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PrezidentİlhamƏliyevBinəqədi
rayonunadaimyüksəkqayğı
vədiqqətləyanaşmışdır

Ötən ilin ye kun la rı Azər
bay ca nın bü tün re gi on la rı 
ki mi, Bi nə qə di ra yo nu üçün 
də uğur lu ol muş, Ba kı nın 
“şi mal qa pı sı” he sa bat döv
rün də si ma sı nı əsas lı şə kil də 
də yiş miş, əzə mət li ti ki li lə ri, 
müa sir so si almə də ni inf rast
ruk tur ob yekt lə ri, ya şıl li ba sa 
bü rün müş park və mey dan
la rı ilə pay tax tı mı zın göz ox
şa yan mə kan la rın dan bi ri nə 
çev ril miş dir. Ra yo nun son il
lər də di na mik in ki şa fı na mü
hüm tə kan ve rən ən mü hüm 
amil lər dən bi ri də, şüb hə siz, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin xü
su si diq qət və qay ğı sı, ra yo na 
mün tə zəm sə fər lər et mə si, 
gö rü lən iş lə rə dəs tək ver mə
si dir. Öl kə baş çı sı nın 2013
2014cü il lər də ra yo na də
fə lər lə sə fər et mə si, gö rü lən 
iş lər lə ya xın dan ma raq lan
ma sı, bir sı ra so si almə də ni, 
in zi ba ti ob yekt lə rin açı lı şın da 
iş ti rak et mə si Bi nə qə di ra yo
nun da hə ya ta ke çi ri lən abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri nin di na
mik in ki şa fı na əsas lı tə kan 
ver miş dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
2013cü il ap re lin 22də Bi
lə cə ri qə sə bə sin də Də mir
yol çu lar par kı nın açı lı şın da 
iş ti rak et miş, gö rü lən iş lər lə 
ya xın dan ma raq lan mış dır. 
Xa tır la daq ki, öl kə baş çı sı
nın hə lə 2011ci il də qə sə
bə də ol du ğu za man sa kin lər 
bu par kın ye ni dən qu rul ma sı 
ilə bağ lı mü ra ci ət et miş di lər. 
Park da kı möv cud və ziy yət lə 
ta nış olan Azər bay can Pre
zi den ti sa kin lə rin is ti ra hə
ti üçün tə ləb olu nan müa sir 
inf rast ruk tu run ya ra dıl ma sı 

və bü töv lük də bu is ti ra hət 
gu şə si nin əsas lı şə kil də ye
ni dən qu rul ma sı ilə bağ lı 
mü va fiq gös tə riş lər ver miş
di. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
mü va fi q sə rən ca mı na əsa sən, 
Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fi n dən apa rı lan bər pa və 
ye ni dən qur ma iş lə ri 2013cü 
ilin ap re lin də ba şa çat dı rıl
mış dır. 

Əra zi si 4 hek tar olan bu 
is ti ra hət mə ka nın da ge niş 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri yük
sək zövq lə hə ya ta ke çi ril miş
dir. Bu ra da 20 min kvad rat
metr lik əra zi də yer li şə rai tə 
uy ğun müx tə lif ağac və gül 
kol la rı əkil miş dir. Ya şıl laş dı
rı lan əra zi də av to ma tik su
var ma sis te mi qu raş dı rıl mış
dır. İs ti ra hət mə ka nın da ən 
müa sir işıq lan dır ma sis te mi, 
fəv va rə qu raş dı rıl mış, id ma
nın müx tə lif növ lə ri ilə məş
ğul ol maq üçün sü ni ör tük lü 
mey dan ça ya ra dıl mış dır. Pre
zi dent İl ham Əli yev par kın 
açı lış mə ra si min də de miş dir: 
“...Ba kı şə hə ri nin hər bir ye
rin də çox bö yük qu ru cu luq 
iş lə ri apa rı lır. Çox şa dam 
ki, Bi nə qə di ra yo nun da son 
vaxt lar çox bö yük iş lər gö rül
mə yə baş lan mış dır... İn di bu
ra da gö zəl park ya ra dı lıb. Bu, 
onu gös tə rir ki, nə in ki Ba kı
nın, öl kə mi zin hər bir ye rin
də iş gör mək müm kün dür və 
la zım dır. Sa də cə, ira də ol ma
lı dır, hər bir in sa nın öz doğ
ma Və tə ni nə mə həb bə ti və 
əl bət tə ki, pe şə kar lıq yük sək 
sə viy yə də ol ma lı dır”.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
“Bi nə qə di ra yo nu nun Xo cə
sən və Bi lə cə ri qə sə bə lə ri 

əra zi sin də yol la rın in ki şa fı
na 2 mil yon ma nat ay rıl ma sı 
ba rə də” 22 ap rel 2013cü il 
ta rix li sə rən camı da hə min 
qə sə bə lər də yol la rın əsas
lı tə mi ri və bər pa sı na im kan 
ver miş dir. Ye ni dən qu rul muş 
qə sə bə da xi li av to mo bil yol la
rı nın uzun lu ğu 5,7 ki lo metr 
ol muş dur. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
2013cü il iyu lun 3də Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı nın in zi ba ti 
bi na sı nın açı lı şın da iş ti rak 

et miş dir. Döv lət baş çı sı hə
min gün ye ni dən qur ma dan 
son ra sa kin lə rin is ti fa də si nə 
ve ril miş Hey dər Əli yev adı na 
Mə də niy yət və İs ti ra hət Par
kın da ya ra dıl mış şə ra it lə də 
ya xın dan ta nış ol muş dur. Mə
lu mat üçün bil di rək ki, Bi nə
qə di sa kin lə ri nin se vim li is ti
ra hət mər kə zi nə çev ril miş bu 
park 4,5 hek tar sa hə ni əha tə 
edir. Par kın ye ni dən qur ma iş
lə ri nə yer li və xa ri ci mü tə xəs
sis lər cəlb edil miş dir. Bu ra da
kı ya rar sız ti ki li lər sö kül müş, 

kom mu ni ka si ya xət lə ri ye ni
lən miş dir. Par kın land şaf  ör
tü yün də 167 növ na dir ağac, 
kol və bit ki növ lə rin dən is ti
fa də edil miş dir. Bu ra da rel yef 
nə zə rə alın maq la müa sir üs
lub da ha zır lan mış kör pü lər
dən, şə la lə lər dən, fəv va rə
lər dən, çeş mə lər dən və di gər 
ki çik me mar lıq ele ment lə rin
dən ge niş və mə ha rət lə is ti fa
də olun muş dur. Uşaq lar üçün 
müx tə lif att rak si on lar, yel
lən cək lər, id man və oyun caq 
ele ment lə ri qu raş dı rıl mış dır. 

