013cü il ta rix dən pi lot əra
zi ola raq se çil miş Rə sul za də 
qə sə bə sin də, ha be lə 8ci və 
9cu mik ro ra yon la rın əra
zi sin də ya şa yan sa kin lə rə 
elekt ron xid mət lə rin gös tə
ril mə si nə baş la nıl mış dır. 

İyu lun 9da isə Bi nə qə di 
ra yo nun da ye nə də yer li ic ra 
ha ki miy yət lə ri ara sın da ilk 
də fə ola raq elekt ron in for
ma si ya köşk lə ri nin təq di mat 

mə ra si mi ke çi ril miş dir. Ra
yon ic ra ha ki miy yə ti nin in zi
ba ti bi na sın da ke çi ri lən təd
bir də RİH  baş çı sı nın bi rin ci 
müa vi ni İl qar Sü ley ma nov, 
Ra bi tə və Yük sək Tex no lo

gi ya lar Na zir li yi nin (RYTN) 
İn for ma si ya cə miy yə ti nin 
in ki şa fı şö bə si nin mü di ri İs
fən di yar Əli yev, Azər bay can 

Res pub li ka sı Pre zi den ti ya
nın da Və tən daş la ra Xid mət 
və So si al İn no va si ya lar üz rə 
Döv lət Agent li yi nin (“ASAN 
xid mət”) Stra te ji araş dır ma
lar və so si al in no va si ya lar şö
bə si nin mü dir müa vi ni Fa riz 
Cə fə rov, Bi nə qə di RİH baş
çı sı Apa ra tı nın mə sul iş çi lə ri 

və me dia nü ma yən də lə ri iş
ti rak et miş lər. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan İl qar Sü ley ma nov son 
il lər mo dern və çe vik ida
rə et mə nin tə mi ni, döv lət 
ida rə çi li yi nin müa sir prin
sip lər əsa sın da təş ki li məq
sə di ilə mü hüm is la hat la rın 
hə ya ta ke çi ril di yi ni diq qə tə 
çat dır mış, bu is ti qa mət də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti tə rə fin dən də zə
ru ri ad dım la rın atıl dı ğı nı 
bil dir miş, hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lər ba rə də mə lu mat 
ver miş dir. Qeyd olun muş
dur ki, son iki il də re al laş
dı rıl mış Av to mat laş dı rıl mış 
İn for ma si ya Sis te mi, ha be lə 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid
mə ti – 1646” ra yon da ida
rə et mə nin in no va tiv üsul 
və va si tə lər lə hə ya ta ke çi ril
mə si nə im kan ya rat mış dır. 

Bi nə qə di 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 in for ma si ya köşk
lə ri nin iş prin si pi ba rə də 
təd bir iş ti rak çı la rı na ət raf lı 
mə lu mat ver miş dir. O, elekt
ron in for ma si ya köşk lə ri nin 
Azad lıq pros pek ti 157 ün
va nın da yer lə şən “Fa vo rit” 
mar ket də, 8ci mik ro ra yon, 
İ.Da da şov kü çə si 60 ün va

nın da yer lə şən “Bi zim mar
ket”də və met ro nun “Azad
lıq pros pek ti” stan si ya sın da 
qu raş dı rıl dı ğı nı, ya xın gə
lə cək də hə min köşk lə rin 
əha tə dai rə si nin da ha da 
ge niş lən di ri lə cə yi ni diq qə tə 
çat dır mış dır. Bil di ril miş dir 
ki, sa kin lər bu köşk lər va si
tə si lə Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın, onun 
müa vin lə ri nin, Apa ra tın şö
bə mü dir lə ri nin qə bul gün
lə ri nin qra fi ki; RİH  baş çı sı
nın əra zi də ke çir di yi səy yar 
gö rüş lə rin vax tı;  əri zə for
ma la rı nın nü mu nə lə ri nin və 
sə nəd lə rin si ya hı sı; Bi nə qə di 
ra yo nu nun elekt ron xə ri tə si; 
apa rı lan abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri və gə lə cək la yi hə lər; 
əra zi də yer lə şən ida rə və 
təş ki lat la rın, təh sil, mə də
niy yət, sə hiy yə mü əs si sə
lə ri nin ün van la rı; Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
rəs mi in ter net sə hi fə si (so
si al şə bə kə lər də ki sə hi fə lər 
də da xil ol maq la) ba rə də 
mə lu mat əl də edə bi lər lər.   
Sa kin lər ic ra ha ki miy yə ti
nin rəs mi in ter net sə hi fə si 
va si tə si lə elekt ron mü ra ci
ət gön də rə bi lə cək lər. Bu, 
“Açıq hö ku mət”in təş vi qi və 
kor rup si ya ya qar şı mü ba ri zə 
sa hə sin də mü tə rəq qi ad dım 
ola raq sa kin lə rin prob lem lə
ri nin həl li nə yö nəl miş dir. 

İn te rak tiv for ma da ke çi
ri lən təq di mat da E.İma nov 
jur na list lə ri ma raq lan dı ran 
su al la rı ət raf lı ca vab lan dır
mış dır.

Təd bir də çı xış edən 
RYTNin şö bə mü di ri İs
fən di yar Əli yev və “ASAN 
xid mət”in əmək da şı Fa riz 
Cə fə rov ye ni la yi hə nin əhə
miy yə tin dən söz aç mış, Bi

nə qə di RİHin exid mət lər 
sa hə sin də ki fəa liy yə ti ni yük
sək də yər lən dir miş lər. 

Təd bir Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin elekt
ron in for ma si ya köşk lə ri nin 
təb li ği ilə bağ lı ha zır lan mış 
so si al rek lam çar xı nın nü ma
yi şi ilə ye kun laş mış dır. 

SİyavuşƏMİrlİ

Bi nə qə di ra yo nun da 
baş la nıl mış “Tə miz Bi nə
qə di” la yi hə si çər çi və sin də 
bir sı ra bey nəl xalq və yer
li şir kət lər lə əmək daş lıq 
nə zər də tu tul muş dur. Bu 
gün lər də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı
nın bi rin ci müa vi ni İl qar 
Sü ley ma no vun sədr li yi ilə 
15 nə fər dən iba rət ko mis
si ya nın  ke çir di yi  ic las

da “Co caCo la” şir kə ti nin 
Azər bay can da kı rəs mi nü
ma yən də li yi ilə əmək daş
lıq ra zı laş ma sı əl də olun
muş dur.

Şir kə tin ic las da iş ti rak 
edən rəs mi təm sil çi si De
mo kan Kon ya lı gil “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si çər çi və
sin də RİHlə əmək daş lıq
dan məm nun ol du ğu nu bil
dir miş dir. Son ra iş çi qrup la 
bir gə müx tə lif tək lif ər mü
za ki rə edil miş dir. 

M.orucov

Gə lən il Ba kı da ke çi ril
mə si plan laş dı rı lan I Av ro
pa Olim pi ya Oyun la rı ərə
fə sin də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin tə şəb
bü sü ilə ic ra sı na baş la nıl mış 
“Tə miz Bi nə qə di” so si al la
yi hə si ra yon sa kin lə ri tə rə
fin dən ra zı lıq la qar şı la nır. 
On lar iyu nun 5dən hə ya ta 
ke çi ril mə si nə baş la nıl mış 
la yi hə nin ic ra sı pro se sin də 
kö nül lü iş ti rak et mək niy
yə tin də ol duq la rı nı bil di
rir lər.

Son gün lər bu nun la əla
qə dar re dak si ya mı za çox
say lı te le fon zəng lə ri da xil 
ol maq da dır. Mü ra ci ət edən 
sa kin lər ya şa dıq la rı əra zi lər
də  ya şıl lıq la rın sa lın ma sı və 
on la rın qo run ma sı pro se sin
də ya xın dan iş ti rak et dik lə
ri ni diq qə tə çat dı rır lar. On
lar dan bi ri də Azad lıq pros
pek tin də – 196 say lı bi na da 
ya şa yan Ra fiq Qu li yev dir. 

Onun la bir gə qeyd olu nan 
ün van da olar kən mü şa hi də 
et di yi miz mən zə rə hə qi qə
tən də ürə ka çan idi. Bi na nın 
qar şı sın da kı ki çik sa hə də 
xü su si sə li qəsah man la əkil
miş gülçi cək kol la rı ət ra fa 
xü su si ya ra şıq ve rir di. 

Bu ya şıl lı ğın sa lın ma
sın da bö yük zəh mə ti ol muş 
R.Qu li yev bi zim lə söh bə
tin də Bi nə qə di ra yo nun da 
son il lər hə ya ta ke çi ri lən 
qu ru cu luq iş lə ri ni yük sək 
də yər lən dir di yi ni bil dir di: 
“Ra yon da apa rı lan abad lıq
qu ru cu luq iş lə ri sa kin lə rin 
ürə yin cə dir. Ya şa dı ğım bi

na nın fa sa dı tə mir olu nub, 
kom mu nal prob lem lə ri 
həl li ni ta pıb. Ha zır da bi
na nın qar şı sın da əha li nin 
nor mal is ti ra hə ti nin təş ki li 
üçün abad lıq iş lə ri nə baş la
nı lıb. İna nı ram ki, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
tə şəb bü sü ilə baş lan mış 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə
si sa kin lə rin bö yük dəs tə
yi ni qa za na caq. Bi nə qə di 
sa kin lə ri ya şa dıq la rı əra zi
lə rin tə miz sax la nıl ma sı və 
abad laş dı rıl ma sı pro se sin də 
ya xın dan iş ti rak et mə li dir
lər. Mən də bu tə şəb bü sü 
dəs tək lə yə rək, ya şa dı ğım 
bi na nın qar şı sın da ki çik 
bağ ça sal maq qə ra rı na gəl
dim. Bu ra da müx tə lif növ 
gül kol la rı və çi çək lər əki
lib. İs tə yim bu dur ki, bi na
mız ya şıl lıq lar la, gülçi çək
lə əha tə olun sun”.          

Sa kin lə rin iş ti ra kı ilə di
gər be lə bağ ça isə 8ci mik
ro ra yon da, Ni za mi Nə ri ma
nov kü çə si 81 say lı bi na nın 

qar şı sın da sa lı nıb. Xü su si 
zövq lə əkil miş gül kol la rı na 
və çi çək lə rə la zı mi xid mət 
gös tə ri lir. Söh bət ləş di yi miz 
sa kin lər bil dir di lər ki, əra
zi də res pub li ka nın müx tə lif 
böl gə lə rin dən gə ti ril miş gül 
kol la rı əki lib.   

Xa tır la daq ki, “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si çər çi və
sin də ye ni park la rın sa lın
ma sı, ya şıl laş dır ma iş lə ri nin 
ge niş lən di ril mə si ra yo nun 
abad laş ma sı ilə ya na şı, eko
lo ji və ziy yə tin yax şı laş dı
rıl ma sı na, son nə ti cə də in
san la rın fi ra van ya şa yı şı na 
xid mət edir.

Yenilayihəyədəstək

Təmizliyəhərkəs
özməhəlləsindən
başlamalıdır

M.aĞaxanov

İyu lun 3də Ye ni Azər bay
can Par ti ya sı (YAP) Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tın da əra zi ilk 
par ti ya təş ki lat la rı nın gənc lər 
bir lik lə ri nin təm sil çi lə ri ilə 
gö rüş ke çi ril miş dir. Təd bir də 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la tı
nın səd ri Ra miz Gö yü şov, təş
ki la tın Apa rat rəh bə ri Qa bil 
Qa fa rov, Gənc lər Bir li yi nin 
səd ri, Bi nə qə di Ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si nin rəi si 
Qüd si Bay ra mov, ha be lə əra zi 
ilk par ti ya təş ki lat la rın da fəa
liy yət gös tə rən gənc lər bir lik
lə ri nin nü ma yən də lə ri iş ti rak 
et miş lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan Ra miz Gö yü şov bil dir
miş dir ki, I Av ro pa Oyun
la rı na ha zır lıq pro se sin də 

əra zi ilk par ti ya təş ki lat la rı
nı təm sil edən gənc lə rin də 
üzə ri nə mü əy yən və zi fə lər 
dü şür. Qeyd olun muş dur ki, 
möh tə şəm təd bi rə ha zır
lıq la bağ lı 2014cü il iyu lun 
1dən “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si nin ic ra sı na baş la
nıl mış dır. R.Gö yü şov vur
ğu la mış dır ki, ha zır da əsas 
məq səd lər dən bi ri də ic ti
ma iy yə tin müx tə lif tə bə qə
lə ri nin, o cüm lə dən gənc
lə rin la yi hə nin ic ra sı pro

se sin də fə al iş ti rak la rı nın 
tə min edil mə si dir. Onun 
söz lə ri nə gö rə, la yi hə nin 
ke çi ril mə sin də məq səd Av
ro pa Olim pi ya Oyun la rı na 
ha zır lıq döv rün də ra yo nun 
me mar lıq gör kə mi ni da ha 
da yax şı laş dır maq, tə miz lik 
və abad lıq iş lə ri ni in ten
siv və mü tə şək kil for ma da 
da vam et dir mək, bu pro
se sə ge niş əha li küt lə lə ri ni 
cəlb et mək dən iba rət dir. O, 
gənc lə rin la yi hə çər çi və sin

də bir sı ra la yi hə lə ri hə ya ta 
ke çir mə lə ri nin va cib li yi ni 
diq qə tə çək miş dir. Bil di ril
miş dir ki, la yi hə çər çi və sin
də “Tə miz mək təb”, “Tə miz 
sə hiy yə mü əs si sə si”, “Tə miz 
ev”, “Tə miz hə yət” və di gər 
mü sa bi qə lə rin ke çi ril mə si 
nə zər də tu tu lur. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın Apa rat rəh bə ri Qa
bil Qa fa rov isə əra zi ilk par
ti ya təş ki lat la rı nı təm sil edən 
gənc lə ri la yi hə də fə al iş ti ra
ka, ra yon da tə miz lik, qu ru cu
luq və abad lıq pro se si nə ya
xın dan dəs tək ver mə yə, ye ni 
tə şəb büs lər lə çı xış et mə yə 
ça ğır mış dır. O, la yi hə çər çi
və sin də YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı tə rə fin dən hə ya ta 
ke çi ri lən ic ti mai maa rif lən
dir mə iş lə ri nin ge niş lən di ri

lə cə yi ni, əha li ni ət raf mü hi tin 
qo run ma sı na, eko lo ji tə miz li
yə səs lə yən so si al çarx la rın 
ha zır la na ca ğı nı diq qə tə çat
dır mış dır.

Bi nə qə di Ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si nin rəi si 
Qüd si Bay ra mov “Tə miz Bi
nə qə di” la yi hə si çər çi və sin
də “Po lie ti len siz ay” ad lı la
yi hə nin hə ya ta ke çi ri lə cə yi ni 
bil dir miş dir. La yi hə nin so si al 
şə bə kə lər də, mət bu at da ge
niş iş qı lan dı rıl ma sı va cib li
yi ni önə çə kən Q.Bay ra mov 
gənc lə ri təb li ğat işin də fə al 
ol ma ğa ça ğır mış dır.  

Son ra müx tə lif əra zi ilk 
par ti ya təş ki lat la rın dan olan 
gənc lər “Tə miz Bi nə qə di” la
yi hə si ilə əla qə dar ide ya la rı nı 
irə li sür müş, müx tə lif tək lif
lər lə çı xış et miş lər.

Gənclər“TəmizBinəqədi”
layihəsinəqoşulur
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SİyavuşƏMİrlİ

Son il lər res pub li ka mız da 
təş kil olu nan müx tə lif sə viy
yə li id man ya rış la rı  Azər bay
ca nın bey nəl xalq sə viy yə də 
ar tan nü fu zu nun ba riz gös tə
ri ci si nə çev ri lib. Av ro pa Olim
pi ya Ko mi tə si nin Baş Məc li si
nin I Av ro pa Oyun la rı nın Ba
kı da ke çi ril mə si ilə bağ lı hə lə 
2012ci ilin de kab rın da qə bul 
et di yi ta ri xi qə rar bu nu bir da
ha təs diq lə yib.  

Xa tır la daq ki, Av ro pa 
Olim pi ya Ko mi tə si nin üz vü 
olan 49 mil li olim pi ya ko mi
tə sin dən 48nin iş ti ra kı ilə 
ke çi ril miş giz li səs ver mə də 38 
öl kə le hi nə, 8 öl kə əley hi nə, 2 
öl kə bi tə rəf ol maq la I Av ro pa 
Oyun la rı nın Ba kı da ke çi ril
mə si ba rə də qə rar qə bul olu
nub. 2015ci ilin iyuniyul ay
la rın da ke çi ri lə cək Oyun lar da 
19 id man nö vü üz rə 6000dən 
çox id man çı nın iş ti ra kı göz
lə ni lir. İlk də fə ke çi ri lə cək 
be lə mö tə bər id man ya rı şı
na Azər bay ca nın ev sa hib li yi 
et mə si öl kə mi zin bey nəl xalq 
təd bir lə ri yük sək sə viy yə də 
təş kil et mək qüd rə tin də ol
du ğu nu nü ma yiş et di rir və 
ümu mən hər bir azər bay can
lı üçün qü rur ve ri ci bir ha di sə 
ola caq dır. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Av ro pa Oyun la rı nın Azər bay
can da ke çi ril mə si ni  bö yük ta
ri xi nai liy yət ad lan dı ra raq de
miş dir: “Mən bu qə ra rın qə
bu lun da iş ti rak et miş hər kə sə 
tə şək kü rü mü, Av ro pa Olim
pi ya Ko mi tə si nə min nət dar
lı ğı mı zı bil dir mək is tər dim. 
Mən qeyd et mək is tə yi rəm 
ki, bu təd bir yük sək sə viy yə
də ke çi ri lə cək. Be lə lik lə, Ba
kı Olim pi ya Oyun la rı nı qə bul 
et mək lə ver di yi töh fə si nə gö
rə Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si
nin ta ri xi nə da xil ola caq”.

Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə
si nin Pre zi den ti Pat rik Hik ki 
isə mö tə bər təd bi rin Azər
bay can da yük sək sə viy yə də 
ke çi ri lə cə yi nə əmin li yi ni ifa
də et miş dir: “Av ro pa Oyun la rı 
haq qın da iki onil lik idi ki, söh
bət ge dir di. AOK qə ra ra al dı 
ki, Av ro pa üçün özü nün qi tə 
oyun la rı nı ke çir mə yin vax tı 
ye ti şib. Be lə lik lə, Av ro pa at let
lə ri üçün xoş xə bər ola raq, biz 
Azər bay ca nın də niz sa hi lin də 
yer lə şən gö zəl və ener ji do lu 
şə hə rin də – Ba kı da 2015ci 
ilin iyun ayın da ke çi ri lə cək 
ilk Av ro pa Oyun la rın da hər 
kə si sa lam la maq dan məm nun 
olar dıq. Bu oyun lar Av ro pa
nın ener ji si ni və bir li yi ni əks 
et di rir və at let lə ri mi zə ye ni 
və mə na lı ya rış la rı bəxş edir, 
elə cə də Av ro pa MOKla rı
nı ümu mi məq səd ət ra fın da 
bir ləş di rir”.

təşkilatçılıqyüksək 
səviyyədə 
həyatakeçirilir

Öl kə baş çı sı nın mü va fiq 
fər ma nı ilə I Av ro pa Oyun la
rı nın yük sək sə viy yə də təş ki li, 
bu sa hə də zə ru ri təd bir lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si məq sə di lə 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, 
Hey dər Əli yev Fon du nun pre
zi den ti, YU NES KO və İSES
KOnun xoş mə ram lı sə fi ri 
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın 
sədr li yi ilə Təş ki lat Ko mi tə si 
ya ra dı lıb. Təş ki lat Ko mi tə
si nin qə ra rı ilə “2015 – Ba kı 
Av ro pa Oyun la rı Əmə liy yat 
Ko mi tə si”nin ya ra dıl ma sı da 
bu sa hə də zə ru ri təd bir lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə xid mət 
edir. 

Av ro pa Oyun la rı nın Ba
kı şə hə rin də ke çi ril mə si ilə 
bağ lı qə ra rın qə bu lu həm də 
öl kə miz də be lə təd bir lə rin 
təş ki li nə olan yük sək ic ti mai 

ma raq la şərt lə nir. Bir qay da 
ola raq, müx tə lif bey nəl xalq 
id man təd bir lə ri nin Azər bay
can da ke çi ril mə si əha li tə rə
fin dən bir mə na lı dəs tək lə nir. 
Bu möh tə şəm id man təd bi ri 
həm də Azər bay ca nın dün ya
da təb li ği ba xı mın dan ol duq ca 
bö yük əhə miy yət kəsb edir. 
Ya rış gün lə rin də Av ro pa nın, 
elə cə də dün ya nın apa rı cı te
le ka nal la rı Ba kı dan ope ra tiv 
xə bər lər ya ya caq, pay tax tı mız 
növ bə ti də fə dün ya ic ti ma iy
yə ti nin diq qət mər kə zin də 
ola caq dır. Şüb hə siz, I Av ro pa 
Oyun la rı Azər bay can da id
man, tu rizm və nəq liy yat inf
rast ruk tu ru nun, ha be lə di gər 
sa hə lə rin in ki şa fı na bö yük 
tə kan ve rə cək dir. I Av ro pa 
Oyun la rı nın ke çi ril mə sin
də əl də edi lən təc rü bə gə lə
cək də res pub li ka mı zın di gər 
mü hüm ya rış la ra ev sa hib li yi 
et mə si nə şə ra it ya ra da caq, bu 
sa hə də təc rü bə si ni ar tı ra caq
dır. Ən əsa sı, Yay Olim pi ya 
Oyun la rı nın öl kə miz də ke çi
ril mə si nə id dia et mək şan sı
mız yük sə lə cək dir. 

azərbaycanda 
idmanıninkişafıüçün 
hərcürşəraitvar

Azər bay can da bey nəl xalq 
id man ya rış la rı nın yük sək 
sə viy yə də ke çi ril mə si üçün 
zə ru ri inf rast ruk tu run for ma
laş dı rıl ma sı na xü su si diq qət 
ye ti ri lir. Məhz bu nun nə ti cə
si dir ki, son il lər pay taxt Ba kı
da və böl gə lə ri miz də bir sı ra 

mö tə bər ya rış lar ke çi ril miş, 
res pub li ka mız dün ya da qa
baq cıl id man öl kə si ki mi ta
nın ma ğa baş la mış dır. 2012ci 
ilin “İd man ili” elan edil mə si 
də id ma nın və bə dən tər bi
yə si nin döv lət si ya sə tin də 
pro ri tet is ti qa mət lər dən bi ri 
ol du ğu nu nü ma yiş et dir miş
dir. Ümu mi lik də,  bu sa hə
də yü rü dü lən döv lət si ya sə
ti xü su sən də ye ni yet mə və 
gənc lər ara sın da id ma nın və 
bə dən tər bi yə si nin ge niş təb
li ği, ha be lə id man la məş ğul 
ol maq üçün zə ru ri şə rai tin 
ya ra dıl ma sı, maa rif ən dir mə 
təd bir lə ri nin güc lən di ril mə si 
və sağ lam hə yat tər zi nin təb
li ği ki mi mü hüm is ti qa mət lə ri 
özün də eh ti va edir. 

Xa tır lat maq la zım dır ki, 
id man inf rast ruk tu ru nun 
for ma laş dı rıl ma sı təd bir lə
ri çər çi və sin də 2000ci il dən 
baş la ya raq öl kə də olim pi ya 
id man komp leks lə ri nin in şa
sı ge niş vü sət al mış dır. Ötən 
müd dət də öl kə baş çı sı, Mil li 
Olim pi ya Ko mi tə si nin səd ri 
cə nab İl ham Əli ye vin rəh bər
li yi al tın da 40a ya xın Olim pi
ya komp lek si ti ki li lə rək əha
li nin is ti fa də si nə ve ril miş dir. 
Bu mər kəz lər də həm pe şə kar 
id man çı lar məşq edir lər, ey ni 
za man da gənc lə ri, uşaq lar, 
ye ni yet mə lər ay rıay rı id man 
növ lə ri nin sir lə ri nə yi yə lə
nir lər.  Ya xın gə lə cək də öl kə
miz də elə bir ya şa yış mən tə
qə si qal ma ya caq ki, ora da ən 
müa sir tə ləb lə rə  ca vab ve rən 
Olim pi ya İd man Komp lek si 
fəa liy yət gös tər mə sin... 

Av ro pa Olim pi ya Ko mi
tə si nin qə bul et di yi qə rar dan 
ötən müd dət də möh tə şəm 
id man təd bi ri nə ha zır lıq iş
lə ri in ten siv xa rak ter al mış dır. 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı
mı, Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti, Mil li Olim pi ya Ko

mi tə si İc ra iy yə Ko mi tə si nin 
üz vü Meh ri ban xa nım Əli ye
va nın baş çı lıq et di yi Təş ki lat 
Ko mi tə si nin gər gin və məq
səd yön lü fəa liy yə ti sə mə rə li 
nə ti cə lə ri ni gös tə rir. İlk Av
ro pa Oyun la rı na ha zır lıq la 
bağ lı ha zır da Ba kı da bir ne çə 
id man sa ra yı nın in şa sı da ye
kun laş maq üz rə dir. Ye ni id
man komp leks lə ri nin ti kin ti

si, möv cud sa ray la rın ye ni dən 
qu rul ma sı və tə mi ri işi dün ya 
stan dart la rı na uy ğun sə viy yə
də, yük sək key fiy yət lə hə ya ta 
ke çi ri lir.

ıavropaoyunları 
ərəfəsində 
“təmizBinəqədi” 
layihəsi

Av ro pa Oyun la rı na ha
zır lıq pro se si res pub li ka nın 
ək sər şə hər və ra yon la rı nı 
əha tə et mək lə, gü nügün dən 
da ha da sü rət lə nir. Bu pro se
sə öz töh fə si ni ver mə yə ça lı
şan pay tax tın Bi nə qə di ra yo
nun da isə bir müd dət əv vəl 
“Tə miz Bi nə qə di” so si al la
yi hə si nə start ve ril miş dir. La
yi hə nin ke çi ril mə sin də əsas 

məq səd I Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lıq müd də tin də ra yo nun 
me mar lıq gör kə mi ni da ha da 
yax şı laş dır maq, kü çə və mə
həl lə lər də, park lar da, xi ya
ban lar da apa rı lan tə miz lik və 
abad lıq iş lə ri ni in ten siv şə kil
də da vam et dir mək, bu pro

se sə ra yon ic ti ma iy yə ti ni cəlb 
et mək dən iba rət dir.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın bu gün
lər də im za la dı ğı mü va fiq sə
rən cam və bun dan irə li gə lən 
Təd bir lər Pla nı Azər bay ca nı 
dün ya da ta nı da caq möh tə
şəm id man təd bi ri ərə fə sin
də ra yo nun ic ra struk tur la
rı nın, ha be lə ic ti maisi ya si 

təş ki lat la rı nın, ümu mi lik də 
sa kin lə rin üzə ri nə dü şən öh
də lik lə rin ge niş mən zə rə si ni 
göz önün də can lan dı rır. Sə
rən cam la ra yo nun aidiy yə ti 
qu rum la rı na I Av ro pa Oyun
la rı na ha zır lıq la əla qə dar 1 
iyul 2014cü il ta rix dən eti ba
rən mər hə lə li şə kil də “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si nin hə ya ta 
ke çi ril mə si tap şı rıl mış dır. Sə
rən cam dan irə li gə lən və zi fə
lə rin ope ra tiv həl li üçün 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 no vun sədr li yi 
ilə 15 nə fər dən iba rət ko mis
si ya ya ra dıl mış və mü va fiq iş 
pla nı ha zır lan mış dır. Gö rü lə
cək iş lə rin miq ya sı isə ki fa yət 
qə dər ge niş dir. Şab lon dan, 

ənə nə vi ste reo tip lər dən və 
kos me tik təd bir lər dən ta ma
mi lə uzaq olan, ye ni lik çi xa
rak te ri ilə diq qə ti cəlb edən iş 
pla nın da müa sir dün ya da qə
bul edi lən me tod la ra üs tün lük 
ve ril miş dir. 

Təd bir lər pla nı na əsa sən, 
ha zır lıq iş lə ri 4 is ti qa mət üz
rə re al laş dı rı la caq dır. İlk is
ti qa mət “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si nin təb li ğat və maa rif
lən dir mə iş lə ri nin təş ki li” ad
la nır. Bu mər hə lə də əha li nin 
və tə sər rü fat sub yekt lə ri nin 
gö rü lən iş lər ba rə də mə lu
mat lan dı rıl ma sı üçün bir sı
ra ma raq lı ak si ya la rın təş ki li 
nə zər də tu tu lur. Mə sə lən, 
üzə rin də “Tə miz Bi nə qə di” 
lo qo su nun təs vir olun du ğu 
ge yim lə rin, ha be lə əş ya la rın 
– bay raq, qə ləm, blok not və 
s. ha zır lan ma sı əha li nin mə
lu mat dı rıl ma sı, ha be lə la yi
hə nin təb li ği nə xid mət edir. 

Məi şət tul lan tı la rı kon tey ner
lə ri nin üzə rin də həkk olunan 
lo qo isə sa kin lə ri diq qət li ol
ma ğa ça ğı rır. Bu mər hə lə də, 
həm çi nin, və tən daş la rın mo
bil te le fon la rı na qı sa me saj
la rın gön də ril mə si (“SMS”), 
fləş mob la rın təş ki li ye ni yet
mə və gənc lə rin bi la va si tə 
tə miz lik ak si ya sı nın fə al iş ti
rak çı sı na çev ril mə si ni tə min 
edə cək dir.

İkin ci is ti qa mət ki mi isə 
sti mul laş dı rı cı xa rak ter li təd
bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si 
nə zər də tu tu lur. “Ən tə miz 
ob yekt”, “Ən tə miz uşaq bağ
ça sı”, “Nü mu nə vi sə hiy yə mü
əs si sə si”, “Ən tə miz fər di ev” 
və bu qə bil dən olan di gər mü
sa bi qə lə rin ke çi ril mə si, ha be
lə ti ca rət və məi şət ob yekt lə
rin də, is ti ra hət park la rın da, 
iri sə na ye mü əs si sə lə rin də 
gö rüş lə rin təş ki li la yi hə nin 
küt lə vi ləş mə sin də mü hüm 
rol oy na ya caq dır. Av to nəq
liy yat va si tə lə ri nin saz və ziy
yət də is tis ma rı na nə za rə tin 
güc lən di ril mə si isə eko lo ji 
mü hi tin sağ lam laş dı rıl ma sı 
işi nə san bal lı töh fə ola caq dır. 

Ha zır da Bi nə qə di də abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri yük sək 

tepm lə hə ya ta ke çi ri lir, ra yo
nun si ma sı gün dəngü nə gö
zəl lə şir, müa sir lə şir. Bu təd bir
lər nə ti cə sin də əha li nin mən
zilməi şət şə rai ti nin yax şı laş
dı rıl ma sı ilə ya na şı, şə hə rin 
özü nə  məx sus mo dern me mar
lıq si ma sı for ma la şır. Təd bir lər 
pla nın da üçün cü is ti qa mət 
ki mi bu mə sə lə lə rə diq qə tin 
da ha da ar tı rıl ma sı məq sə di lə 
bir sı ra ak si ya la rın ke çi ril mə
si nə zər də tu tu lur. Kü çə lər də 
yol ni şan la rı nın nor ma tiv lə rə 
ca vab ver mə si nə diq qət ar tı rı
la caq, yol kə nar la rın da, ic ti mai 
yer lər də xal çapa laz la rın ne cə 
gəl di yu yul ma sı, kü çə ti ca rə ti 
və s. ki mi xo şa gəl məz hal la
rın ara dan qal dı rıl ma sı üçün 
zə ru ri təd bir lər hə ya ta ke çi ri
lə cək dir. 

Təd bir lər pla nı nın so nun
cu – dör dün cü böl mə si ilə ta
nış lıq isə onu de mə yə əsas ve
rir ki, sö zü ge dən la yi hə yal nız 

mü əy yən müd dət üçün de yil, 
dai mi sə ciy yə da şı ya caq dır. Bu 
möv zu da jur na list lər ara sın da 
ya zı mü sa bi qə si nin təş ki li, 
so si al çarx la rın ha zır lan ma sı, 
ay lı ğın ye ku nu üz rə sa kin
lər ara sın da rəy sor ğu su nun 
ke çi ril mə si Av ro pa Oyun la rı 
za ma nı sə li qəsah ma nı tə min 
et mək lə ya na şı, əl də edil miş 
nə ti cə lə rin qo ru nub sax la nıl
ma sı na zə min ya ra da caq dır. 

layihəninicrasına 
startverilib

İyul ayı nın 5də Bi nə qə di 
ra yo nu, 9cu mik ro ra yon, Adil 
Məm mə dov kü çə sin də ye ni is
ti ra hət par kı nın açı lı şı ilə “Tə
miz Bi nə qə di” la yi hə si nə start 
ve ri lib. Az yaş lı uşaq lar par kın 
rəs mi açı lı şı nı bil di rən len ti 
kəs dik dən son ra sülh və əmin
aman lıq rəm zi sa yı lan gö yər
çin lər ha va ya bu ra xı lıb . 