Par kın mər kə zin də müa sir 
tex no lo gi ya lar dan is ti fa də 
et mək lə mil li və dün ya mu
si qi nü mu nə lə rin dən təş kil 
olun muş kom po zi si ya lar dan 
iba rət mu si qi li fəv va rə bu
ra ya xü su si ya ra şıq ver mək
lə ya na şı, is ti ra hət edən lə rin 
kön lü nü ox şa yır.

Döv lət baş çı sı park da ya
ra dıl mış şə rai ti yük sək qiy
mət lən dir miş, da ha son ra Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin in zi ba ti bi na sın da ye
ni dən qur ma dan son ra ya ra

dıl mış şə ra it lə ta nış ol muş dur. 
Müa sir me mar lıq üs lu bun da 
ye ni dən qu rul muş bi na həm 
də bu əra zi nin gör kə mi nə 
xü su si gö zəl lik ve rir. Ümu
mi sa hə si dörd min kvad rat
metr olan beş mər tə bə li bi na 
bü tün la zı mi ava dan lıq və 
sis tem lər lə təc hiz edil miş dir. 
Bi na da kı otaq la rın ha mı sı 
müa sir tə ləb lər sə viy yə sin də 
qu rul muş dur. Hey dər Əli yev 
adı na Mə də niy yət və İs ti ra
hət Par kı nın qərb his sə sin də 
yer lə şən bi na nın fa sa dı nın ağ 
rəng li yer li ti kin ti ma te ri al la rı 
ilə üz lən mə si onun gör kə mi
nə xü su si ya ra şıq ve rir. Bi na
nın gi ri şin də ulu ön dər Hey
dər Əli ye vin büs tü qo yul muş, 
di var da Bi nə qə di ra yo nu nun 
in zi ba ti xə ri tə si asıl mış dır. İş 
otaq la rı nın ara kəs mə lə rin də 
şəff  af, in ter yer də isə Av ro pa 
öl kə lə rin də is teh sal olun muş 
ma te ri al lar dan is ti fa də edil
miş dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
ra yo na sə fə ri za ma nı Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
tin də “Sa kin lə rin Mü ra ci ət 
Xid mə ti – 1646” ilə də ta nış 
ol muş dur. Xa tır la daq ki, sa
kin lər bu xid mət va si tə si lə 
ic ra ha ki miy yə ti nə gəl mə dən 
mü ra ci ət lə ri ni da ha çe vik və 
ope ra tiv şə kil də edə bi lir lər.  
(SMX)  xid mə ti bü tün mo bil 
ope ra tor lar dan və sta sio nar 
te le fon lar dan ey ni vaxt da 30 
zən gi qə bul edir. Xid mə tə 
da xil olan ic ra ha ki miy yə ti nin 
və zi fə və sə la hiy yət lə ri nə aid 
mü ra ci ət lər qa nun ve ri ci lik 
ba za sı üz rə “Su alca vab” blo
ku na əsa sən ca vab lan dı rı lır. 

Ardı səh. 2-də

 rəsmi xronika

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
fev ra lın 9da Ru si ya Fe de ra si
ya sı Fe de ral Məc li si nin Döv
lət Du ma sın da Kom mu nist 
Par ti ya sı frak si ya sı nın səd ri 
Gen na di Zü qa no vun baş çı lıq 
et di yi nü ma yən də he yə ti ni 
qə bul edib.

Azər bay can xal  qı  nın 
ümum mil li li de ri Hey dər 
Əli yev lə dost luq mü na si bət
lə ri ni bö yük eh ti ram la ya da 
sa lan Gen na di Zü qa nov ulu 
Ön də rin Mosk va da yük sək 
döv lət və zi fə sin də ol du ğu 
za man onun rəh bər li yi al
tın da ça lış ma sı nı və onun la 
sə mi mi mü na si bət lər qu
rul ma sı nı də rin eh ti ram la 
xa tır la yıb. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin Av ro pa Şu ra sı Par
la ment As samb le ya sın da 
Azər bay can nü ma yən də he
yə ti nə rəh bər lik et di yi döv rə 
to xu nan Gen na di Zü qa nov 
hə min il lər də nü ma yən də 

he yət lə ri ara sın da sıx əmək
daş lı ğın hə ya ta ke çi ril di yi ni 
vur ğu la yıb və Av ro pa Şu ra sı 
Par la ment As samb le ya sı nın 
son ses si ya sın da Azər bay can 
nü ma yən də he yə ti nin Ru si ya 
nü ma yən də he yə ti nə ver di yi 
dəs tə yin öl kə sin də yük sək 
qiy mət lən di ril di yi ni de yib. 
Azər bay can iq ti sa diy ya tı nın 
sü rət lə in ki şaf et mə si nin Ru
si ya da ma raq la iz lə nil di yi ni 
de yən Gen na di Zü qa nov öl
kə miz də çox bö yük in ki şa fın 
şa hi di ol du ğu nu bil di rib. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
xal qı mı zın ümum mil li li de ri, 
ulu ön dər Hey dər Əli yev və 
öl kə miz də ge dən in ki şaf pro
ses lə ri ilə bağ lı de di yi xoş söz
lə rə gö rə Gen na di Zü qa no va 
tə şək kü rü nü bil di rib. Av ro pa 
Şu ra sı Par la ment As samb le ya
sın da Azər bay can nü ma yən
də he yə ti nə rəh bər lik et di yi 
döv rü xa tır la yan döv lə ti mi zin 
baş çı sı öl kə mi zin bu qu ru ma 

üzv ol du ğu ilk gün lər dən baş
la ya raq Azər bay can və Ru si ya 
nü ma yən də he yət lə ri ara sın
da qar şı lıq lı dəs tə yin və sə
mə rə li əmək daş lı ğın ya ra dıl
dı ğı nı de yib.

Gö rüş də Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə Ru si ya Fe
de ra si ya sı ara sın da iki tə rəf  i 
mü na si bət lə rin müx tə lif is
ti qa mət lər də, o cüm lə dən 
par la ment lə ra ra sı və bey nəl
xalq əmək daş lıq sa hə lə rin də 
uğur la in ki şaf et di yi vur ğu
la nıb. Öl kə lə ri miz ara sın da 
stra te ji tə rəf daş lıq əla qə lə ri
nin bun dan son ra da də rin
lə şə cə yi nə və möh kəm lə nə
cə yi nə əmin lik ifa də olu nub, 
əmək daş lı ğı mı zın müx tə lif 
sa hə lə ri ilə bağ lı fi  kir mü ba
di lə si apa rı lıb.

Gen na di Zü qa nov Ru si ya 
Fe de ra si ya sı Kom mu nist Par
ti ya sı nın xa ti rə or de ni ni Pre
zi dent İl ham Əli ye və təq dim 
edib. 

İqtisadiyyatımızıninkişafı
Rusiyadamaraqlaizlənilir

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti İl ham Əli yev fev ra lın 10da 
Qır ğız Res pub li ka sı nın mü da fiə na
zi ri Abi bil la Ku day ber di ye vi qə bul 
edib.

Mü da fi ə na zi ri Abi bil la Ku day ber
di yev Qır ğız Res pub li ka sı nın Pre zi den
ti Al maz bek Atam ba ye vin sa lam la rı nı 
döv lə ti mi zin baş çı sı na çat dı rıb.

Gö rüş də öl kə lə ri miz ara sın da iki
tə rəf  i mü na si bət lə rin müx tə lif sa hə
lər də uğur la in ki şaf et di yi vur ğu la nıb, 
əla qə lə ri mi zin da ha da ge niş lən di ril
mə si üçün yax şı im kan la rın ol du ğu bil
di ri lib, mü da fi ə sə na ye si, o cüm lə dən 
hər bi təh sil sa hə lə rin də əmək daş lı ğı
nın pers pek tiv lə ri ət ra fın da fi  kir mü
ba di lə si apa rı lıb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı İl ham Əli yev 
Pre zi dent Al maz bek Atam ba ye vin sa
lam la rı na gö rə min nət dar lı ğı nı bil di
rib, onun da sa lam la rı nı Qır ğız Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti nə çat dır ma ğı 
xa hiş edib.

Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev fev ra lın 
10da Ru si ya Fe de ra si
ya sı Hö ku mə ti səd ri nin 
müa vi ni Ar ka di Dvor
ko vi çi qə bul edib.

Ar ka di Dvor ko viç 
Ru si ya Fe de ra si ya sı nın 
Pre zi den ti Vla di mir 
Pu ti nin və Baş na zir 
Dmit ri Med ve dye vin 
sa lam la rı nı döv lə ti mi
zin baş çı sı na çat dı rıb.

Gö rüş də Azər bay
can Res pub li ka sı ilə 
Ru si ya Fe de ra si ya sı ara
sın da iki tə rəf li mü na
si bət lə rin müx tə lif sa
hə lər də uğur la in ki şaf 
et di yi bil di ril ib, döv lət 
baş çı la rı nın mü tə ma di 
gö rüş lə ri nin əla qə lə
ri mi zin möh kəm lən

di ril mə si ba xı mın dan 
əhə miy yə ti vur ğu lan ıb, 
ti ca rət döv riy yə si nin və 
in ves ti si ya qo yu lu şu nun 
di na mik şə kil də in ki şaf 
et mə si məm nun luq la 
qeyd olu nub.

Söh bət za ma nı iki
tə rəf li əla qə lə ri mi zin 
bun dan son ra da möh
kəm lə nə cə yi nə əmin
lik ifa də olun ub, iq ti sa di 
əmək daş lı ğı mı zın da ha 
da ge niş lən di ril mə si ilə 

bağ lı mə sə lə lər ət ra
fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rıl ıb.

Döv lə ti mi zin baş
çı sı Pre zi dent Vla di mir 
Pu ti nin və Baş na zir 
Dmit ri Med ve dye vin 
sa lam la rı na gö rə min
nət dar lı ğı nı bil di rib, 
onun da sa lam la rı nı 
Ru si ya Fe de ra si ya sı nın 
Pre zi den ti nə və Baş 
na zi ri nə çat dır ma ğı 
xa hiş edib.

Əməkdaşlığın
perspektivləri
müzakirəedilib

Əlaqələrin
möhkəmləndirilməsinə
əminlikifadəolunub
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X Ü S U S İ  
B U R A X I L I Ş

Əvvəli səh. 1-də

İn zi ba ti bi na da, həm çi nin 
elekt ron kar gü zar lıq, sa kin
lər lə və yer li ic ra nü ma yən
də lik lə ri ilə vi deo konf rans 
za lı, elekt ron xə ri tə, ope ra tiv 
ida rə et mə mər kə zi, elekt ron 
köşk lər və di gər tex ni ki va si
tə lər qu raş dı rıl mış dır. Bü tün 
bun lar Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti əmək daş la rı nın 
sə mə rə li fəa liy yət gös tər mə
si və sa kin lə rin ra hat lı ğı nın 
tə min olun ma sı məq sə di lə 
ya ra dıl mış dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
2013cü il av qus tun 30da Bi
nə qə di ra yo nun da kı 135 və 
248 nöm rə li or ta mək təb lə
rin bi na la rı nın əsas lı tə mir 
və ye ni dən qur ma dan son ra kı 
və ziy yə ti ilə də ta nış ol muş
dur. Döv lət baş çı sı mək tə bin 
tə mir dən əv vəl ki və ziy yə ti ni 
əks et di rən fo to lar dan iba rət 
sten də bax mış, gö rü lən iş lər
lə ma raq lan mış dır. 

Hə min gün Pre zi dent 
İlham Əli yev Bi nə qə di ra
yo nun da kı 248 nöm rə li or ta 
mək təb də hə ya ta ke çi ri lən 
əsas lı tə mir və ye ni dən qur ma 
iş lə ri ilə də ya xın dan ta nış ol
muş, si nif otaq la rı na, ay rıay rı 
fənn ka bi net lə ri nə bax mış dır. 

Döv lət baş çı sı 2013cü il 
sent ya bın 30da ye ni dən Bi
nə qə di ra yo nu na sə fər et miş, 
Baş pro ku ror ya nın da Kor
rup si ya ya qar şı Mü ba ri zə İda
rə si nin ye ni in zi ba ti bi na sı nın 
açı lı şın da iş ti rak et miş dir. 5 
və 7 mər tə bə li iki kor pus dan, 
ha be lə üç mər tə bə li yar dım çı 
bi na və ye ral tı qa raj dan iba rət 
olan Kor rup si ya ya qar şı Mü
ba ri zə İda rə si nin ye ni in zi ba
ti bi na sı nın in şa sı na 2010cu 
ilin av qus tun da baş lan mış və 
ti kin ti iş lə ri uğur la ba şa çat
dı rıl mış dır. Bu nun la ya na şı, 
əra zi də ki di gər bi na lar da ye
ni dən qur ma iş lə ri apa rıl mış, 
ət raf da ya şa yan in san la rın 
is ti ra hə ti nin təş ki li məq sə di 
ilə ye ni park sa lın mış, ya şıl
lıq zo laq la rı ge niş lən di ril miş, 
fəv va rə lər qu raş dı rıl mış dır.