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 
par kın açı lı şı mü na si bə ti ilə 
təd bir iş ti rak çı la rı nı RİH baş
çı sı Xa ləd din İs gən də ro vun 
adın dan təb rik et miş, I Av ro
pa Oyun la rı ərə fə sin də be lə 
bir la yi hə nin ic ra sı na baş la nıl

ma sı nın mü hüm əhə miy yə tə 
ma lik ol du ğu nu vur ğu la mış
dır: “Tə miz Bi nə qə di” so si al 
la yi hə si nin ilk Av ro pa Oyun
la rı ərə fə sin də hə ya ta ke çi
ril mə si mü hüm  əhə miy yə tə 
ma lik dir. Bu oyun la rın Ba kı da 
ke çi ril mə si tək cə Azər bay
can da de yil, ümu mən Av ro
pa da id ma nın da ha da küt lə
vi ləş mə si nə və in ki şa fı na ye ni 
tə kan ola caq dır. Möh tə şəm 
id man təd bi ri Azər bay can da 
inf rast ruk tu run müa sir ləş di
ril mə si pro se si ni sü rət lən di
rə cək, öl kə mi zə cid di iq ti sa di 
mən fə ət gə ti rə cək dir. İna nı
rıq ki, res pub li ka mız da ke çi
ri lə cək bu möh tə şəm id man 
təd bi ri nə dəs tək məq sə di ilə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın sə ran ca mı 
ilə  baş lan mış “Tə miz Bi nə
qə di” so si al la yi hə sin də ya
xın dan iş ti rak edə rək pro se sə 
öz töh fə ni zi ve rə cək si niz”.

Par kın  1650 m² əra zi sin
də çə mən lik sa lın mış, 5 mi
nə ya xın müx tə lif ad da gül 
ko lu və hə mi şə ya şıl ağac lar 
əkil miş, gi riş lər də sar ma
şıq la ör tül müş 5 ar ka qu raş
dı rıl mış dır. Bun dan əla və, 
sa kin lə rin is ti ra hə ti üçün 
va nil gü lü nün ko lun dan ha
zır lan mış 1 ədəd sar ma şıq lı 
söh bət gah, 2si sar ma şıq lı 
ol maq la 28 ədəd otu ra caq, 
40 ədəd işıq di rə yi, 15 ədəd 
ur na, elə cə də fon tan is ti fa
də yə ve ril miş dir. Park da ki
çik id man mey dan ça sı, həm
çi nin uşaq lar üçün əy lən cə 
gu şə si ya ra dıl mış dır.

Son ra təd bir ta nın mış in
cə sə nət us ta la rı nın iş ti ra kı 
ilə da vam et di ri lib. Sa kin lə rin 
bö yük coş qu ilə qar şı la dı ğı 
kon sert proq ra mın da ra yo
nun az yaş lı sa kin lə ri – kör pə 
fi dan lar birbi rin dən gö zəl 
rəqs lər nü ma yiş et di rib,  ifa
la rı ilə təd bi rə əla və rəng qa
tıb lar. Ra ma zan ayı nı və ift ar 
vax tı nı nə zə rə alan təd bi rin 
təş ki lat çı la rı oruc tu tan sa
kin lə rə şir niy yat, xur ma və su 
pay la yıb lar.

Təd bir atəş fə şan lıq la ba şa 
çat dı rı lıb.

Möhtəşəmidmanbayramına
yüksəksəviyyədəhazırlıq
“TəmizBinəqədi”layihəsininicrasınabaşlanıldı
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Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı Gənc lər Bir li yi nin “Yay 
mək təb”i uğur la da vam edir 

İyu lun 6dan baş la ya raq 
da vam edən YAP Gənc lər 
Bir li yi nin Le rik “Yay mək tə
bi”ndə 100ə ya xın fə al gənc 

iş ti rak edir. Bu ra da “Pre zi
dent İl ham Əli ye vin rəh bər
li yi ilə Azər bay ca nın sü rət li 
in ki şaf döv rü və öl kə mi zin 
bey nəl xalq aləm də ye ri və 
ro lu” möv zu sun da tə lim
lər  ke çi ri lib, ey ni za man da  
“Azər bay can gənc li yi və di
ni to le rant lıq” möv zu sun da 
mü za ki rə lər da vam et di ri
lib. Qrup rəh bə ri, “İki Sa
hil” qə ze ti nin baş re dak to ru  
Vü qar Rə him za də bil di rib 
ki, ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin əsa sı nı qoy du ğu 

si ya si kurs, to le rant döv lət 
mo de li nin ya ra dıl ma sı ənə
nə lə ri bu gün uğur la da vam 
et di ri lir. Bu nun nə ti cə si dir 
ki, Azər bay can nə in ki is lam 
alə min də, həm çi nin bü tün 
dün ya da to le rant öl kə ki
mi ta nı nır. So vet dö nə min
də bağ la nıl mış, da ğı dıl mış 

məs cid lə rin açıl ma sı və ya 
ye ni məs cid lə rin in şa sı na 
xü su si nə za rət edən ulu ön
dər to le rant si ya sət yü rü də
rək di gər din lə rə də yar dım 
və dəs tək ve rib. Ümum mil li 
li de ri miz is lam di ni nə xü su
si həs sas lıq gös tə rir di. Onun 
İs la mın ən bö yük şər ti he sab 
olu nan Həcc zi ya rə ti ni ye ri
nə ye tir mə si bu nun ba riz 
nü mu nə si dir.

S on ra  “Azər  bay can 
gənc li yi və di ni to le rant
lıq” möv zu sun da tə li mi da

vam et di rən mo de ra tor Ta le 
Mür şüd za də qeyd edib ki, 
Azər bay can da is lam şiə
ima mi, sün nihə nə fi və şa fii 
məz həb lə ri ilə təm sil olun
ma sı na bax ma ya raq, res pub
li ka mız ye ga nə mü səl man 
öl kə si dir ki, bu ra da məz
həb lə ra ra sı zid diy yət lər nə

zə rə çarp mır. Azər bay can
da müx tə lif eti qad lı mü səl
man lar meh ri ban, qar daş lıq, 
qar şı lıq lı an laş ma şə rai tin də 
ya şa yır lar. Bu nu tə min edən 
amil lər – di ni dö züm lü lük, 
to le rant lıq isə elə bir də
yər dir ki, onun sü ni yol lar la 
ya ra dıl ma sı pro se si ol duq ca 
bö yük, həl lo lun maz prob
lem lər lə qar şı la şır.

 Ümu mu lik də 70 nə
fər gən cin iş ti rak et di yi bu 
tur da 3 nə fə fə al bi nə qə di li 
gənc iş ti rak edir.

M.aĞaxanov

Yer li ic ra ha ki miy yə ti 
or qan la rı ara sın da ilk ola raq  
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə tin də ya ra dıl mış “Sa
kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə ti 
1646” öz fəa liy yə ti ni uğur
la da vam et di rir.  Ra yon sa
kin lə ri nin qar şı laş dı ğı prob
lem lə rin həl li  is ti qa mə tin
də ope ra tiv təd bir lər hə ya
ta ke çir mək, və tən daş la ra 
gös tə ri lən xid mət lə rin sə
viy yə si ni yük səlt mək üçün 
ya ra dıl mış SMX sa kin lər lə 
ope ra tiv ün siy yə tin ya ra
dıl ma sı, on la rın su al la rı nın 
dər hal ca vab lan dı rıl ma sı və 
şi ka yət xa rak ter li mü ra ci ət
lə ri nin qey diy ya ta alı na raq 
ic raa ta gön də ril mə si ba xı
mın dan çox fay da lı və mü
tə rəq qi xid mət nö vü dür. 
Xid mə tin ya ra dıl ma sın da 
məq səd və tən daş la ra ya zı lı 
mü ra ci ət et mə dən və ic ra 
ha ki miy yə ti nə gəl mə dən 
on la rı na ra hat edən mə sə
lə lər ba rə də ic ra ha ki miy
yə ti nə ope ra tiv mü ra ci ət 
et mək im ka nı nın ya ra dıl
ma sı dır. Ötən il 1646 te le
fon nöm rə si nə da xil olan 
mü ra ci ət lə rin sta tis ti ka sı 
bu xid mət dən is ti fa də edən 

və tən daş la rın sa yı nın gü nü
gün dən art dı ğı nı gös tə rir.

İyun ayı ər zin də da xil 
olan zəng lə rin sta tis ti ka sı nı 
öy rən mək üçün xid mə tin 
rəi si Anar Sə fə rov la əla qə 
sax la dıq. Al dı ğı mız mə lu
ma ta gö rə, 2014cü ilin iyun 
ayı ər zin də SMXya da xil 
ol muş zəng lə rin sa yı 2554, 
ca vab lan dı rıl mış  zəng lə rin 
sa yı 2177, bir ba şa ca vab lan
dı rı lan zəng lə rin sa yı 1597,  
ya ra dı lan əksəla qə lə rin sa
yı 839, 1 ope ra tor üz rə zəng
lə rin or ta sa yı  81, tər tib edi
lən şi ka yət və rə qə lə ri nin 
sa yı isə 580 olub: “Xid mə tə 
da xil ol muş şi ka yət xa rak
ter li mü ra ci ət lə rin 570nin 
ic ra sı tə min edi lib, o cüm
lə dən 506 şi ka yət tam həll 

olu nub, 1i  qis mən həl li ni 
ta pıb, 63nə mü va fiq iza hat 
ve ri lə rək həll edi lib, 10nun  
həl li ic ra at da dır”.

Xid mət rəi si nin söz lə ri
nə gö rə, iyun ayı üz rə da xil 
ol muş şi ka yət lə rin sa hə lər 
üz rə böl gü sü nə gəl dik də isə 
mü ra ci ət lə rin 386sı suka
na li za si ya, 69u lift prob lem
lə ri, 51i  qaz təc hi za tı, 18– i 
zi bil və tul lan tı lar ilə əla qə
dar, 17si yol la rın ya rar sız ol
ma sı, 16sı sa kin lə ri na ra hat 
edən di gər mə sə lə lər, 12si  
elekt rik təc hi za tı ilə bağ lı, 
11i və ya 1,4 %i ya şıl laş dır
ma ida rə si ilə əla qə dar olub.

A.Sə fə rov, ey ni za man
da, xid mə tə ay ər zin də 35 
tə şək kür mü ra ciə ti da xil ol
du ğu nu da bil di rib.

İyu lun 9da Sa hib kar lar 
(İşə gö tü rən lər) Təş ki lat la
rı Mil li Kon fe de ra si ya sın da 
(ASK) Azər bay can Res pub
li ka sı Pre zi den ti nin 2014cü 
il 3 fev ral ta rix li Fər ma nı na 
əsa sən, Əmək və Əha li nin 
So si al Mü da fiə si Na zir li yi 
(ƏƏSMN) tə rə fin dən ha
zır lan mış əmək mü qa vi lə si 
bil di ri şi üz rə elekt ron in
for ma si ya sis te mi nin (EİS) 
tət bi qi ilə bağ lı tre ninq ke
çi ril miş dir.

Azər TAc xə bər ve rir ki, 
təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
ASKnın pre zi den ti Məm
məd Mu sa yev elekt ron in

for ma si ya sis te mi nə ke çi di 
yük sək qiy mət lən dir miş, 
bu nun göz lə ni lən dən də 
çox sə mə rə ve rə cə yi ni bil
dir miş dir.

M.Mu sa yev de miş dir: 
“Bu ra da söh bət tək cə əmək 
mü na si bət lə ri nin le qal laş
ma sın dan de yil, həm də iş
çi lə rin əmək hü quq la rı nın 
da ha mü kəm məl qo run ma
sın dan, suiis ti fa də hal la rı
nın ara dan qal dı rıl ma sın dan 
ge dir. Sis te min əsas hə dəf
lə ri res pub li ka da qey rile
qal əmək mü na si bət lə ri nin 
qar şı sı nın alın ma sı, döv lət 
büd cə si nin və döv lət so si al 

sı ğor ta ödə mə lə ri nin art
ma sı, ey ni za man da muzd lu 
iş çi lə rin əmək hü quq la rı nın 
mü da fiə si nin güc lən di ril
mə si, əmək ba za rı nın təh li li 
üçün in for ma si ya ba za sı nın 
ya ra dıl ma sı dır. Elekt ron in
for ma si ya sis te mi nin tət bi qi 
ilə bir sı ra iş çi lə rin təc rü
bə də tə sa düf edi lən əmək 
hü quq la rı nın po zul ma sı 
hal la rı nın qar şı sı bir mə na lı 
ola raq alı na caq dır”.

Təd bir də iş ti rak edən 
ƏƏSMNnin nü ma yən də
lə ri ye ni qay da la rın tət bi qi 
və ic ra me xa niz mi ba rə də 
mə lu mat ver miş lər.

Res pub li ka mız da döv lət 
məş ğul luq si ya sə ti nin güc lən
di ril mə si, bu sa hə də möv cud 
prob lem lə rin həl li, xü su si lə 
də gənc mü tə xəs sis lə rin iş lə 
tə min edil mə si is ti qa mə tin də 
mü hüm təd bir lər hə ya ta ke
çi ri lir. Ye ni iş yer lə ri nin açıl
ma sı və mü vəq qə ti sər bəst
ləş miş iş çi qüv və si nin so si al 
mü da fiə si mə sə lə lə ri sa hə
sin də gö rü lən təd bir lər lə ya
na şı, ha zır da əmək ba za rı nın 
müa sir sə viy yə də qu rul ma sı, 
öl kə nin əmək po ten sia lın dan 
da ha dol ğun is ti fa də edil mə
si də diq qət mər kə zin də dir. 
20062015ci il lə ri əha tə edən 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Məş ğul luq Stra te gi ya sı nın qə
bu lu da qeyd olu nan mə sə lə
lə rin həl li nə xid mət edir.

Bi nə qə di Məş ğul luq Mər
kə zin də iş siz li yin sə viy yə si nin 
azal dıl ma sı, iş siz lə rin və az tə
mi nat lı və tən daş la rın so si al 
mü da fiə si nin güc lən di ril mə
si, ha be lə əmək ba za rı nın 
tək mil ləş di ril mə si sa hə sin də 
zə ru ri təd bir lər hə ya ta ke
çi ri lir. Mər kəz işax ta ran və 
iş siz və tən daş la rın, xü su si lə 
gənc lə rin la yiq li iş lə tə mi na tı 
is ti qa mə tin də mü əy yən nə ti
cə lə rə na il ol muş dur. Bü tün 
bun lar la ya na şı, ra yo nun müx
tə lif əra zi lə rin də mü tə ma di 
ola raq əmək yar mar ka la rı nın 
ke çi ril mə si də iş siz li yin sə viy
yə si nin aza dıl ma sı na öz tə si ri
ni gös tə rir.

Mə lu mat üçün bil di rək 
ki, 2014cü ilin 6 ayı ər zin də 
Mər kə zə 930 nə fər və tən daş 
mü ra ci ət et miş, on lar dan 713
ü işax ta ran ki mi qey diy ya ta  
alın mış dır. Mü ra ci ət edən
lər dən 264 nə fə ri qa dın lar, 
42 nə fə ri qaç qın və  məc bu ri 
köç kün lər dir. İşax ta ran lar dan 
76sı sər bəst ləş mə (ix ti sar) ilə  
əla qə dar işi ni iti rən lər, 251i 
kadr axı cı lı ğı ilə əla qə dar iş
dən azad  olu nan lar dır. On
lar dan 152 nə fə ri ali mək təb 
mə zun la rı, 105 nə fə ri or taix
ti sas  mək təb lə ri ni bi ti rən lər, 
189 nə fə ri tam or ta mək təb 
mə zun la rı, 140 nə fə ri ilk pe şə 
mək tə bi ni bi ti rən lər, 127 nə
fə ri or ta təh si li olan lar (təh si li 
ol ma yan lar və ib ti dai təh si li 
olan lar da xil ol maq la), 66 nə
fə ri hər bi xid mət dən tər xis 
olu nan lar, 273 nə fə ri isə 29 
ya şa dək gənc lər dir. 314 nə fər 
Mər kə zə ilk də fə işax ta ran ki
mi mü ra ci ət et miş dir.