Ye ni bi na da ya ra dı lan şə

ra it lə ta nış lıq za ma nı qeyd 
olun muş dur ki, bu ra da müx
tə lif rəs sam la rın əl iş lə rin dən 
iba rət əsər lər nü ma yiş olu
nur. Bi rin ci mər tə bə də müa
sir Azər bay ca nı tə rən nüm 
edən, pay tax tı mı zın rəm zi nə 
çev ri lən me mar lıq nü mu nə
lə ri nin əks olun du ğu bö yük 
mo za ik pan no lar var dır. Bu
ra da xal qı mı zın ümum mil li 
li de ri Hey dər Əli ye vin büs tü 
qo yul muş, kor rup si ya ya qar
şı mü ba ri zə sa hə sin də qə bul 
edil miş nor ma tiv hü qu qiakt
lar, bu sa hə də öl kə mi zin qo
şul du ğu bey nəl xalq kon ven
si ya lar, pro ku ror lu ğun in ki şa
fı nı əks et di rən sə nəd lər dən 
iba rət gu şə lər ya ra dıl mış dır. 
100 və 250 nə fər lik konf rans 
zal la rı müx tə lif tre ninq lə rin, 
se mi nar la rın və bey nəl xalq 
təd bir lə rin, mət bu at konf
rans la rı nın, və tən daş cə miy
yə ti ins ti tut la rı, o cüm lə dən 
qey rihö ku mət təş ki lat la rı ilə 
gö rüş lə rin, “də yir mi ma sa”la
rın, maa rif ən di ri ci təd bir lə
rin, təq di mat la rın ke çi ril mə si 
üçün nə zər də tu tul muş dur. 
Bu ra da əmə liy yat la rın ida rə 
edil mə si mər kə zi də ya ra dıl
mış dır. Mər kəz də Kor rup si
ya ya qar şı Mü ba ri zə İda rə si 
tə rə fin dən ha zır la na raq hə

ya ta ke çi ri lən əmə liy yat təd
bir lə ri nin bir ba şa re jim də 
ida rə edil mə si müm kün dür.

Döv lət baş çı sı ida rə nin 
“Qay nar xətt” əla qə mər kə
zi və onun fəa liy yə ti ilə də 
ta nış ol muş dur. Kor rup si ya 
hü quq poz ma la rı ba rə də mü
ra ci ət lə rin tə xi rə sa lın ma
dan çat dı rıl ma sı və ope ra tiv 
ba xıl ma sı nın tə min edil mə si 
məq sə di ilə ya ra dı lan “161” 
nöm rə li “Qay nar xətt” əla qə 
mər kə zi nin fəa liy yə ti tək
mil ləş di ril miş dir. Da xil olan 
zəng lə rin gör mə funk si ya sı nı 
əks et di rən mo ni tor lar va si tə
si lə qə bu lu ye ni proq ram tə
mi na tı ilə hə ya ta ke çi ri lir ki, 
bu da kor rup si ya ya da ha çox 
mə ruz qa lan sa hə lə rin mü
əy yən edil mə si və qa baq la yı cı 
təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si 
üçün təh lil lər apar ma ğa im

PrezidentİlhamƏliyevBinəqədi
rayonunadaimyüksəkqayğı 
vədiqqətləyanaşmışdır

kan ya ra dır.
Pre zi dent İl ham Əli yev 

da ha son ra kor rup si ya ci na
yət lə ri nin qar şı sı nın alın ma sı 
və aş kar lan ma sı is ti qa mə tin
də əmə liy yatax ta rış fəa liy
yə ti nin uğur la hə ya ta ke çi ril
mə si məq sə di ilə el mitex ni ki 
tə rəq qi nin ən müa sir nai liy
yət lə ri ni özün də bir ləş di rən 
zə ru ri ava dan lıq lar, müa sir 
tex ni ki va si tə lər lə təc hiz edil
miş otaq lar la ta nış ol muş dur.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
2014cü il də də Bi nə qə di ra
yo nu na sə fər lə ri ni da vam et
dir miş dir. Ötən il ap re lin 26
da döv lə ti mi zin baş çı sı Bi nə
qə di ra yo nun da ti kil mək də 
olan ye ni məs cid komp lek
sin də apa rı lan in şa at iş lə ri
nin ge di şi ilə ta nış ol muş
dur. Pre zi dent İl ham Əli ye və 
məs cid komp lek si nin la yi hə si 
əsa sın da gö rü lən iş lər lə bağ lı 
mə lu mat ve ril miş dir. Döv lət 
baş çı sı ay rıay rı in şa at sa hə lə
ri ni gəz miş,  ti kin ti nin ge di şi 
ilə ya xın dan ta nış ola raq mü
va fiq tap şı rıq la rı nı ver miş dir.

Ma yın 28də Pre zi dent 
İl ham Əli yev Ba kıŞa ma xı
Yev lax av to mo bil yo lu nun 
Su lu tə pəBi lə cə ri (910 ki lo
metr) his sə si nin ye ni dən qu
rul ma sı, Ba kıQu baRu si ya 

Fe de ra si ya sı ilə döv lət sər hə
di av to mo bil yo lu nun 69cu 
ki lo metr lik his sə si nin ge niş
lən di ril mə si, ye ni kör pü lə rin 
in şa sı və möv cud kör pü lə
rin ye ni dən qu rul ma sı, Ba kı 
Stend Atı cı lı ğı İd man Komp
lek si av to mo bil yo lu nun və 
Ba kı dai rə vi yol la bir ləş mə la
yi hə lə ri ilə ta nış ol maq üçün 
Bi lə cə ri qə sə bə si nin əra zi si
nə gəl miş dir.

La yi hə nin ic ra sı ba şa çat
dıq dan son ra res pub li ka nın 
şi mal, şi malqərb böl gə lə
rin dən Ba kı şə hə ri nə və əks 
is ti qa mət də nəq liy yat va si tə
lə ri nin nor mal hə rə kə ti nin 
tə min olun ma sı na şə ra it ya
ra na caq dır.

Öl kə baş çı sı da ha son ra 
Ba kı Stend Atı cı lı ğı İd man 
Komp lek si av to mo bil yo lu
nun və Ba kı dai rə vi yol la bir
ləş mə la yi hə si üz rə gö rü lən 
iş lə rin ge di şi ilə ma raq lan
mış dır. 1,4 ki lo metr uzun lu
ğu olan Ba kı Stend Atı cı lı ğı 
İd man Komp lek si av to mo bil 
yo lu və bir ki lo metr lik Ba kı 
dai rə vi yol la bir ləş mə yo lu 
ən müa sir stan dart la ra uy ğun 
şə kil də in şa edi lə cək dir. Ba kı 
dai rə vi yol la bir ləş mə yo lun
da eni 9, uzun lu ğu 230 metr 
olan ye ni kör pü nün in şa sı da 
nə zər də tu tu lur.

La yi hə lər lə ya xın dan ta
nış olan döv lə ti mi zin baş çı sı 
mü va fiq tap şı rıq la rı nı ver
miş dir.

Döv lət baş çı sı ötən il av
qus tun 11də Bi nə qə di ra yo
nun da 115 nöm rə li tam or ta 
mək təb də hə ya ta ke çi ri lən 
əsas lı tə mir və ye ni dən qur

ma iş lə rin dən son ra kı və ziy
yət lə də ta nış ol muş dur. 115 
nöm rə li mək təb 1965ci il də 
in şa olun muş dur. Döv lət baş
çı sı nın tap şı rıq la rı na əsa sən 
5 min kvad rat metr ti kin ti sa
hə si olan mək təb də ye ni dərs 
ili ərə fə sin də əsas lı ye ni dən
qur ma iş lə ri yük sək stan dart
la ra uy ğun şə kil də hə ya ta 
ke çi ril miş dir. 47 si nif ota ğın
dan iba rət 1380 şa gird yer
lik mək təb də dərs lər əsa sən 
iki növ bə də ke çi ri lə cək dir. 
Mək tə bin bü tün si nif otaq la
rı, ay rıay rı fənn ka bi net lə ri 
yük sək sə viy yə də tə mir olu
na raq la zı mi lə va zi mat lar la 
təc hiz edil miş dir. Pre zi dent 
İl ham Əli yev si nif otaq la rın da 
və fənn ka bi net lə rin də ya ra
dı lan şə ra it lə də ya xın dan ta
nış ol muş dur.

Döv lə ti mi zin baş çı sı sent
yab rın 13də Bi nə qə di ra yo
nun da yer lə şən 182 nöm rə li 
tam or ta mək tə bin ye ni bi
na sı nın açı lı şın da da iş ti rak 
et miş, rəm zi açı lı şı bil di rən 
len ti kəs miş dir. Mək tə bin 
əv vəl ki bi na sı 1962ci il də 
in şa edil miş di. 31 si nif ota
ğın dan iba rət mək təb tə mi rə 
qə dər 800 şa gird yer lik idi. 
Mək tə bin bi na sı ya rar sız və
ziy yət də ol du ğun dan sö kü
lə rək 3 mər tə bə dən, 65 si nif 
ota ğın dan iba rət müa sir bi na 
in şa olun muş dur. 300 şa gird 
yer lik ye ni bi na da 10 fənn 
ka bi ne ti ya ra dıl mış dır. Bü tün 
si nif otaq la rı ən müa sir stan
dart la ra ca vab ve rən zə ru ri 
ava dan lıq və dərs lə va zi mat
la rı ilə təc hiz edil miş dir. Təh
sil mü əs si sə sin də ye ni is ti lik 
və işıq lan dır ma sis tem lə ri 
qu raş dı rıl mış dır. Mək təb də 
id ma nın müx tə lif növ lə ri nin 
öy rə dil mə si üçün müa sir zal 
və mey dan ça lar var. Döv lət 
baş çı sı mək tə bin si nif otaq la
rı na, fənn ka bi net lə ri nə bax
mış, ya ra dı lan şə ra it lə ya xın
dan ta nış ol muş dur.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
və xa nı mı Meh ri ban Əli ye
va 2014cü il okt yabr ayı nın 
22də Bi nə qə di ra yo nu nun 
əra zi sin də yer lə şən Stend 

Atı cı lı ğı İd man Komp lek sin
də hə ya ta ke çi ri lən ti kin ti 
iş lə ri nin ge di şi ilə ta nış ol
muş dur. İlk Av ro pa Oyun la rı 
ərə fə sin də öl kə də və pay
taxt da id man inf rast ruk tu ru
nun da ha da güc lən di ril mə si 
ilə bağ lı hə ya ta ke çi ri lən təd
bir lə rin mü hüm tər kib his sə
si olan Stend Atı cı lı ğı İd man 
Komp lek sin də iş lər sü rət lə 
və yük sək key fiy yət lə da

vam et di ri lir. İd ma nın gül lə 
və stend atı cı lı ğı növ lə ri üz
rə ya rış la rın ke çi ril mə si üçün 
nə zər də tu tu lan bu komp lek
sin əra zi si ge niş lən di ri lə rək 
19,6 hek ta ra çat dı rıl mış dır. 
Ha zır da komp lek sin baş pla
nı na əsa sən,  əra zi də Bey nəl
xalq Atı cı lıq Fe de ra si ya sı nın 
tə ləb lə ri nə ca vab ve rən bi na 
və qur ğu la rın in şa sı sü rət lə 
da vam et di ri lir.

Bu ra da id ma nın dai rə vi 
və sən gər stend atı cı lı ğı növ
lə ri üz rə ya rış la rın və məşq
lə rin ke çi ril mə si üçün hər cür 
şə ra it ya ra dı la caq. Komp leks
də həm Olim pi ya Oyun la rı, 
həm də dün ya ku bo ku fi nal 
ya rış la rı nın ke çi ril mə si üçün 
beş atı cı lıq mey dan ça sı ti ki lir. 
Atı cı lıq mey dan ça la rı nın hər 
bi ri üçün ba xış otu ra caq la rı 
və 500 ta ma şa çı yer lik tri bu
na in şa olu nur. Bun dan baş
qa, əra zi də so si al ob yekt lə rin 

ya ra dıl ma sı na da xü su si diq
qət gös tə ri lir. Bu məq səd lə 
dörd mər tə bə li meh man xa
na nın ti kin ti si apa rı lır. Bu ra
da iki nə fər lik 20 otaq, iki VİP 
otaq ola caq. Bi na da konf rans 
za lı, ic las ota ğı, tibb və məşq
çi lər üçün otaq lar və res to ran 
yer lə şə cək. La yi hə yə uy ğun 
ola raq, əra zi də 500 yer lik av
to mo bil da ya na ca ğı da ti ki lə
cək.