 Bu müd dət də 331 nə fər 
işax ta ran və tən daş müx tə lif 
sa hə lər də dai mi iş lə  tə min 
olun muş dur. Onlar dan 97 
nə fə ri ni qa dın lar, 10 nə fə ri ni 
sər bəst ləş mə ilə əla qə dar işi
ni iti rən lər, 154 nə fə ri ni kadr 
axı cı lı ğı nə ti cə sin də iş dən çı
xa rı lan lar təş kil et miş dir. Bun
dan baş qa, 1 nə fər cə za çək mə 
mü əs si sə sin dən azad olu nan, 
13 nə fər hər bi xi mət dən təx
ris edi lən, 59 nə fər ali təh sil li, 
44 nə fər or taix ti sas mək təb
lə ri nin mə zun la rı, 44 nə fər ilk 
pe şə mək təb lə ri nin  mə zun
la rı, 121 nə fər tam or ta mək

təb mə zun la rı, 89 nə fər or ta 
təh si li olan lar (təh si li ol ma
yan lar və ib ti dai təh si li olan lar 
da xil ol maq la) 19 nə fər qaç
qın və məc bu ri köç kün, 166 
nə fər 29 ya şa dək gənc və 141 
nə fər ilk də fə işax ta ran ra yon 
sa kin lə ri iş lə tə min olun muş
lar. Mər kə zin gön də ri şi ilə iş
siz lik müa vi nə ti ba şa çat mış 4 
nə fə rin iş lə tə mi na tı mə sə lə si 
həl li ni tap mış dır. 

Kvo ta iş yer lə ri mü əy
yən ləş di ril miş mü əs si sə lə rin 
po ten sia lı nə zə rə alı na raq,  
25 nə fər kvo ta üz rə ay rıay rı 
mü əs si sə lər də müx tə lif pe şə
lər və ix ti sas lar üz rə iş lə tə
min olun muş dur. On lar dan 6 
nə fə ri əlil, 19 nə fə ri qaç qın və 
məc bu ri köç kün dür. 19 nə fər 
so si al mü da fiə yə xü su si eh ti
ya cı olan məc bu ri köç kün isə 
müx tə lif sa hə lər də mü na sib 
iş lə tə min olun muş dur. 6 ay 
ər zin də işax ta ran ki mi mü ra
ci ət et miş 80 nə fər və tən daş
dan 12 nə fə ri dər zi, 12 nə fər 
alü mi ni um və plas tik ma te ri
al la rın yı ğı cı çi lin gə ri, 16 nə
fə ri kom pü ter mü hən di si, 12 
nə fə ri bər bərma ni kür çü, 16 
nə fə ri in gi lis di li mü əl li mi, 12 

nə fə ri isə qən nad çı ol muş lar. 
Bu müd dət də 95 nə fə rə iş siz
lik sta tu su ve ril miş, 101 nə
fə rə isə  iş siz lik müa vi nə ti (6 
nə fə rə tək rar müa vi nət) tə yin 
olun muş dur. İş siz lik sta tu su 
ve ri lən lər dən 11 nə fə ri ix ti
sa ra dü şən lər, 63 nə fə ri kadr 
axı cı lı ğı nə ti cə sin də gə lən
lər, 12  nə fə ri or du dan tər xis 
olu nan lar, 27 nə fər qa dın lar, 
21 nə fər isə 29 ya şa dək   olan 
gənc lər dir.

2014cü ilin bi rin ci ya
rı sın da ra yon da fak ti ki ola
raq 643 mü əs si sə fəa liy yət də 
olub. Bun lar dan 103ü döv lət, 

540ı isə qey ridöv lət mü əs
si sə lə ri dir. 507 mü əs si sə və 
təş ki lat işə qə bul edi lən və 
iş dən çı xa rı lan iş çi lər haq qın
da  he sa bat təq dim et miş dir. 
On lar dan 96sı döv lət, 411i 
isə qey ridöv lət  mü əs si sə lə
ri dir. Or ta he sab la 71 mü əs si
sə, təş ki lat və fi zi ki şəxs lər dən 
Mər kə zə 811 boş iş yer lə ri 
haq qın da mə lu mat “1 №li 
for ma” üz rə təq dim olun muş
dur. 27 döv lət mü əs si sə sin dən 
479 boş iş ye ri, 43 qey ridöv lət 
mü əs si sə lə rin dən 313 boş iş 
ye ri, 1 xa ri ci mü əs si sə dən isə 
19 boş iş yer lə ri ba rə də mə lu
mat ve ril miş dir. 

Məş ğul luq Mər kə zi nin 
in zi ba ti bi na sın da ay da bir 
də fə ol maq la ki çik əmək yar
mar ka la rı ke çi ri lir. Bu yar mar
ka la ra ra yon əra zi sin də fəa liy
yət gös tə rən 13 mü əs si sə və 
təş ki la tın nü ma yən də lə ri nin 
iş ti ra kı ilə müx tə lif ix ti sas və 
pe şə lər üz rə 95 boş (va kant) iş 
yer lə ri çı xa rıl mış dır. Mü ra ci ət 
et miş işax ta ran və tən daş lar
dan 53 nə fə ri nə gön də riş ve
ril miş, 22 nə fər dai mi iş lə tə
min olun muş dur. 9 nə fər pe şə 
kurs la rı na cəlb olun maq üçün 

qey diy ya ta alın mış dır. 
Məş ğul luq Mər kə zi tə

rə fin dən 2014cü il fev ra lın 
20də və ap re lin 24də ra yon 
əra zi sin də “Səy yar Əmək 
Bir ja sı” təd bir lə ri ke çi ril miş
dir. Bu təd bir lər də 20 mü
əs si sə iş ti rak et miş, ümu mi 
ola raq 81 mü əs si sə dən 802 
boş iş ye ri çı xa rıl mış dır. 121 
nə fər işax ta ran və tən daş dan 
66 nə fə ri nə boş iş yer lə ri nə 
gön də riş lər ve ril miş dir. Hə
min və tən daş lar dan 19 nə fə ri 
müx tə lif sa hə lər də iş lə tə min 
olun muş dur.  

2007ci il dən baş la ya raq 

Ba kı, Gən cə və Min gə çe vir şə
hər lə rin də fəa liy yət gös tə rən 
ali təh sil ocaq la rı nın mə zun və 
tə lə bə lə ri üçün “Kar ye ra da ilk 
ad dım” de vi zi al tın da yar mar
ka lar təş kil olu nur. Bi nə qə di 
Ra yon Məş ğul luq Mər kə zi nin 
Od lar Yur du Uni ver si te tin də, 
Azər bay can Tex ni ki Uni ver si
te tin də, Qaf qaz Uni ver si te tin
də və Ba kı Biz nes Uni ver si te
tin də təş kil et di yi ana lo ji təd
bir lər də işax ta ran la ra 214 boş 
iş ye ri tək lif edil miş dir. 

2014cü ilin iyun ayın da 
isə ra yon əra zi sin də fəa liy
yət gös tə rən 12 mü əs si sə və 
təş ki la tın nü ma yən də lə ri
nin iş ti ra kı ilə re gio nal əmək 
yar mar ka sı təş kil olun muş, 
hə min yar mar ka ya müx tə lif 
ix ti sas və pe şə lər üz rə 82 boş 
(va kant) iş ye ri çı xa rıl mış dır. 
İş ax tar maq üçün mü ra ci
ət et miş 31 nə fə rə gön də riş 
ve ril miş, on lar dan 12 nə fə
ri dai mi iş lə tə min olun muş, 
7 nə fər pe şə kurs la rı na cəlb 
olun ma la rı üçün qey diy ya ta 
alın mış dır.

Mə həm məd Ha cı yev,
Bi nə qə di Ra yon Məş ğul luq 

Mər kə zi nin di rek to ru
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“TəmizBinəqədi”layihəsisakinlər
tərəfindənrəğbətləqarşılanır

 M.aĞaxanov

Res pub li  ka mı zın bü
tün böl gə lə rin də ol du ğu ki
mi, Ba kı nın ra yon la rın da da  
2015ci il də ke çi ri lə cək ilk 
Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq 
iş lə ri da vam edir. Bö yük id
man ya rı şı ərəf sin də Bi nə qə
di ra yo nun da bir sı ra iş lər lə 
ya na şı “Tə miz Bi nə qə di” so
si al la yi hə si nə də start ve ri
lib. Bəs, ra yon sa kin lə ri nin 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si nə 
mü na si bə ti ne cə di r? Res pon
dent lə rin ək sə riy yə ti bu la yi
hə nin uğur la hə ya ta ke çi ri lə
cə yi ni və ra yo nun si ma sı nın 
də yi şə cə yi ni bil dir di lər.

 Sor ğu muz da iş t i  rak 
edən 8ci mik ro ra yon sa ki
ni Əli yar Hü sey nov son za
man lar Bi nə qə di ra yo nun da 
apa rı lan ge niş miq yas lı abad
lıqqu ru cu luq və tə miz lik 

iş lə ri nin göz ox şa dı ğı nı bil
dir di: “Bi nə qə di də əha li nin 
so si al prob lem lə ri nin həl li 
is ti qa mə tin də bir sı ra uğur
lu la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir. 
Əv vəl lər zi bil lə rin vax tın da 
da şın ma ma sı nəi ti cə sin də 
mik ro ra yon lar da ağ ca qa nad 
əlin dən tər pən mək müm
kün de yil di. Bu gün isə və
ziy yət ta mam fərq li dir. Bi
na la rın blok la rı vax tın da 
sü pü rü lür, tul lan tı lar da şı nır, 
ya şıl lıq lar sa lı nır. Bü tün bu 
ad dım lar ra yo nun sa ni tar və 
eko lo ji mü hi ti nin nor mal laş
ma sı na sə bəb olur”.

Sa kin Ək bər İs fən di ya
rov da Bi nə qə di də əha li nin 
kom mu nal və sa ni tar prob
lem lə ri nin bö yük bir qis mi
nin həll olun du ğu nu qeyd 
et di: “Bi nə qə di ra yo nun da 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər 
şə hə ri mi zin müa sir ləş mə

si nə xid mət edir. Fik rim cə, 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si 
də ra yo nu mu zun tə miz li yi
ni, abad lı ğı nı sü rət lən di rə
cək”. 

Di gər sa kin Qə ni rə Rüs
tə mo va in san la rın sağ lam lı ğı
na xid mət edən bu ki mi so si al 
la yi hə lər sa yə sin də gö rü lən 
iş lə rin sa kin lər tə rə fin dən 
qo run ma lı ol du ğu nu qeyd et
di: “Hər sa kin evi nin ət ra fı nı 
tə miz sax la ma lı, kü çə lə ri, hə
yət lə ri zi bil lə mə mə li dir. İlk 
Av ro pa Oyun la rı ərə fə sin də 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si 
bi zim ürə yi miz cə dir. Kim is
tə məz ki, ya şa dı ğı mə həl lə 
tə miz ol sun!?” 

Ra yon sa ki ni Qur ban Nə
zə rov abad lı ğı qo ru maq üçün 
hər bir sa ki nin öz töh fə si ni 
ver mə li ol du ğu nu bil dir di: 
“Tə miz lik mə də niy yə ti nin 
for ma laş ma sı sə li qəsah ma

nın qo run ma sı üçün va cib 
şərt dir. Bu vər di şin qa za nıl
ma sı ra yo nun gə lə cək in ki şa
fı na xid mət edə cək”.  

Aidə Əfən di ye va isə Bi
nə qə di nin qı sa müd dət də 
pay tax tın ən müa sir ra yo nu na 
çev ri lə cə yi nə ina nır: “Ra yon
da hə ya ta ke çi ri lən təd bir lə rin 
miq ya sı bu nu de mə yə əsas ve
rir. İna nı rıq ki, “Tə miz Bi nə
qə di” la yi hə si də in di yə qə dər 
cənab Pre zi den tin tap şı rı ğı ilə 
hə ya ta ke çi ri lən abad lıqqu ru
cu luq və ye ni dən qur ma iş lə ri
nə ye ni nə fəs ve rə cək”.



ESMİra

Res pub li ka mı zın re gi on
la rın da və pay taxt Ba kı da hə
ya ta ke çi ri lən ge niş miq yas lı 
ti kin tiqu ru cu luq və abad lıq 
iş lə ri Bi nə qə di ra yo nu nun si
ma sın da qa ba rıq nə zə rə çar
pır. Bu nun la ya na şı, ra yo nun 
hər bir kü çə və mə həl lə si nin 
abad lı ğı, sə li qəsah ma nı və 
tə miz li yi də diq qət mər kə
zin də sax la nı lır. Bə zən bu 
iş lər sa kin lə rin tə şəb bü sü 
ilə hə ya ta ke çi ri lir və bu da 
ra yon əra zi sin də tə miz li yin 
qo run ma sı na zə min ya ra dır. 
Tə miz lik və abad lıq iş lə ri nə 
nə za rət ba xı mın dan ra yo nun 
Mən zilKom mu nal Tə sər rü
fat Bir li yi nin də üzə ri nə mü
hüm və zi fə lər dü şür. Bir li yin 
əmək daş la rı bu is ti qa mət də 
fə al lıq la rı ilə se çi lir lər. Şən bə 
və ba zar gün lə ri təş kil olu
nan imə ci lik lər isə ra yon da 
tə miz li yin tə mi na tı na şə ra it 
ya ra dır. 

Son il lər “Tə miz la yi hə” 
çər çi və sin də ra yon da zi bil 
qu tu la rı nın yer ləş di ril mə si 
üçün müa sir tə ləb lə rə ca vab 
ve rən mey dan ça lar in şa olu
nub. Əra zi də ki məi şət tul
lan tı la rı nın da şın ma sı üçün 

xü su si ola raq özü bo şal dan 
av to mo bil lər ay rı lıb. Əra zi
nin tə miz sax lan ma sı, ya şıl
lıq la rın qo run ma sı məq sə
di lə təmizlik təd bir lə ri nin 
ke çi ril mə si xoş ənə nə ha lı nı 
alıb. Bu imə ci lik lər za ma nı 
kü çə və pros pekt lər də sə li
qəsah man ya ra dı lır, əki lən 
ağac la ra və bə zək kol la rı na 
qul luq edi lir, su ve ri lir və di
gər zə ru ri iş lər gö rü lür. 

Növ bə ti imə ci lik lər dən 
bi ri də ötən həft ə nin is ti ra
hət gün lə rin də Mən zilKom
mu nal Tə sər rü fat Bir li yi nin 1 
say lı Mən zil İs tis mar Sa hə sin

də (MİS) təş kil olun muş du. 
İmə ci li yin han sı sə viy yə də 
ke çi ril di yi ni mü şa hi də et mək 
üçün 1 say lı MİSə məx sus 
əra zi lər də ol duq. İda rə nin 38 
nə fər əmək da şı əra zi də in şa 
olu nan park da sə li qəsah man 
ya ra dır dı lar. Hiss olu nur du ki, 
bu ra da ça lı şan lar iş lə ri ni hə
vəs lə, zövq lə ye ri nə ye ti rir
lər. Əmək daş la rın de yəgü lə 
iş lə mə si də nə zə ri miz dən 
ya yın ma dı. İda rə nin mü hən
di si Səy yad Qu li yev bi zim lə 
söh bə tin də park da hə ya ta 
ke çi ri lən iş lər lə bağ lı hə vəs
lə da nış dı: “Abad lıqtə miz lik 

iş lə ri nin apa rıl ma sı hər bi ri
mi zin ürə yin cə dir. Tə miz lik 
var sa, de mə li, bu ra da in san 
əli nin əmə yi var. Bi nə qə di 
ra yo nun da bu işə xü su si diq
qət lə ya na şı lır. Hər həft ə nin 
şən bə və ba zar gün lə ri ke çi ri
lən imə ci lik lər ra yo nun müx
tə lif əra zi lə ri ni əha tə edir. 
Çün ki gör dü yü müz işin sa yə
sin də ra yo nun əra zi sin də sə
li qəsah man, tə miz lik hökm 
sü rür və bü tün bun lar ra yon 
sa kin lə ri nin asu də vax ta la rı
nın sə mə rə li təş ki li nə xid mət 
edir. Yə ni əgər hər bir sa kin 
tə miz park da əy lə şib is ti ra hət 

edir sə, bu, bi zim əmə yi mi zin 
bəh rə si dir”.

S.Qu li yev bil dir di ki, bu 
gün ke çi ri lən imə ci lik də  əv
vəl ki lər dən fərq lən mir: “Bu, 
bi zim ümu mi işi miz dir. Ça lı
şı rıq ki, və zi fə mi zi key fiy yət lə 
və vaxt lıvax tın da ye ri nə ye
ti rək. Özü nüz də mü şa hi də 
et di niz ki, bu gün əra zi də ki 
park lar da xey li iş gö rül dü. Bu
ra da kı fəv va rə, şə la lə nin içi 
tə miz lən di, de zin fek si ya iş lə
ri apa rıl dı, çə mən lik bi çil di. 
Onu da vur ğu la maq is tər dim 
ki, ra yon da hər is ti ra hət gü nü 
imə ci lik lər üçün ma şın lar ay
rı lır. Xü su si bir ma şın isə sa
kin lə rin köh nə, is ti fa də yə ya
rar sız məi şət ava dan lıq la rı nın 
da şın ma sı üçün dür. Yə ni Bi
nə qə di sa kin lə ri ya rar sız ava
dan lıq la rı nı ev lə rin kə na rı na, 
kü çə lə rə at mır, on la rı xü su si 
ma şın la ra təh vil ve rir lər”. 