Gül lə atı cı lı ğı sa hə si 10, 
25, 50 və 300 metr mə sa fə
yə gül lə atı cı lı ğı üz rə ya rış la
rın ke çi ril mə si üçün nə zər də 
tu tul muş dur. Bu ra ya 10 metr 
mə sa fə yə atı cı lıq üz rə qa
pa lı tir də da xil dir. Tir də 80 
nə fər id man çı ey ni za man da 
ya rı şa caq. Bu ra da 483 ta ma
şa çı ya rış la rın ge di şi ni iz lə yə 
bi lə cək dir. Əl li nə fər id man
çı nın ya rı şa ca ğı 25 metr lik 
mə sa fə yə ya rım qa pa lı atı cı
lıq ti ri 390 ta ma şa çı yer lik dir. 
Bu ra da, həm çi nin, 50 metr lik 
mə sa fə yə 80 id man çı nın ya rı
şa ca ğı ya rım qa pa lı atı cı lıq ti ri 
də qu raş dı rı lır. Bun dan əla və, 
əra zi də 300 metr lik mə sa fə yə 
ya rım qa pa lı atı cı lıq ti ri də ti
ki lir. Qırx id man çı nın ey ni 
vaxt da ya rı şa ca ğı bu tir də 414 
ta ma şa çı ye ri ola caq dır. Həm 
Av ro pa Oyun la rı, həm də 
Dün ya ku bo ku fi nal ya rış la rı
nın ke çi ril mə si üçün nə zər də 

tu tu lan 10, 25 və 50 metr mə
sa fə yə atı cı lıq üz rə qa pa lı tir
lər isə ey ni vaxt da 15 id man
çı nın ya rış ma sı na he sab la nıb 
və 500 ta ma şa çı yer lik dir.

Gül lə atı cı lı ğı bi na sı nın tir 
zal la rı nın hər bi rin də id man
çı lar, hə kim lər, məşq çi lər 
üçün ay rı ca otaq lar ya ra dıl
mış dır. Bun dan əla və, bi na da 
ge niş fo ye, qey diy yat mər kə zi, 
ka fe, res to ran, göz lə mə və is
ti ra hət otaq la rı, konf rans zal
la rı, ba xış ey van la rı, mət bu at 
mər kə zi, tex ni ki otaq lar, tibb, 
do pinqnə za rət otaq la rı nın 
ya ra dıl ma sı da nə zər də tu tul
muş dur. Stend Atı cı lı ğı İd man 
Komp lek si Av ro pa da ən bö
yük atı cı lıq komp leks lər dən 
bi ri ola caq dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
ötən il ra yon əra zi sin də in şa 
olu nan Hey dər məs ci di nin 
ti kin ti iş lə ri ni də diq qət mər
kə zin də sax la mış dır. De kab
rın 24də Bi nə qə di ra yo nun
da olan döv lət baş çı sı bu ra da 
hə ya ta ke çi ri lən son ta mam
la ma iş lə ri ilə ya xın dan ta nış 
ol muş dur. 

Xa tır la daq ki, döv lə ti
mi zin baş çı sı nın tap şı rı ğı ilə 
in şa olu nan bu ye ni məs cid 
12 min kvad rat metr sa hə də 
sa lın mış dır. Məs ci din fa sa
dı Şir vanAb şe ron me mar lıq 
üs lu bun da xü su si daş lar la üz
lən miş dir. Ti kin ti iş lə ri za ma
nı bə zək ele ment lə ri xü su si 
us ta lıq la ye ri nə ye ti ril miş dir. 
Or na ment lə rin zən gin li yi 
məs ci din fa sa dı nın ar xi tek
tu ra sın da xü su si har mo ni ya 
ya ra dır. Bu ra da xü su si bə
zək ele ment lə rin dən is ti fa də 
olun muş, gün bə zin kə nar la rı
na Qu ran ayə lə ri ya zıl mış dır. 
Hün dür lük lə ri 55 metr və 35 
metr olan baş və ikin ci gün
bəz lər məs ci din da xi li nə xü
su si gö zəl lik ve rir. 

De kab rın 26da isə döv lət 
baş çı sı İl ham Əli yev və xa nı

mı Meh ri ban Əli ye va Ba kı da 
Hey dər məs ci di nin açı lı şın da 
iş ti rak et miş lər. 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
də fə lər lə vur ğu la dı ğı ki mi, 
Azər bay can da hər bir mə mu
run baş lı ca və zi fə si xal qa, və
tən daş la ra la yiq li və vic dan lı 
xid mət ol ma lı dır. Fəa liy yə ti ni 
məhz bu prin sip lər əsa sın da 
qu ran Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti də ra yo nun di na
mik in ki şa fı üçün bü tün zə ru ri 
təd bir lə ri hə ya ta ke çir mə yə, 
öl kə də ki in ki şaf pro se si nə öz 
töh fə si ni ver mə yə ça lı şır. Ulu 
ön də rin ha ki miy yət il lə ri döv
rün də güc lü is teh sal po ten sia lı, 
zən gin inf rast ruk tur for ma laş
dır mış Bi nə qə di ra yo nu Azər
bay can Pre zi den ti cə nab İl ham 
Əli ye vin diq qət və qay ğı sı ilə 
son il lər də bö yük uğur lar əl
də et miş, da ha da gö zəl ləş miş, 
müa sir ləş miş dir. 

“Binəqədi”
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Ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev tə rə fi n dən bü növ rə si 
qo yu lan so si aliq ti sa di in ki şaf 
stra te gi ya sı nın uğur la da vam 
et di ril mə si, da hi rəh bə rin 
zən gin ir si nin la yiq li da vam
çı sı – Pre zi dent İl ham Əli
ye vin za ma nın ça ğı rış la rı na 
ca vab ve rən da xi li və xa ri ci 
si ya sə ti res pub li ka mı zın si ya si 
nü fu zu nun və iq ti sa di gü cü
nün art ma sı na, Azər bay ca nın 
dün ya nın in ki şaf et miş döv
lət lə ri ilə mü qa yi sə olu na caq 
öl kə yə çev ril mə si nə im kan 
ya rat mış dır. 