Park dan ay rı lan da tə miz
lik iş lə ri hə lə də da vam edir, 
əmək daş lar əra zi də bunu 
hə vəs lə hə ya ta ke çi rir di lər. 
“Gö rü lən iş dən gül iyi gə lər” 
– de yib lər. Doğ ru dan da bu 
gün mü şa hi də et di yi miz gö zəl 
mən zə rə dən al dı ğı mız tə əs
sü rat bir da ha bu de yi min bo
şu na ol ma dı ğı nın sü bu tu dur...
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Uşaq və Tə lə bə Gənc
lər Dün ya sı İc ti mai Bir li
yi (UTG DİB) 2002ci ilin 
iyu nun dan fəa liy yə tə baş
la yıb və qu ru mun təş ki lat
çı lı ğı ilə in di yə dək 200
dən çox təd bir ke çi ri lib.

Bu ba rə də qə ze ti mi zə 
təş ki la tın səd ri Bəx tim şah 
Ta ğı ye va mə lu mat ve rib. 
Onun söz lə ri nə gö rə, bir
lik şə hid, qaç qın, məc bu ri 
köç kün, va li deyn siz (bir, 
ya hər iki si ni itir miş), əlil 
və im kan sız ailə lər dən 
olan uşaq və gənc lə rin, tə
lə bə lə rin prob lem lə ri nin 
ara dan qal dı rıl ma sı üçün 
Azər bay can Res pub li ka sı 
qa nun ve ri ci li yi çər çi və
sin də döv lət or qan la rı və 

di gər hu ma ni tar təş ki lat
lar la bir gə təd bir lər hə ya
ta ke çi rir: “Ha zır da bir lik 
üzv lə ri nin sa yı 3 min dən 
çox dur. Təş ki la tın 8 ra yon 
şö bə si fəa liy yət gös tə rir. 
Bi zim əsas mis si ya mız 
və məq sə di miz va li deyn 
hi ma yə sin dən məh rum 
olan, əlil, şə hid, qaç qın, 
köç kün, im kan sız uşaq və 
gənc lə rə mad di, mə nə vi 
və hu ma ni tar yar dım gös
tər mək dir. Təş ki lat ya ran
dı ğı gün dən in di yə qə dər 
uşaq və tə lə bə lər lə bağ lı 
bir sı ra təd bir lər hə ya
ta ke çi rib. Bun dan baş qa, 
Tür ki yə sə fir li yi, ABŞın 
“Ca un ter part” təş ki la tı nin 
dəs tə yi və im kan lı adam
la rın kö mə yi ilə də müx
tə lif təd bir lər təş kil edi lib. 
Bir li yin dəs tə yi ilə hər il 
10001500 nə fə rə hu ma
ni tar yar dım lar gös tə ri lir. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti gö rü lən iş lər
də bi zə ya xın dan dəs tək 
olur”. 

Bəx tim şah Ta ğı ye va nın 
söz lə ri nə gö rə, bir lik müx
tə lif bay ram lar mü na si bə
ti lə in ter nat mək təb lə ri nin 
uşaq la rı üçün təd bir lər 
təş kil edir, on la ra hə diy
yə lər pay la yır: “Nov ruz 
bay ra mı mü na si bə ti lə Su
ra xa nı ra yo nun da yer lə şən 
2 say lı uşaq evin də bir ne
çə də fə tən tə nə li bay ram 
təd bi ri təş kil olu nub. Təd
bi rin so nun da uşaq la ra hə
diy yə lər pay la nı lıb. 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 Uşaq və Tə lə bə 
Gənc lər Dün ya sı İc ti mai 
Bir li yi hər il “Nar ko ma ni
ya əley hi nə uşaq və gənc
lər pa ra dı” ad lı la yi hə hə
ya ta ke çi rir. La yi hə çər çi
və sin də İçə ri şə hər Döv lət 
Ta rixMe mar lıq Qo ru ğu 
İda rə si ilə bir gə “İçə ri şə
hər” met rostansıyasından 
baş la ya raq Qız qa la sı nın 
ya nı na və ora dan Mil
li Par ka 100 nə fər lik he
yət lə pa rad təş kil olu nur. 
Pa rad da iş ti rak edən hər 
bir uşaq üzə rin də “Nar ko
ma ni ya ya yox de yək”, “Zə
rər li vər diş lər dən uzaq 
olaq” ya zıl mış köy nək və 
pa paq lar ge yi nir lər. On
lar la söh bə ti miz də nar
ko ma ni ya nın zə rə rin dən, 
onun tö rət di yi fə sad lar dan 

da nı şı rıq. UTG DİB Gənc
lər və İd man Na zir li yi ilə 
bir gə sağ lam hə yat tər zi
nin təb li ği nə xid mət edən 
mü tə ma di la yi hə lər hə ya
ta ke çi rir. Qey riHö ku mət 
Təş ki lat la rı na Döv lət Dəs
tə yi Şu ra sı nın bir gə təş
ki lat çı lı ğı ilə bir lik so si al 
təc rid olun muş uşaq la rın 
risk li dav ra nış lar dan uzaq
laş dı rıl ma sı üçün maarif
ləndi ril mə iş lə ri apa rı lır. 
Bun dan baş qa, “Tə miz 
şə hər, tə miz mə həl lə” və 
“İd ma nın uşaq la rın in ki
şa fın da ro lu” möv zu sun da 
la yi hə lər bir lik tə rə fin dən 
uğur la hə ya ta ke çi ri lib”.

Bu yaxınlarda Pre zi
dent ya nın da Gənc lər Fon
du nun ma liy yə dəs tə yi və 
UTG DİBnin təş ki lat çı lı ğı 

ilə uşaq və gənc lər ara
sın da mu si qi fes ti va lı təş
kil olu nub. G.Şa ro ye vin 
xa ti rə si nə həsr olu nan 
fes ti val da çox lu say da ye
ni yet mə və gənc iş ti rak 
edib. Bəx tim şah Ta ğı ye va 
bil di rir ki, ha zır da res pub
li ka mız da uşaq lar üçün 
ya ra dıl mış şə ra it dən so si
al təc rid olun muş uşaq lar 
ye tə rin cə ya rar la na bil
mir lər: “Təc rü bə gös tə rir 
ki, uşaq la rın hər tə rəf i in
ki şa fın da, so si al təc rid lə
rin ara dan qal dı rıl ma sın da 
mu si qi ən mü hüm va si tə
lər dən dir. Bəzən mu si qi 
mək təb lə rin də təh sil al
ma yan, la kin ya ra dı cı lıq 
im kan la rı olan uşaq lar öz 
im kan la rı nı real  laş dı ra bil
mir lər. Bu nun sə bəb lə rin
dən bi ri bu cür uşaq la rın 
qey rifor mal təh si lə cəlb 
edil mə mə si dir. Bu ya xın
lar da təş kil olu nan mu si
qi fes ti va lı 3 gün da vam 
et di. Məq səd is te dad lı və 
ba ca rıq lı uşaq la rı aş kar
la maq idi. Bu ra da iş ti rak 
edən 100 nə fər ara sın dan 
qa lib lər mü əy yən ləş di. 
Fes ti val da 2 nə fər bi rin ci, 
3 nə fər ikin ci, 3 nə fər isə 
üçün cü ye ri tu tan uşaq lar 
təl tif olun du. Bun dan baş
qa, uşaq la ra hə vəs lən di
ri ci mü ka fat lar, dip lom lar 
ve ril di. Ça lı şa ca ğıq ki, bu 
cür fes ti val lar ənə nə ha lı
nı al sın”.

Bəx t im şah Ta ğı  ye
va həm çi nin bil dir di ki, 
Uşaq və Tə lə bə Gənc lər 
Dün ya sı İc ti mai Bir li yi 
ye ni yet mə və gənc lə rin 
asu də vaxt la rı nın sə mə
rə li təş ki li məq sə di lə bir 
sı ra təd bir lər təş kil edir: 
“Ar tıq yay möv sü mü baş
la yıb. Or ta, or ta ix ti sas 
və ali mək təb tə lə bə lə ri 
yay is ti ra hə ti nə bu ra xı lıb
lar. Ye ni yet mə və gənc lə
rin zə rər li vər diş lər dən 
çə kin mə lə ri, on la rın öz 
asu də vaxt la rı nı sə mə rə li 
ke çir mə lə ri üçün əli miz
dən gə lə ni edi rik. Bir li
yin dəs tə yi ilə ötən il lər 
ər zin də uşaq la rın Bil gəh 
və Lən kə ran da is ti ra hə ti 
təş kil olu nub. Qar şı da kı 
ay lar da ar xeo lo ji yay dü
şər gə si təş kil et mə yi plan
laş dı rı rıq. Bu ra da uşaq lar 
is ti ra hət et mək lə ya na şı, 
qo ruq la rın ta pıl ma sı işi ni 
də öy rə nə cək lər”.

MƏHƏBBƏtorucov

Qız mar yay gün lə rin
də in san la rın ən çox tə lə bat 
duy du ğu məh sul lar dan bi ri 
də sə rin ləş di ri ci iç ki lər dir. 
Su suz luq la rı nı ya tır maq üçün 
fər qi nə var ma dan müx tə
lif çe şid li iç ki lər dən is ti fa də 
edən in san lar bu nun han sı 
fə sad la ra yol aça bi lə cəyin
dən bə zən xə bər siz olur lar. 

Ümum dün ya Sə hiy yə 
Təş ki la tı nın (ÜST) mə lu
ma tı na gö rə, il də dün ya da 2 
mil yo na ya xın in san təh lü kə
siz he sab et di yi miz su dan zə
hər lə nə rək dün ya sı nı də yi şir. 
Hər il 1 mil yard in san su dan 
is ti fa də et mək lə müx tə lif 
xəs tə lik lə rə yo lu xur. Azər
bay can da su dan nə qə dər 
ada mın zə hər lən mə si və ya 
öl mə si ilə bağ lı sta tis tik mə
lu mat lar möv cud ol ma sa da, 
gün də lik is ti fa də et di yi miz 
sə rin ləş di ri ci iç ki lə rin müx
tə lif fə sad la ra yol aç dı ğı da
nıl maz fakt dır. Prob lem həm 
də bun da dır ki, qab laş dı rıl mış 
is mə li su la rın han sı nın tə bii, 
han sı nın sax ta ol du ğu nu mü
əy yən ləş dir mək xey li də rə
cə də çə tin dir. 

“Ye yin ti məh sul la rı haq
qın da” Qa nu na gö rə, is teh sal 
olun muş ye yin ti məh sul la
rı nın tam tər ki bi onun üzə
rin də gös tə ril mə li dir. Sa tı şa 
çı xa rıl mış sə rin ləş di ri ci iç ki
lə rin sax lan ma müd də ti və 
bu ra xıl ma ta ri xi eti ket də öz 
ək si ni dol ğun şə kil də tap ma
lı dır. Tə əs süf ki, məh sul is
teh sal edən sa hib kar lar ək sər 
hal lar da bu tə ləb lə rə ria yət 
et mir lər. Araş dır ma lar gös tə
rir ki, sa tı şa çı xa rıl mış rəng
lən miş al ko qol suz iç ki lə rin 
su yu da ha çox çirk lə nib: ha
zır da tək çə “Gür cü li mo na dı” 
adı al tın da öl kə də 10 növ dən 
çox sax ta li mo nad bu ra xı lır. 
Bu məh sul lar stan dar ta uy ğun 
ol ma yan, an ti sa ni tar və ziy yə
tin hökm sür dü yü sex lər də 
ha zır la nır. Bun la rın ara sın da 
al ma lı, ar mud lu, tər xun lu li
mo nad lar və s. var. Hə min 
li mo nad la rın əsas sa tış şə bə
kə si isə res to ran lar və şad lıq 
ev lə ri dir. 

keyfiyyətənəzarət
gücləndirilməlidir

Bi nə qə di Ra yon Gi gi ye na 
və Epi de mio lo gi ya Mər kə zi
nin hə ki mi Ni za mi Zey na lov 
bi zim lə söh bət za ma nı iç mə

li su la rın is teh sa lı və sa tı şı ilə 
bağ lı cid di prob lem lə rin ol du
ğu nu təs diq lə di. Ra yon əra zi
sin də is teh sal edi lən və sa tı şa 
çı xa rı lan su la ra cid di nə za rə
tin ol du ğu nu de yən N.Zey na
lov əla və et di ki, stan dart la ra 
uy ğun ol ma yan su lar dər hal 
sa tış dan çı xa rı lır: “Son il lər 
nor ma tiv sə nəd lə rə əməl et
mə dən məh sul la rın is teh sal 
edil mə si, ya rar lı lıq müd də ti
nin və is teh sal ta ri xi nin gös
tə ril mə mə si, düz gün mar
ka lan ma nın, eti ket lən mə nin 
apa rıl ma ma sı, vax tı keç miş 
məh sul la rın sa tı şı fakt la rı aza
lıb. Məh sul la rın key fiy yə ti nə 
dai mi nə za rət olu nur və bu 
məq səd lə mü tə ma di mo ni to
rinq lər ke çi ri lir”. 

Həm söh bə ti miz həm çi
nin bil dir di ki, is ti fa də yə ən 
təh lü kə siz su adi su he sab 
edi lir: “Gün ər zin də azı 2 lit
rə dək ma ye qə bul et mək, bu
nun la be lə, qaz lı və rəng li iç
ki lər dən uzaq ol maq la zım dır. 
Plas tik qab lar da uzun müd dət 
gün al tın da sax la nıl mış su la rı 
is ti fa də et mək təh lü kə li dir. 
Əha li üzə rin də mü va fiq ko du 
olan su la rı al ma lı dır lar. Gün 
al tın da sax la nı lan məh sul lar
dan is ti fa də et mək düz gün 
de yil”. 

N.Zey na lov əha li ara sın
da bu sa hə də ge niş maa rif
lən dir mə işi nin apa rıl ma sı na 
da eh ti yac ol du ğu nu bil dir di. 
“Su is teh sa lı mü əs si sə lə ri nə 
ser ti fi kat la rın ay la, il lə ve ril
mə si düz gün de yil dir. Ser ti
fi kat, əs lin də, ha zır məh su la 
ve ril mə li dir. Tu taq ki, mü əs
si sə yə 1 il lik ser ti fi kat ve ri lir, 
son ra isə is teh sal çı şü şə lə ri 
kran dan, ya xud baş qa yer dən 
dol du rur – bu na nə za rət edən 
yox dur”.

Ekspertlərəhalini 
diqqətliolmağa 
çağırır…

Hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər 
nə ti cə sin də son il lər pay taxt 
kü çə lə rin də açıq su sa tı şı, de
mək olar ki, ara dan qal dı rı lıb: 
in san la ra əsa sən qab laş dı rıl
mış su lar tək lif olu nur. La kin 
hə min su la rın qab laş dı rıl
ma sın dan tut muş da şın ma sı, 
sax lan ma sı və sa tı şı nın təş
ki li nə qə dər ki mər hə lə lər də 
cid di nöq san la ra yol ve ri lir. 
Bu sa hə yə nə za rə ti hə ya
ta ke çi rən döv lət qu rum la rı 
ton lar la key fiy yət siz sə rin ləş
di ri ci iç ki ni sa tış dan çı xa ra raq 

qa nun ve ri ci li yin tə ləb lə ri nə 
uy ğun məhv edir lər. Bu mi
ne ral su və sə rin ləş di ri ci iç ki
lər, əsa sən, sax la ma müd də ti 
ötən, qa nun ve ri ci li yə uy ğun 
şə kil də ser ti fi kat laş dı rıl ma
yan, elə cə də key fiy yət gös tə
ri ci lə ri nor ma tiv sə nəd lə rin 
tə ləb lə ri nə uy ğun gəl mə yən 
sə rin ləş di ri ci iç ki lər dir.