2015ci il yan va rın 10da 
Azər bay can Pre zi den ti cə nab 
İl ham Əli ye vin sədr li yi ilə 
Na zir lər Ka bi ne ti nin 2014ci 
ilin 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 
öl kə mi zin qlo bal iq ti sa di böh
ran şə rai tin də di na mik in ki şaf 
yo lun da ol du ğu nu bir da ha 
təs diq lə miş dir. Na zir lər Ka bi
ne ti nin son ic la sın da bil di ril
di yi ki mi, 2014cü il də ümu
mi da xi li məh su lun re al ar tım 
tem pi 2,8 fa iz təş kil et miş dir və 
bu da qey rinef  sek to ru nun 7 
fa iz lik ar tı mı he sa bı na tə min 
olun muş dur. Öl kə iq ti sa diy
ya tı na in ves ti si ya qo yu lu şu 27 
mil yard dol lar, o cüm lə dən 
da xi li in ves ti si ya lar 16 mil yard 
dol lar, xa ri ci in ves ti si ya lar 11 
mil yard dol lar təş kil et miş dir. 
Əv vəl ki il lər də ol du ğu ki mi, 
ötən il də əha li nin ri fa hı yük
səl mək də da vam et miş, inf  ya
si ya 1,4 fa iz təş kil et di yi hal da 
əha li nin gə lir lə ri 4,8 fa iz, or ta 
ay lıq əmək haq qı 4,2 fa iz ar
ta raq 443 ma na ta çat mış dır. 
Döv lət büd cə sin dən so si al
yö nüm lü xərc lə rə 9,9 fa iz, o 
cüm lə dən so si al mü da fiə və 
so si al tə mi nat xərc lə ri nə 12,6 
fa iz çox və sa it yö nəl dil miş dir.

He sa bat ilin də əha li nin 
mad di və so si al ri fah ha lı
nın da ha da yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə qə bul edi lən bü
tün döv lət proq ram la rı nın 
və la yi hə lə rin uğur la ic ra sı, 
o cüm lə dən elm, təh sil, sə
hiy yə, so si al tə mi nat, mə də
niy yət və id man ob yekt lə ri
ni özün də bir ləş di rən so si al 
la yi hə lə rin, elekt rik ener ji si 
və tə bii qaz təc hi za tı, iç mə li 
su və ka na li za si ya sis tem lə
ri nin ya ra dıl ma sı, ma gist ral 
yol la rın çə ki li şi, kənd yol la
rı nın ye ni dən qu rul ma sı və 
ye ni yol la rın in şa sı, me lio ra
si ya və ir ri qa si ya təd bir lə ri
nin ge niş lən di ril mə si iş lə ri
nin hə ya ta ke çi ril mə si tə min 
edil miş dir. Ha zır da təh sil və 
sə hiy yə mü əs si sə lə ri nin, bi
rin ci Av ro pa Oyun la rı üçün 
id man ob yekt lə ri nin ti kin ti si, 
43 şə hər və ra yon mər kəz lə
rin də su və qaz təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı, ka na li za si ya 
şə bə kə si nin ye ni dən qu rul
ma sı la yi hə lə ri uğur la da vam 
et di ri lir. Bü tün bu sa hə lər üz
rə müs bət ar tı mın mən ti qi 
nə ti cə si dir ki, bu ya xın lar da 
Da vos Ümum dün ya İq ti sa di 
Fo ru mu nun he sab la ma la rı na 
gö rə, Azər bay can iq ti sa diy ya
tı dün ya miq ya sın da rə qa bət 
qa bi liy yət li li yi nə gö rə 38ci 
yer də qə rar laş mış dır. 

Öl kə mi zin ötə nil ki uğur
la rı pay tax tın Bi nə qə di ra yo

nu nun da bü tün sa hə lər də di
na mik in ki şa fı na, abad lıqqu
ru cu luq iş lə ri nin ge niş lən di
ril mə si nə im kan ya rat mış dır. 

So si al-iq ti sa di sa hə də 
mü hüm nə ti cə lər əl də 
olu nub

2014cü ilin yan varde
kabr ay la rın da ra yo nun sə na
ye sa hə sin də 227 mil yon 409 
min ma nat lıq və ya ke çən ilin 
mü va fi q döv rün dən 12,4 fa iz 
çox sə na ye məh su lu is teh sal 
edil miş və xid mət lər gös tə ril
miş dir. Dövr ər zin də sə na ye 
mü əs si sə lə rin də 6.763 nə fər 
iş lə miş dir və bu da ke çən ilin 
mü va fi q döv rün dən 15,7 fa
iz çox dur. Ti kin ti sek to run da 
isə bü tün ma liy yə mən bə lə ri 
he sa bı na 48461,6 min ma nat 
əsas fond lar is ti fa də yə ve ril
miş dir. Ra yo nun so si aliq ti
sa di sa hə lə ri nin in ki şa fı üz rə 
ma liy yə mən bə lə rin dən əsas 
ka pi ta la 212 mil yon 466 min 
ma nat məb lə ğin də in ves ti si ya 
yö nəl dil miş, hə min və sai tin 
155 mil yon 102 min ma na
tı ti kin tiqu raş dır ma iş lə ri nə 
sərf edil miş dir. Bu dövr də 
ti kin tiqu raş dır ma təş ki lat
la rı nın öz güc lə ri ilə ye ri nə 
ye tir dik lə ri pod rat iş lə ri nin 
həc mi 527 mil yon 859 min 
ma nat ol muş və əv vəl ki ilin 
mü va fiq döv rü nə nis bə tən 
16,2 fa iz art mış dır. Ti kin ti də 
iş çi lə rin or ta si ya hı sa yı 5.886 
nə fər ol muş dur və bu da əv
vəl ki ilin mü va fiq döv rü nə 
nis bə tən 440 nə fər art mış dır. 
Fəh lə və qul luq çu la rın or ta 
ay lıq əmək haq qı 471,6 ma nat 
təş kil et miş dir. 

Nəq liy yat sek to run da fəa
liy yət gös tə rən mü əs si sə lər 
tə rə fi n dən 40 mil yon 685 min 
ma nat həc min də xid mət gös
tə ril miş, əv vəl ki ilin mü va fi q 
döv rü nə nis bə tən 38,9 fa iz 
ar tım mü şa hi də olun muş dur. 
Ötən dövr də bu sa hə də 5975 
nə fər iş çi ça lış mış, or ta ay lıq 
əmək haq qı 362,2 ma nat təş kil 
et miş dir. Ra bi tə mü əs si sə lə ri 
tə rə fi n dən Bi nə qə di ra yo nu 
üz rə ümu mi lik də 16 mil yon 
611 min ma nat lıq xid mət lər 
gös tə ril miş, 2013cü ilə nis
bə tən iş çi lə rin sa yı 7 nə fər 
ar ta raq 739 nə fər, or ta ay lıq 
əmək haq qı 7,0 fa iz ar ta raq, 
403,4 ma nat təş kil et miş dir. 
Son il lər də is teh lak ba za rın da 
müs bət irə li lə yiş lər əl də edil
miş dir. He sa bat döv rün də is

teh lak ba za rı di na mik in ki şaf 
et mək də da vam et miş və pə
ra kən də ti ca rət şə bə kə sin dən 
ra yon əha li si nə 1.040.464,6 

min ma nat lıq is teh lak mal la rı 
sa tıl mış dır. Əha li yə gös tə ri
lən pul lu xid mət lə rin həc mi 
416.001,9 min ma nat təş kil 
et miş, hə min xid mət lə rin 
20,2 fai zi döv lət mü əs si sə lə ri
nin pa yı na düş müş dür. 2014
cü ilin yan varde kabr ay la rı 
ər zin də or ta ay lıq no mi nal 
əmək haq qı 2013cü ilin mü
va fi q döv rü nə nis bə tən 11,1 
fa iz ar ta raq 410,3 ma na ta çat
mış dır.