Mü tə xəs sis lə rin söz lə ri
nə gö rə, mey və şi rə lə ri və 
ekst rakt la rı 010 də rə cə, şə
kər əla və edil miş şi rə lər 020 
də rə cə, şər bət, mors və qu ru 
kon sent rat lar 1220 də rə cə 
tem pe ra tur da sax la nıl ma lı
dır. Qaz lı iç ki lə rin sax lan ma 
müd də ti 30 gün dən 6 aya, 
dia be tik lər üçün iç ki lər və 
sü ni mi ne ral su lar 15 gü nə, 
bü tün növ dü şes li mo nad la rı 
20 gü nə, tə bii mi ne ral su lar 
4 ay dan 1 ilə, mey vəgi lə
mey və şi rə lə ri 1 ilə, qaz lı iç
ki kon sent rat la rı 2 ilə, mey və 
nek tar la rı ən ço xu 9 aya, fey
xoa nek ta rı ən ço xu 6 aya qə
dər sax la nı la bi lər. Da şın ma 
və sax lan ma şərt lə ri nə gö rə 
spirt siz iç ki lə rin sax lan ma 
müd də ti is teh sal çı tə rə fin dən 
sə la hiy yət li or qan ilə ra zı
laş dı rı la raq mü əy yən edi lir. 
Gü nəş şüa la rı al tın da və 20 
də rə cə dən yu xa rı sax la nı lan 
spirt siz iç ki lə rin is ti fa də si 
təh lü kə li dir. Spirt siz iç ki lə rin 
key fiy yə ti or qo no lep ti ki, həm 
də fi zi kikim yə vi gös tə ri ci
lə ri nə gö rə mü əy yən edi lir. 
Key fiy yət li spirt siz iç ki lər şəf
faf, çö kün tü süz olur. Spirt siz 
iç ki lə rin eti ke tin də is teh sal çı 
mü əs si sə nin adı, mən şə yi və 
is teh sal olun du ğu öl kə, tər
ki bi, qi da də yər li li yi, is teh sal 
ta ri xi, sax la nıl ma şə rai ti və 
müd də ti, is teh sal çı nın ti ca rət 
ni şa nı, mi ne ral laş ma də rə cə
si, su yun tə yi na tı (müa li cə vi 
süf rə su yu və ya tə bii süf rə 
su yu ol ma sı), is teh sa lın da is

ti nad olu nan stan dar tın nöm
rə si, ser ti fi kat laş dır ma ba rə də 
qeyd ol ma lı dır. Şə kər li spirt
siz iç ki lə rin tər ki bin də 710 
fai zə qə dər şə kər, 0,11,2 
fai zə qə dər üz vi tur şu, elə cə 
də vi ta min lər və di gər bio
lo ji fə al mad də lər olur. Tə bii 
mey vəgi lə mey və ekst rak tı 
ilə ha zır lan mış spirt siz iç ki
lə rin tər ki bin də mi ne ral lar, 
rəng lə yi ci və di gər bio lo ji fə
al mad də lər möv cud dur. Bə zi 
hal lar da bu məh sul lar tem pe
ra tur re ji mi nə əməl edil mə
di yin dən və müd dət dən ar tıq 
sax lan dı ğın dan zə hər lən mə
yə sə bəb ola, mə dəba ğır saq 
sis te min də fə sad lar və ma ya 
gö bə lək lə ri ya ra da bi lər.

Eks pert lə rin söz lə ri nə 
gö rə, nor ma tiv sə nəd lə rin 
tə ləb lə ri nə uy ğun ol ma yan 
mi ne ral su lar və sə rin ləş di ri
ci iç ki lər is teh sal et mək lə is
teh lak çı la rı çaş dı ran və haq sız 
rə qa bə tə yol ve rən tə sər rü fat 
mü əs si sə lə ri nin rəh bər lə ri 
mə su liy yə tə cəlb olun ma lı
dır lar. Elə bu ki mi hal la rın 
nə ti cə si dir ki, ar tıq və tən
daş lar su suz lu ğu nu ya tırt maq 
üçün su, sə rin ləş di ri ci iç ki və 
ya xud mey və şi rə si al maq
da tə rəd düd edir lər. İn san lar 
göz lə ri ilə gö rür lər ki, qab laş
dı rıl mış sə rin ləş di ri ci iş ki lər 
ay lar la ti ca rət mər kəz lə ri nin 
qar şı sın da, gü nün al tın da 
sax la nır. Bu isə su la rın tər ki
bi ni də yiş di yi nə gö rə bir ba şa 
zə hər lən mə üçün şə ra it ya
ra dan amil he sab olu nur. Onu 
da xa tır la daq ki, be lə və ziy yət 
hə lə sə rin ləş di ri ci iç ki lə rin 
sa tı şı za ma nı mü şa hi də olu
nan “xır da” nöq san lar dır. 

Saxtavəkeyfiyyətsiz
içkilərhazırlayanlar…

 Və tən daş lar bu növ məh
sul la rın is teh sa lı za ma nı is ti fa
də edi lən xam ma lın key fiy yə

tin dən – plas tik qab la rın, şi rə 
və sa xa ro za nın və ziy yə tin
dən xə bər siz dir lər. Əks hal
da on lar, ümu miy yət lə, su
dan is ti fa də dən im ti na et miş 
olar dı lar. Ba zar la ra sax ta və 
key fiy yət siz al ko qol suz iç ki
lə rin çı xa rıl ma sın da giz li sex
lə rin xü su si “pa yı var”. Bə zən 
bu cür xır da mü əs si sə lər də 
kus tar üsul la ha zır la nan key
fiy yət siz sə rin ləş di ri ci iç ki lər 
Ba kı da rea li zə olu na bil mir 
və ra yon la ra, böl gə lər də ya
şa yan əha li üçün gön də ri lir. 
İri, ta nın mış mü əs si sə lə rin 
məh sul la rı ba ha ol du ğun dan, 
bə zən in san lar ucuz məh sul
la ra üs tün lük ve rir lər. 

Key fiy yət siz məh sul la
rın ən çox is ti fa də edil di yi 
mə kan lar dan bi ri də şad lıq 
ev lə ri və res to ran lar dır. Ha
zır da bir sı ra şad lıq ev lə ri nin 
zir zə mi lə rin də su və mey və 
şi rə si is teh sa lı ilə məş ğul olan 
giz li sex lər fəa liy yət gös tə rir. 
On lar çə kin mə dən is teh sal 
et dik lə ri məh su lun üzə rin də 
brend su la rın eti ket lə ri ni vu
rur lar. Eks pert lə rin qə naə ti nə 
gö rə, ki çik sex lər də is teh sal 
olu nan key fiy yət siz iç ki lə rin 
mü fa viq qu rum lar tə rə fin dən 
tam aş kar la na raq məhv edil
mə si müm kün süz dür. Çün ki 
bağ la nan hər bir se xin əvə zi
nə bir ne çə si nin işə düş mə si 
müm kün dür. Bu isə o de mək
dir ki, ba zar lar dan key fiy yət
siz sə rin ləş di ri ci iç ki lə rin çı
xa rıl ma sı üçün tək cə in zi ba ti 
üsul lar dan is ti fa də edil mə si 
ki fa yət de yil. Bu ra da həm in
zi ba ti mü ba ri zə üsul la rın dan 
is ti fa də et mək, ey ni za man da 
əl ve riş li rə qa bət mü hi ti ya rat
maq va cib şərt dir. Elə et mək 
la zım dır ki, da ha key fiy yət li 
məh sul is teh sal edən şir kət
lər da ha çox gə lir əl də edə 
bil sin lər. Əha li hə min şir kə
tin key fiy yət li məh sul is teh sal 
et di yi ni gö rə rək, məhz onun 
məh su lu nu ala caq, be lə lik lə 
də key fiy yət li məh sul is teh sal 
edən şir kət lər da ha da in ki şaf 
et mə yə baş la ya caq, sax ta kar
lıq la məş ğul olan lar isə av to
ma tik ola raq ba zar dan sı xış dı
rı lıb çı xa rı la caq. 

Hə lə lik isə və tən daş la ra 
müm kün qə dər sax la ma şə
rai ti nor mal olan iri ti ca rət 
mər kəz lə rin dən su al maq 
töv si yə olu nur. Ən azın dan, 
be lə sa tış mər kəz lə rin də sa
tı lan məh sul la rın sə nəd lə ri 
qay da sın da olur.

Gözəlliyiqorumaqonuyaratmaq
qədərönəmlidir

Keyfiyyətsiziçkilərciddifəsadlara
səbəbolur
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Binəqədidədahabirprospektyenidənqurulur
MƏHƏBBƏtorucov

Bi nə qə di  ra yo nun da 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri ha
zır da da yük sək temp lə da
vam et di ri lir. Ötən müd
dət də ra yon da on dan çox 
nü mu nə vi mə həl lə, xi ya ban 
və park lar sa lın mış, ya şa yış 
mas siv lə rin də bi na la rın fa
sad la rı ye ni lən miş, gi riş qa pı
la rı də yiş di ril miş dir. Bun dan 
baş qa, hə yət lər abad laş dı rıl
mış, ya şa yış bi na la rı nın qar
şı sın da sa kin lə rin din cəl mə
lə ri üçün is ti ra hət köşk lə ri və 
otu ra caq lar qo yul muş, uşaq lar 
üçün əy lən cə qur ğu la rı qu
raş dı rıl mış dır. 

Ra yon da hə ya ta ke çi ri lən 
ar dı cıl qu ru cu luq iş lə ri nin 
nə ti cə si dir ki, bu gün  Azad lıq 
pros pek ti bo yun ca yer lə şən 
hün dür mər tə bə li çox mən zil li 
ya şa yış bi na la rı ta ma mi lə ye ni 
gör kəm al mış dır. Bun dan əla
və, ra yon əra zi sin də “Tə miz 
Şə hər” la yi hə si adı al tın da ye
ni və müa sir tə ləb lə rə uy ğun 
zi bil qu tu la rı nın qo yul ma sı 
üçün on lar la müa sir tə ləb lə
rə ca vab ve rən mey dan ça lar 
in şa edil miş dir. Bun dan baş
qa, ra yon əra zi sin də apa rı lan 
ye ni dən qur ma iş lə ri nə ma ne 
olan qa nun suz ti ki li və çə
pər lə mə lər sö kü lə rək ləğv 
edil miş, hə min əra zi lər də ya
ra şıq lı xi ya ban lar sa lın mış dır. 
Ra yon rəh bər li yi nin tap şı rı ğı 
ilə hə min bi na la rın hə yət lə
rin də əha li nin ra hat lı ğı nın 
tə min edil mə si üçün çox say
lı “xe yirşər” ev lə ri ti ki lə rək 
sa kin lə rin is ti fa də si nə ve ril
miş dir. 

Ha zır da ra yo nun bir ne çə 
əra zi sin də ge niş miq yas lı abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri da vam et
di ri lir. Bu ba xım dan Zi ya Bün
ya dov pros pek ti nin Bi nə qə di 
ra yo nun dan ke çən his sə sin də 
apa rı lan tə mirti kin ti iş lə ri xü
su si lə diq qət mər kə zin də dir. 
Xa tır la daq ki, öl kə baş çı sı nın 
tap şı rı ğı ilə “Dər nə gül yo lu” 
ki mi ta nı nan Zi ya Bün ya dov 
pros pek ti nin ye ni dən qu rul
ma sı na 2011ci ilin son la rın

da baş la nı lıb və iş lə rin 2015ci 
ilə dək ye kun la şa ca ğı bil di ri lir. 
Pros pek tin ye ni dən qu rul ma
sın da məq səd Ba kı şə hə rin də 
uzun müd dət dən bə ri da vam 
edən tı xac prob le mi nin ara dan 
qal dı rıl ma sı dır. Ye ni dən qur ma 
çər çi və sin də pros pekt üzə rin
də 4 ye ni yo lö tü rü cü qov şa ğın 
in şa sı, pros pek tin eni nin 60 
met rə dək ar tı rıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. Yol da ma şın la rın sər
bəst və sü rət li hə rə kə ti üçün 
6 tu ne lin ti kil mə si hə ya ta ke
çi ri lir. 

Yo lun ye ni dən qu rul ma
sın da əsas məq səd lər dən bi ri 
də nəq liy yat va si tə lə ri nin “20 
Yan var” və keç miş “Qə lə bə” 
ki no te at rı ət ra fın da kı dai rə
lər dən Bö yük şor yol qov şa ğı
na dək fa si lə siz və təh lü kə siz 
hə rə kə ti ni tə min et mək dir. 
Pros pekt də ağır yük lü ma şın
la rın və sər ni şin nəq liy ya tı
nın nor mal hə rə kə ti üçün 6 
kö mək çi yo lun (hər tə rəf dən 

3 ol maq la) in şa sı nə zər də tu
tu lub. Ye ni dən qur ma dan son
ra yo lun “Xu tor dai rə si”ndən 
Azad lıq pros pek ti ilə kə siş
mə si nə dək his sə si 12 zo laq
lı, son ra kı his sə isə 10 zo laq lı 
ola caq. 

Çoxmənzilli 
yaşayışbinaları 
təmiredilir

Azad lıq pros pek tin də 
ol du ğu ki mi, bu əra zi də də 
yol kə na rın da yer lə şən çox
mən zil li ya şa yış bi na la rı nın 
müa sir tə ləb lə rə uy ğun tə
mi ri nə zər də tu tu lub.  La yi
hə yə uy ğun ola raq pros pekt 
bo yun ca yer lə şən 11 ya şa
yış bi na sın da və ət raf əra
zi lər də ge niş miq yas lı tə mir 
iş lə ri nə baş la nı lıb və pla na 
uy ğun ola raq  iş lə rin bu ilin 
so nu na dək ye kun la şa ca ğı 
göz lə ni lir. Qı sa vaxt ər zin də 
pros pekt də yer lə şən 21 say lı 
bi na nın fa sa dı nın üz lən mə si 
və dam ör tü yü nün ye ni lən
mə si pro se si tam ba şa çat
dı rı lıb. Apa rıl mış tə mirti
kin ti iş lə ri nə ti cə sin də bi na 
ta ma mi lə ye ni gör kəm alıb. 
Ha zır da bi na nın fa sa dı nın 
işıq lan dı rıl ma sı ilə bağ lı iş
lər da vam et di ri lir. Bir söz lə, 

bi na ye ni gör kə mi ilə ət ra fa 
xü su si gö zə lik ve rir.

Əra zi də gö rü lən iş lər 
ba rə də ət raf lı mə lu mat ve
rən Bi nə qə di Ra yon Mən
zil Kom mu nalTəs sər rü fat 
Bir li yi nin 102 say lı Mən zil 

İs tis mar Sa hə si nin rəi si Na
miq Cə fə rov bil dir di ki, iki 
ay əv vəl pros pekt bo yu yer

lə şən ya şa yış bi na la rın da tə
mirti kin ti iş lə ri nə baş la nıb: 
“Ha zır da bi na la rın tə mi ri ilə 
bağ lı qız ğın iş lər ge dir. Zi ya 
Bün ya dov pros pek ti nin ra
yon dan ke çən his sə sin də yer
lə şən ya şa yış bi na la rı nın fa

sad la rın üz lən mə si nə və dam 
ör tü yü nün də yiş di ril mə si nə 
baş la nı lıb. Hə min pros pekt 
öl kə baş çı sı nın tap şı rı ğı əsa
sın da ye ni dən qu ru lur və bu
ra da apa rı lan ti kin ti iş lə ri ya
xın ay lar da ye kun laş ma lı dır. 
Pros pekt bo yu yer lə şən bi
na la rın tə mi ri nə də gös tə riş 
ve ri lib. Pros pekt də 11 bi na da 
tə mir iş lə ri nə baş la nı lıb, on
lar dan 10u hün dür mər tə bə
li bi na dır. La yi hə yə əsa sən, 
bi na la rın fa sad la rı ən müa sir 
üs lub da tə mir olu na caq dır. 
Hə min bi na lar da möv cud 
olan prob lem lər də ara dan 
qal dı rı la caq. Ar tıq əra zi də ki 
21 say lı bi na da fa sa dın üz
lən mə si pro se si ye kun la şıb 
və bi na da di gər iş lə rə baş la
nı lıb”.

Həm söh bə ti miz pros pek
tə ya xın kü çə lər də də tə mir 
iş lə ri nin apa rıl dı ğı nı diq qə tə 
çat dır dı. Onun söz lə ri nə gö
rə, əra zi də yer lə şən Nax çı va
ni 27də bi na la rın üz lən mə si 
pro se si ba şa çat maq üz rə dir. 
O bil dir di ki, sö zü ge dən ün
van da yer lə şən çox mən zil li 
bi na lar da müa sir döv rün tə
ləb lə ri nə uy ğun tə mirti kin ti 
iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir: “Hün
dür mər tə bə li bi na la rın fə

sad la rı nın də yiş di ril mə si ilə 
ya na şı, ka na li za si ya sis te mi də 
tə mir olu nur. Bi na da kı lift lər 
iş lək və ziy yət də dir. Zir zə mi
də tə miz lik iş lə ri hə ya ta ke
çi ril miş, mən zil lər fa si lə siz 
iç mə li su ilə tə min  olun muş
dur. Bi na la rın yer ləş di yi kü
çə lər abad laş dı rıl mış, hə yət
lər də zi bi lin da şın ma sı üçün 
la zı mı şə ra it ya ra dıl mış dır. 
İn san la rın is ti ra hə ti nin tə
mi ni məq sə di ilə hə yət lər də 
ya şıl laş dır ma iş lə ri nə baş
la nıl mış dır. Bun dan əla və, 
MİSin xid mə ti əra zi si nə da
xil olan Ağa Sa dıq Ga ray bəy li 
kü çə sin də də bi na la rın tə mir 
edil mə si ilə bağ lı qız ğın iş lər 
ge dir.

İndiürəklədeməkolar
ki,şəhərdəyaşayırıq...

Zi ya Bün ya dov pros pek
tin də tə mir iş lə ri ye kun laş
maq da olan 21 say lı beş mər
tə bə li bi na ya da baş çək dik. 
Bi na da fa sa dın ye ni lən mə si 
iş lə ri ba şa ça tıb və ha zır da  bi
na nın işıq lan dı rıl ma sı ilə bağ
lı iş lər da vam et di ri lir. Bi na da 
qaz su və elekt rik təc hi za tı ilə 
bağ lı prob lem lər ara dan qal
dı rıl mış, ka na li za si ya sis te mi 
ye ni dən qu rul muş dur. Ya xın 

vaxt lar da pros pekt də yer lə şən 
bi na la rın qar şı sın da  xi ya ban
la rın sa lı na ca ğı da plan laş dı rı
lır. Bun dan əla və, pros pekt də 
di gər bi na nın tə mi ri və fa sa
dı nın işıq lan dı rıl ma sı ilə bağ lı 
iş lə rə baş la nı la caq. Tə mir za
ma nı bi na la rın dam ör tü yü
nün ta ma mi lə də yiş di ril mə si 
nə zər də tu tu lub.  

Söh bət ləş di yi miz 21 say lı 
bi na nın sa ki ni Hə sən Məm
mə dov da bi na da baş lan mış 
tə mir iş lə rin dən ra zı lı ğı nı 
ifa də et di: “Tə mir dən son ra 
ya şa dı ğım bi na ta ma mi lə ye
ni gör kəm alıb. Gö rü lən iş lər 
biz sa kin lə ri qa ne edir. Tək cə 
bi na nın fa sad la rı de yil, dam 
ör tü yü də ye ni lə nib. Ya xın za
man lar da bi na nın gi ri şi tə mir 
edi lə cək. Əv vəl lər bi na nın fa
sa dı və da mı bər bad və ziy yət
də idi. İn di ürək lə de mək olar 
ki, şə hər də ya şa yı rıq. Bi na mı
zın da mı yük sək sə viy yə də 
tə mir edilib. Su çən lə ri yı ğış
dı rı lıb, mən zil lə rə fa si lə siz su 
ve ri lir. Bü tün kom mu ni ka si ya  
xət lə ri su va ğın al tı na sa lı nır”. 

Di gər həm söh bə ti miz 
– Ağa Sa dıq Gə ray bəy li kü
çə si nin sa ki ni Lə tif Mu ra dov 
da son il lər ra yon da abad lıq
qu ru cu luq iş lə ri nin yük sək 
sə viy yə də hə ya ta ke çi ril di
yi ni diq qə tə çat dır dı: “Ötən 
dövr ər zin də hə qi qə tən də 
ra yon da və onun qə sə bə lə
rin də ge niş miq yas lı abad lıq 
iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib. Bu is
ti qa mət də gö rü lən iş lər biz 
sa kin lə rin tam ürə yin cə dir. 
Tək cə ya şa dı ğım 1 say lı Sa
hə İn zi ba ti Əra zi Dai rə sin də 
son 2 il də əha li nin is ti ra hə
ti üçün xey li abad mə həl lə 
ya ra dı lıb. Bi na la rın fa sad la
rı rəng lə nib, gi riş lə ri tə mir 
edi lib, əha li fa si lə siz iç mə li 
su ilə tə min olu nub. Zi bi lin 
yı ğı lıbda şın ma sı üçün xü
su si yer lər ti ki lib, qaz, işıq la 
bağ lı çə tin lik lər ara dan qal
dı rı lıb. Mə həl lə da xi li yol lar 
tə mir edi lə rək as falt la nıb, 
bi na la rın zir zə mi lə ri çir kab 
su lar dan tə miz lə nib, ka na li
za si ya xət lə ri tə mir olu nub”. 

ESMİraorucova

Hər kəs öz işi nin us ta sı ol
ma lı dır. Pe şə si nə mə su liy yət
lə ya naş maq, ən xır da səh və 
be lə yol ver mə mək elə us ta lıq 
de mək dir. Bə zi lə ri nin  “yu
xa rı danaşa ğı” bax dı ğı xa di
mə lik pe şə si də us ta lıq tə ləb 
edir. Bu, sa də, am ma “yu xa rı
danaşa ğı” ba xı la sı pe şə de yil. 
Çün ki tə miz lik, sə li qəsah
man ya ra dan məhz xa di mə lər 
öz əl lə ri nin zəh mə ti, al nı nın 
tə ri ilə hə ya tı nı tə min edən
lər sı ra sın da dır lar. 

Bi nə qə di ra yo nu 72 say lı 
Mən zil Kom mu nal İs tis mar 
Sa hə sin də ça lı şan  En fu rə 
Əsə do va da xa di mə dir. Hə
ya tın bü tün çə tin lik lə ri ni gö
rən bu qa dın əv vəl lər ti kiş 
fab ri kin də ça lı şıb. Mü əl lim 
olan hə yat yol da şı En fu rə nin 
iş lə mə si nə ra zı ol ma sa da bu 
əmək se vər qa dın is teh sa lat 
sa hə sin dən ay rıl ma yıb. Uzun 
il lər fab rik də əyi ri ci iş lə yib, 
al nı nın tə ri, əli nin qa ba rı ilə 
öz hə ya tı nı tə min edib: “Fab
rik də gö zəl bir kol lek ti vi miz 
var idi. Ha mı birbi ri ni ba şa 
dü şür, dərdsə ri ni bö lü şür, 
çə tin an lar da da yaq du rur du. 
Bir söz lə, çox gö zəl  bir kol
lek ti və düş müş düm. San ki 
bir ailə idik. Tə əs süf ki, 80
ci il lə rin so nu, 90cı il lə rin 
əv vəl lə rin də bir çox mü əs
si sə lər ki mi, bi zim fab rik də 
da yan dı. Ha mı mız is təris
tə məz is teh sa lat dan uzaq laş
ma lı ol duq. Bir müd dət ev də 
otur dum. Am ma iş lə mək, 
ça lış maq is tə yir dim.  Hə yat 

yol da şım ailə ni bir tə hər do
lan dır dı və mə nim iş lə məy i
mə ra zı de yil di. O, dün ya sı nı 
də yiş dik dən son ra isə gör
düm ki, iş lə mə səm ailə ni heç 
cür do lan dı ra bil mə yə cə yəm. 
3 öv la dım var. On la rı bö yü
düb bo yaba şa çat dır ma lı 
idim. Qən na dı fa bri kin də işə 
dü zəl dim. Bir müd dət ora da 
iş lə səm də gör dü yüm iş ürə
yim cə de yil di. Bu na gö rə də 
ora dan  ay rıl dım və xa di mə lik 
et mə yə baş la dım. 

Ar tıq uzun il lər dir ki, bu 
iş lə məş ğu lam. Bəl kə də bə zi 
in san lar xa di mə lə rə ağız bü
zür lər, bu sə nə ti bə yən mir lər. 
Am ma mən öz işi mə gö rə peş
man de yi ləm. Ha lal zəh mət lə 
çö rək qa zan maq bəl kə də ən 
şə rəf li iş dir. Düz dür, əziy yət 
çə ki rəm, la kin zəh mət siz iş 
yox dur. Xa di mə ki mi öz işi min 
in cə lik lə ri ni bi li rəm”.

  En fu rə Əsə do va öv lad la
rı nı bo yaba şa çat dı rıb, on la rı 
ailə sa hi bi edib. İn di En fu rə 

xa nı mın ev də otur maq, din
cəl mək vax tı dır. Öv lad la rı da 
bu nu is tə yir lər. La kin öm rü 
bo yu zəh mət lə ya şa yan bu 
qü rur lu qa dın bun dan son ra 
da öz əmə yi he sa bı na do lan
maq ar zu sun da dır. Hə yat da 
heç kim dən ası lı ol ma maq, 
öz əli nin bəh rə si ni gör mək 
En fu rə xa nı mın hə yat kre
do su dur: “Öv lad la rım is rar la 
de yir lər ki, da ha bəs dir, ev də 
otur. Mən on la rı ba şa dü şü
rəm. Öv lad la rım is tə mir lər 
ki, mən bu ya şım da əziy yə tə 
qat la şım. On lar mə nə qul luq 
gös tər mək lə öv lad lıq borc la
rı nı ye ri nə ye tir mək is tə yir lər. 
Am ma mən be kar qa la bil mi
rəm. İn san da im hə rə kət də 
ol ma lı dır. Be lə bir mə səl var: 
“Sən dən hə rə kət, mən dən 
bə rə kət”. Yə ni hə rə kət et mə
li sən ki, bə rə kə tin ol sun.  Va
cib de yil ki, hər kəs ali təh sil 
al sın. Öz pe şə si ni də rin dən 
bi lən in san elə ali təh sil li de
mək dir. Pe şə lə rin pi siyax şı sı 

yox dur. Əgər onu se vir sən sə, 
öz işin dən zövq alır san sa, hə
min pe şə sə ni yor ma ya caq. 
Hər  sə hər sü pür gə mi gö tü
rüp əra zi də sə li qəsah man 
ya ra dı ram. Eti raf edim ki, 
əmək haq qım o qə dər də yük
sək de yil, bu nun la be lə, alın 
tə ri ilə qa zan dı ğım ne mət lər 
bə rə kət li dir. Ça lı şı ram ki, öz 
işi mi sə li qə li gö rüm. Ra yo nu
mu zun tə miz li yin də, abad
lı ğın da pa yım var sa, özü mü 
xoş bəxt sa yı ram”. 

En fu rə xa nım ha zır da ça
lış dı ğı kol lek tiv dən çox ra zı
dır. Özü nün de di yi nə gö rə, iş 
yol daş la rı ilə  çox meh ri ban
dır lar. Hər kəs öz işi ni yax şı 
bi lir, birbi ri nə yar dım edir, 
dar gün də da yaq olur lar: “Be
lə kol lek tiv dən ay rıl maq mə
nim üçün çə tin dir. Nə qə dər 
ki sağ la mam, qol la rım da güc 
var –  iş lə yə cə yəm. Bü tün in
san la ra sağ lam lıq və ça lış maq 
ar zu la yı ram. İş lə mək heç ki
mə ba şıa şa ğı lıq gə tir mə yib, 
heş ki mi al çalt ma yıb. Mən 
be lə ba şa dü şü rəm və əmi
nəm ki, dü şün cə lə rim mə ni 
al dat mır”.

En fu rə Əsə do va öz gün
də lik işi ni ba şa çat dır dıq dan 
son ra evə tə lə sir. Bu ra da onu 
çox se vən və yo lu nu sə bir siz
lik lə gözlə yən nə və lə ri qar şı
la yır. Gər gin iş dən son ra bir 
müd dət din cə lən En fu rə xa
nım ye ni dən iş ye ri nə qa yı dır. 
Am ma bu də fə o, tək ol mur: 
sübh tez dən abad laş dır dı ğı 
yer lər də din cəl mə yə ge dən 
En fu rə xa nı mın nə və lə ri də 
ya nın da olur. 

 sadəpeşəadamları

Maİl

Ha va la rın is ti keç mə si
nə bax ma ya raq, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti tə
rə fin dən abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri nin planqra fi kin də 
han sı sa lən gi mə lə rə yol ve
ril mir. Ye ni dən qur ma təd
bir lə ri nin plan laş dı rıl mış 
qay da da və vaxt ında hə ya ta 
ke çi ril mə si tə min edi lir.

Bi nə qə di RİHdən ve ri
lən mə lu ma ta gö rə, 2014cü 

ilin iyun ayın da 403 ün van
da su şə bə kə sin də qə za la
rın qar şı sı alı nıb, 291 metr 
su xət ti də yiş di ri lib. 484 ün
van da 102 metr ka na li za si ya 
xət ti də yiş di ri lib, 4.405 metr 
ka na li za si ya xət ti tə miz lə
nib. Bi nə qə di QİSin xid
mə ti əra zi sin də 6.958 metr 
qaz xət ti çə ki lib, 287 ədəd 
“smartkart” tip li say ğac qu
raş dı rı lıb.

M.Cə lal kü çə sin də ya şa
yış bi na la rı nın aşa ğı pay la ma 
is ti lik xət tin də 51 ədəd ven
til, 7 ədəd si yirt mə də yiş di
ri lib, 134 ədəd si yirt mə tə
mir edi lib və aşa ğı pay la ma 
xət tin də 94 metr bo ru bər
pa edi lib. 7ci mik ro ra yon da 
bi na la rın is ti lik xət tin də 132 
metr bo ru, 5 ədəd si yirt mə 
tə mir edi lib. 8ci mik ro
ra yon da 31 metr, Azad lıq 
pros pek tin də, Ə.Nax çı va ni, 
C.Ha cı bəy li, A.Gə ray bəy li 

kü çə lə rin də 59 metr bo ru 
də yiş di ri lib, 14 ədəd si yirt
mə bər pa edi lib.

Qış möv sü mü nə ha zır
lıq la bağ lı “Azə ris ti lik” ASC 
ilə bir lik də 221, 231, 337, 
338 və 340 say lı qa zan xa na
lar da ca ri bər patə mir iş lə ri 
apa rı lıb. 3 say lı is ti lik qa zan
xa na sın da tə mirbər pa və 
prof lak ti ki təd bir lər gö rü
lüb. 6, 7, 8 və 9cu mik ro

ra yon lar da, Z.Əli ye va adı na 
park da, Bi lə cə ri, Bi nə qə di 
və Su lu tə pə qə sə bə lə rin də 
354 ədəd ya rar sız lam pa, 70 
ədəd dros sel, 275 metr yan
mış ka bel də yiş di ri lib. Ra
yon əra zi sin də 16 bi na nın 
fa sa dın da əsas lı tə mir iş lə ri 
da vam et di ri lir, 8 ya şa yış bi
na sı nın gi ri şi tə mir olu nur. 
1 bi na da isə 2.155 kı vad rat
metr  yum şaq dam ör tü yü 
tə mir edi lib. 

8ci mik ro ra yon əra

zi sin də yer lə şən 4 bi na da 
su xət lə ri ye ni dən çə ki lir. 
3 bi na nın hə yə tin də abad
lıq iş lə ri apa rı lır, 1 bi na nın 
hə yə tin də əha li nin küt lə
vi təd bir lər evi nin ye ni dən 
qu rul ma sı iş lə ri da vam et
di ri lir. Mik ro ra yon yol la rı
na 21 min 535 kvad rat metr 
as falt ör tü yü çə ki lib, Azad lıq 
pros pek tin də isə 2.900 ədəd 
gül ko lu əki lib.

Təmir-bərpaişləri
davametdirilir



Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin  

Sakinlərin  
Müraciət Xidməti

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

 iqtisadiyyat

 mədəniyyət

“Azər bay can da te le kom mu ni ka si ya 
və poçt” sta tis tik məc muə si nəşr olun
muş dur. Nəşr də öl kə ra bi tə si nin və ziy
yə ti ni, onun in ki şaf di na mi ka sı nı iz lə
mə yə im kan ve rən sta tis tik mə lu mat lar 
top lan mış dır.

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən 
ve ri lən xə bə rə gö rə, məc muə də, 
həm çi nin, ra bi tə nin inf rast ruk tu ru, 
in ki şaf di na mi ka sı və MDB öl kə lə

rin də bu sa hə də əl də olu nan gös tə ri
ci lə rə da ir mə lu mat la rı yer al mış dır. 
Bu ra da in for ma si ya və ra bi tə, poçt 
xid mət lə ri, te le vi zi ya və ra dio ra bi tə, 
qey ridöv lət sek to ru nun in ki şa fı, ra
bi tə mü əs si sə lə rin də ça lı şan iş çi lə rin 
sa yı və or ta ay lıq əmək haq qı, re gi on
la rı üz rə ra bi tə nin və ziy yə ti, əha li nin 
te le fon tə mi na tı haq qın da mə lu mat lar 
da ve ril miş dir.

 Mo bil te le fon lar da şi fa hi nit qi və 
mətn lə ri Azər bay can di lin dən di gər 
dil lə rə və ək si nə tər cü mə edə bi lən 
“Dil manc Trans la tor” tər cü mə proq
ra mı nın ye ni ver si ya sı is ti fa də yə ve ril
miş dir.

“Dil manc” qru pu nun yay dı ğı mə
lu ma ta gö rə, bu ver si ya da əsas ye ni lik 
Azər bay can di li üçün nit qin ta nın ma

sı (şi fa hi nit qin ya zı ya çev ril mə si) sis
te mi nin key fiy yə ti nin ar tı rıl ma sı dır. 
Bun dan baş qa, bə zi mo bil te le fon lar da 
proq ra mın iş lə mə si ilə bağ lı çə tin lik lər 
ara dan qal dı rıl mış dır.

Qeyd edək ki, “Dil manc Trans la tor” 
proq ra mı Ra bi tə və Yük sək Tex no lo gi
ya lar Na zir li yi nin dəs tək lə di yi “Dil
manc” la yi hə si çər çi və sin də ha zır la nır 
və ödə niş siz ya yı lır. Proq ram is ti fa də yə 
ve ril di yi 6 ay ər zin də bö yük po pul yar lıq 
qa zan mış və is ti fa də çi lər tə rə fin dən 70 
min də fə yə ya xın kö çü rül müş dür.

“Dil manc Trans la tor” hə lə lik yal nız 
“And ro id” plat for ma sın da iş lə yir. Ha
zır da proq ra mın “iOS” və “Win dows 
Pho ne” plat for ma la rı üçün də ver si ya
la rı ha zır la nır.

İyun ayın da Ba kıTbi li siCey han 
əsas ix rac bo ru kə mə ri va si tə si lə 2 mil
yon 343 min 834 ton Azər bay can neft i 
nəql olun muş dur.

Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət 
Neft Şir kə ti nin mət bu at xid mə tin dən 
bil dir miş lər ki, yan variyun ay la rın da 
bu kə mər lə 14 mil yon 543 min 140 
ton neft ötü rül müş dür. Ümu miy yət lə, 

kə mər is ti fa də yə ve ri lən gün dən bu il 
iyun ayı nın 1dək Ba kıTbi li siCey han 
əsas ix rac bo ru kə mə ri nə 249 mil yon 
684 min 733 ton neft vu rul muş dur.

Mə lu mat da bil di ri lir ki, iyun ayın
da Ba kıTbi li siCey han bo ru kə mə ri 
ilə ümu mi lik də 301 min 587 ton Türk
mə nis tan və Qa za xıs tan neft i də nəql 
edil miş dir.

Telekommunikasiyailəbağlı
statistikməcmuə

“ParkCinema”danyenilik

Beynəlxalqcazfestivalında

“Tefiregion2014”
müsabiqəsindəilkaddım

“Dilmanc”ınyeniversiyası

ÖtənayBTCborukəməriilə
2,3milyontonneftnəqlolunub

Azər bay ca nın ye ga nə və 
po pul yar ki no te atr lar şə bə kə
si olan və ki no se vər lə ri da im 
ye niye ni xoş sürp riz lər lə tə
əc cüb lən di rən “Park Ci ne ma” 
“Pla ti ni um” top lan ma bo nus 
kart sa hib lə ri üçün möh tə şəm 
ye ni lik tək lif edir.

“Pla ti ni um” bo nus kart sa
hib lə ri bi let lə rin alı şı za ma nı 
in zi ba ti bron im ka nın dan ya
rar la na bi lə cək lər.

“Park Ci ne ma” ki no te atr lar 
şə bə kə si nin di rek to ru Na miq 

Qu li yev bil dir miş dir ki, Azər
bay can da ilk də fə bu qu ru mun 
“Pla ti ni um” kart sa hib lə ri nə 
bi let lə rin alı şı za ma nı in zi ba ti 
bron im ka nın dan fay da lan maq 
tək lif olu nur. İn di yə dək müş tə ri 
bron et di yi bi le ti se an sın baş lan
ma sı na ən ge ci 40 də qi qə qa la na 
qə dər al ma dıq da hə min bron 
ləğv olu nur du. İyu lun 10dan 
eti ba rən “Pla ti ni um” kart sa hib
lə ri bron et dik lə ri bi le ti se an sın 
baş lan dı ğı an be lə alıb fil mi seyr 
et mək im ka nı qa za na caq lar.

İyu lun 6da Mont rö Bey
nəl xalq caz fes ti va lı nın iş ti rak
çı la rı na Azər bay ca nın adın dan 
zi ya fət ve ril miş dir.

Fes ti va lın rəs mi tə rəf daş
la rın dan bi ri olan Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Döv lət Neft 
Şir kə tin dən bil dir miş lər ki, 
ge cə də İs veç rə də fəa liy yət gös
tə rən yer li və bey nəl xalq şir
kət lə rin nü ma yən də lə ri, həm
çi nin ic ti maisi ya si xa dim lər 
iş ti rak et miş lər. Qo naq lar ara
sın da, həm çi nin, Mönt rö Bey
nəl xalq caz fes ti va lı nın ic ra çı 
di rek to ru Mat yö Ja ton, Dün ya 
İq ti sa di Fo ru mu nun təd bir lər 
və xid mət lər üz rə baş di rek
to ru Jan Lu De ne ria, İs veç rə 
Baş As samb le ya sı nın Xris ti an 
De mok rat Par ti ya sın dan olan 

üz vü, nü fuz lu si ya sət çi Fi lip po 
Lom bar di, UEFAnın nü ma
yən də si Da vid Pet ri aş vi li də 
ol muş lar.

Ge cə də əmək dar ar tist 
Emil Əf ra si yab kon sert proq
ra mı ilə çı xış et miş dir. Hə min 
gün Mont rö Bey nəl xalq caz 
fes ti va lı çər çi və sin də gör kəm
li xa nən də, xalq ar tis ti Alim 
Qa sı mo vun kon ser ti ke çi ril
miş dir. 

Azər bay can mə də niy yə
ti nin təb li ği qar şı dan gə lən 
gün lər də də da vam edə cək dir. 
İyu lun 9,16 və 17də İs far Sa
rabs ki, “Na tiqritm” qru pu və 
“Rast” qru pu nun kon sert lə ri, 
həm çi nin na ğa ra və ba la ban 
üz rə us tad dərs lə ri nin ke çi ril
mə si nə zər də tu tu lur.

 “Fi nan sist” me dia qru pu
nun “Azər bay ca na ge dən yol” 
proq ra mı “Te fi re gi on 2014” 
te le vi zi ya mü sa bi qə sin də iş ti
rak edir. Proq ram hə min mü
sa bi qə nin bi rin ci mər hə lə sin
dən keç miş dir.

Azər bay ca nın Ye ka te rin
burq da kı baş kon sul lu ğu nun 
dəs tə yi ilə ha zır la nan bu te le
vi zi ya la yi hə si 2010cu il dən 
hə ya ta ke çi ri lir. “Azər bay ca na 
ge dən yol” proq ra mı hər həf
tə 30 də qi qə ər zin də te le vi zi ya 
ta ma şa çı la rı nı Azər bay ca nın 
mə də ni, ti ca riiq ti sa di, el mi
tex ni ki və so si al hə ya tın da baş 
ve rən mü hüm ha di sə lər ba rə
də mə lu mat lan dı rır, Ural, Si bir 
və Uzaq Şərq əra zi sin də ya şa
yan məş hur azər bay can lı lar ba
rə də söh bət açır. Proq ram da, 
həm çi nin öl kə mi zin ta ri xi və 
mə də niy yə ti ba rə də re por taj
lar ve ri lir, be lə lik lə Azər bay can 
mü hüm tu rizm is ti qa mə ti ki mi 
təb liğ olu nur. Bu ra da Azər bay
ca nın mil li mə də niy yə ti nin, 
mu si qi si nin, mil li mət bə xi nin, 
Azər bay can me mar lı ğı nın xü
su siy yət lə rin dən söh bət açı lır, 
öl kə mi zin pay tax tı Ba kı şə hə
ri nin müa sir hə ya tı və ta ri xi 
işıq lan dı rı lır. Te le vi zi ya la yi hə
si nin rəs mi xro ni ka blo kun da 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin öl kə də və xa ric də ge
niş əha tə li fəa liy yə ti, ha be lə 

Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı 
Meh ri ban Əli ye va nın baş çı
lıq et di yi Hey dər Əli yev Fon
du nun çox şa xə li fəa liy yə ti və 
fond xət ti ilə hə ya ta ke çi ri lən 
iri hu ma ni tar təd bir lər haq qın
da söh bət açı lır.

Ley la Əli ye va nın baş çı lıq 
et di yi Hey dər Əli yev Fon du
nun RFdə ki nü ma yən də li
yi nin fəa liy yə ti nə xü su si yer 
ay rı lır. Proq ra ma “Ba kı nın sir
lə ri”, “Azər bay can məş hur la rı” 
və baş qa rub ri ka lar da xil dir.

Te le  vi  zi ya la yi  hə si  nin 
anons la rın da de yi lir: “Sə ya hə
tə çı xar kən in san la rın ora lar da 
gör mək is tə dik lə ri hər şe yi – 
çox say lı ta ri xi və me mar lıq abi
də lə ri ni, qə dim mə də niy yə ti, 
xalq sə nə ti ni, ço xəsr lik adət 
və ənə nə lə ri, zən gin və rən
ga rəng tə biə ti, əsl şərq qo naq
pər vər li yi ni və bən zər siz mil li 
mət bə xi Azər bay can da ta pa 
bi lər si niz. Sverd lovsk vi la yə ti 
ilə Azər bay can ara sın da çox
dan bə ri möh kəm dost luq əla
qə lə ri ya ran mış dır. Sverd lovsk 
vi la yə ti ilə Azər bay can Res
pub li ka sı ara sın da əmək daş lı
ğın hü qu qi əsa sı nı Sverd lovsk 
vi la yə ti (Ru si ya Fe de ra si ya sı) 
hö ku mə ti ilə Azər bay can Res
pub li ka sı hö ku mə ti ara sın da 
ti ca riiq ti sa di, el mitex ni ki və 
mə də ni əmək daş lıq haq qın da 
Sa ziş təş kil edir”.
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Ra ma zan ayı əhə miy yət li 
bir ha di sə ol du ğu üçün, Al lah 
ön cə dən gə lən iki ayı (rə cəb və 
şa ban) bən də lə ri üçün ha zır lıq 
müd də ti qə rar ve rib. Bö yük bir 
şəxs dən də vət al dı ğı mız za man 
gö rü şə ha zır la şı rıq: ge yi mi mi
zə, dav ra nı şı mı za, da nı şı ğı mı za 
be lə diq qət ye ti rirk. Rə cəb və 
Şə ban ay la rın da mü səl man
lar va cib ol ma yan oruc tu tur, 
Al lah dan ba ğış lan ma di lə yir, 
baş qa la rı ilə ha lal la şır, nəf si 
ilə mü ba ri zə apa rır. Bir söz lə, 
mü ba rək Ra ma zan ayın da ila hi 
rəh mə tin və mə ri fə tin qəlb lə
rə na zil ol ma sı na ma ne ola caq 
bü tün amil lə ri ara dan gö tü rür. 
Ra ma zan ayı da xi li mi zə nə zər 
sal maq üçün, özü mü zü ta nı maq 
ən uğur lu vaxt dır. Özü nü ta nı
yan isə Rəb bi ni ta nı yar.

Həz rət Pey ğəm bər(s) hə
dis lə rin bi rin də bu ayı “İla hi 
zi ya fət” ad lan dı rır. Hər bir oruc 
tu tan Al la ha qo naq dır, Al lah da 
öz qo naq la rı qar şı sın da mə nə vi 
və mad di ne mət lər lə do lu  bir 
süf rə açır. Fər qi yox dur zən gin 
ya fə qir, alim ya ca hil – bü tün 
oruc tu tan lar Uca Tan rı nın zi
ya fə ti nə də vət li dir lər. Hər kəs 
ba car dı ğı qə dər bu zi ya fət dən 
fay da la na bi lər. Öz qo naq la rı
nı əziz tu tan Al lah oruc tu tan 
bən də si nin hər nə fə si nə sa vab 
ya zır. Bir hal da ki, ha mı mı zı Al

lah Öz zi ya fə ti nə də vət edir, hə
diy yə də zi ya fət sa hi bi nə la yiq 
olma lıyıq. Uca Ya ra dan bu yu
rur: “Oru cun mü ka fa tı nı Özüm 
ve rə cəm”. Bə zi lə ri bu hə di si 
be lə tər cü mə edir lər: “Oru cun 
mük fa tı Özü məm”.

Oruc, bü tün iba dət lər ki mi, 
bi zə bən də lik dər si ve rir. Oruc 
biz də güc lü ira də tər bi yə edir, 
is tək lə ri mi zə “yox!” də mə yi 
öy rə dir. İba də tin də qiq li yi nə 
diq qət ye tir mək lə biz Al la hın 
əm ri nə mü na si bə ti mi zi gös tə
ri rik. Al lah dan baş qa sı na bən
də lik et mə di yi ni id dia edən 
şəxs, ça lı şa caq ki, onun əmr lə ri
ni bü tün xır da lıq la rı ilə düz gün 
ye ri nə ye tir sin.

Oruc la ya na şı, mü ba rək Ra
ma zan ayı nın di gər əla mət dar 
ha di sə si Qədr ge cə si dir. Bil di
yi niz ki mi, Qu ran Pey ğəm bə ri
mi zin(s) qəl bi nə 23 il ər zin də 
his səhis sə na zil olur du. An caq 
Qədr ge cə lə ri nin bi rin də Al
lah Qu ra niKə ri mi bü töv lük də 
Pey ğəm bə rin(s) qəl bi nə na zil 
et miş di. Bu ba rə də Qədr su
rə sin də da nı şı lır. Bu ge cə nin 
əhə miy yə ti ni vur ğu la yan Al
lah Pey ğəm bə rə xi ta bən bu yu
rur: “Nə bi lə sən Qədr ge cə si 
nə di r?!” İla hi Hə qi qət in sa nın 
an la ya bi lə cək bir ha la – Qu ran 
ha lı na tə nəz zül edə rək Pey ğəm
bə rin(s) qəl bi nə vəhy olun du. 

Da ha son ra Qədr su rə sin də ila
hi qə də rə işa rə edi lir. İn san la rın 
əməl lə ri nə gö rə Al lah gə lən 
Qədr ge cə si nə ki mi bir sı ra ha
di sə lə ri on la rın qis mə ti nə ya zır. 
Mə sə lən, Həcc zi ya rə ti nin in sa
nın qə də ri nə məhz Qədr ge cə si 
ya zı lır. Da ha son ra Qədr su rə
sin də əh ya sax la yan lar ba rə də 
Al lah bu yu rur: “O gecə (Qədr 
ge cə si) dan ye ri sö kü lə nə ki mi 
(büs bü tün) sa la mat lıq dır! (əl
Qədr su rə si, 5ci ayə)”. Bu ge
cə ni yat ma yıb iba dət edən lə rin 
hər bi ri nə Al lah Təa la birbir 
əmin aman lıq bəxş edir. Al la hın 
bəxş et dik lə ri nə la yiq ol ma ğın 
özü bö yük bir ne mət dir.

Ra ma zan ayın da İs lam ta
ri xi nin bir sı ra əla mət dar ha

di sə lə ri baş ve rib. Bun lar dan 
bi rin ci si Həz rət Xə di cə nin(s.ə) 
və fa tı dır. 25 il Pey ğəm bə rə(s) 
ya vər lik edən, o Həz rə tin(s) 
nəs li ni da vam eti rən, di ni mi zin 
güc lən mə si və ya yıl ma sın da 
müs təs na xid mə ti olan, İs la
mı ilk qə bul edən iki nə fər dən 
bi ri, bü tün vardöv lə ti ni Al lah 
yo lun da xərc lə yib fə qir lik için
də dün ya sı nı də yi şən mö min lər 
ana sı Həz rət Xə di cə(s.ə) pey
ğəm bər li yin 10cu ilin də Ra
ma zan ayı nın 10u və fat edib. 
İkin ci mü hüm ha di sə hic ri 3cü 
il də Ra ma zan ayı nın 15də baş 
ver miş dir. Hə min gün Pey ğəm
bə rin(s) bi rin ci nə və si, İmam 
Hə sə nin möv lu du kimi qeyd 
olunur.

MübarəkRamazanayı
“İn san la ra doğ ru yo lu gös tə rən, bu yo lu açıq də lil lə ri ilə ay

dın laş dı ran və (haq qı ba til dən) ayı ran Qu ran Ra ma zan ayın da 
na zil edil miş dir. Bu aya ye ti şən şəxs lər oruc tut ma lı dır lar...” 
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