Əmək ba za rı can la nır
Ötən dövr ər zin də Bi

nə qə di ra yo nu üz rə iş çi lə rin 
or ta sa yı 45.387 nə fər ol muş, 
əv vəl ki ilin mü va fi q döv rü ilə 
mü qa yi sə də 3,3 fa iz art mış dır. 
Döv lət sek to run da iş çi lə rin 
or ta ay lıq sa yı 17304 təş kil et
miş, qey ridöv lət sek to ru nun 
pa yı na 28.083 nə fər düş müş
dür. 

2014cü ilin 12 ayın da Bi
nə qə di ra yo nun da dai mi ol
maq la 5.620 ye ni iş ye ri açıl
mış dır. He sa bat döv rün də iş lə 
tə min olun maq məq sə di lə 
1678 nə fər və tən daş mü ra ci
ət et miş, on lar dan da 1214 nə
fə ri işax ta ran ki mi qey diy ya ta 
alın mış dır. Qey diy ya ta alı nan 
işax ta ran la rın 638 nə fə ri, o 
cüm lə dən 195 nə fər qa dın 
müx tə lif sa hə lər də dai mi iş
lə tə min edil miş, 128 nə fər 
müx tə lif pe şə kurs la rı na cəlb 
olun muş dur. İş siz lik müa vi
nə ti ba şa çat mış və tən daş lar
dan 12 nə fər ra yon Məş ğul luq 
Mər kə zi nin gön də ri şi ilə iş lə 
tə min olun muş, 166 nə fə rə 
iş siz lik sta tu su ve ril miş, 10 nə
fə rə tək rar müa vi nət ol maq la 
ümu mi lik də 176 nə fə rə iş siz
lik müa vi nə ti tə yin edil miş dir.

Əha li nin so si al 
mü da fiə si diq qət 
mər kə zin də dir

Sa kin lə rin so si al tə mi na
tı nın yax şı laş dı rıl ma sı məq
sə di lə 2014cü il ər zin də 2814 
ailə yə və ya 11.356 nə fər ailə 
üz vü nə ün van lı so si al yar dım 
tə yin edil miş dir.

Ha zır da 4254 nə fər, o 
cüm lə dən, 275 nə fər ya şa gö
rə, 3543 nə fər əlil li yə gö rə, 
436 nə fər ailə baş çı sı nın iti
ril mə si nə gö rə tə qa üd alır. Bi

nə qə di Ra yon Əha li nin So si al 
Mü da fiə si Mər kə zi tə rə fin
dən 253 nə fər tək ahıl və tən
da şa və əli lə xid mət gös tə ri lir 

və hə min xid mət sek to run da 
34 nə fər so si al iş çi ça lı şır.

2014cü il ər zin də 33.838 
pen si ya çı ya xid mət gös tə
ril miş dir. Bun lar dan 22.356 
nə fə ri ni ya şa gö rə, 8689 nə
fə ri ni əlil li yə gö rə, 2793 nə
fə ri ni ailə baş çı sı nı itir mə yə 
gö rə pen si ya alan lar təş kil 
edir. İl ər zin də Bi nə qə di ra
yo nu üz rə pen si ya çı la ra ödə
ni lən pen si ya məb lə ği 82,3 
mil yon ma nat ol muş dur və 
bu da 2013cü ilin mü va fiq 
döv rü ilə mü qa yi sə də 10,8 
mil yon ma nat çox dur. Ra yon 
üz rə or ta pen si ya məb lə ği ar
ta raq 202,8 ma nat ol muş dur 
ki, bu da əv vəl ki ilin mü va fi q 
döv rü ilə mü qa yi sə də 6,6 fa iz 
çox dur.

Əha li nin ər zaq təh lü kə
siz li yi nin qo run ma sı məq sə
di lə Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti, Gi gi ye na və Epi de
mio lo gi ya Mər kə zi və aidiy
yə ti struk tur la rın əmək daş
la rı nın iş ti ra kı ilə mü tə ma di 
reyd lər ke çi ril miş, qa nun suz 
pə ra kən də ti ca rət fəa liy yə ti, 
ey ni za man da gi gi ye nik nor
ma la ra ca vab ver mə yən iaşə 
xid mət lə ri nin qar şı sı nın alın
ma sı is ti qa mə tin də təd bir lər 
hə ya ta ke çi ril miş dir. Apa rıl
mış mo ni to rinq lər za ma nı aş
kar olun muş sa ni targi gi ye nik 
nöq san lar ba rə sin də aidiy yə ti 
or qan la ra rəs mi mə lu mat lar 
gön də ril miş dir. 

2014cü il ər zin də Əd
liy yə Na zir li yi nin re yest ri nin 
çı xa rı şı əsa sın da sa ni ta ri ya 
müa yi nə lə ri apa rıl mış, 133 
in zi ba ti cə ri mə tət biq edil miş 
(ümu mi lik də 11.850 ma nat), 
aş kar olun muş sa ni targi gi
ye nik nöq san la ra gö rə 173 

ob yek tin fəa liy yə ti nin da yan
dı rıl ma sı ba rə də qə rar çı xa
rıl mış dır.

De moq ra fik və ziy yət 
sa bit dir

2015ci il yan var ayı nın 1i 
və ziy yə ti nə Bi nə qə di ra yo
nun da dai mi qey diy yat da olan 
əha li nin sa yı 257 min 800 nə
fər (2013cü ilin mü va fi q döv
rü ilə mü qa yi sə də 3300 nə fər 
çox) ol muş dur. Əra zi si 170 
kvad rat ki lo metr olan ra yo nun  
hər kvad rat ki lo met ri nə dü şən 
əha li nin sa yı 1517 nə fər təş kil 
edir. İl ər zin də ay la rın da ra
yon da 4109 nə fə rin (2013cü 
ilin mü va fi q döv rü ilə mü qa
yi sə də 300 nə fər az) do ğu mu 
və 1424 nə fə rin (ke çən ilin 
mü va fi q döv rü ilə mü qa yi sə
də 97 nə fər çox) ölü mü qey də 
alın mış, tə bii ar tım isə 2685 
nə fər (2013cü ilin mü va fiq 
döv rü ilə mü qa yi sə də 397 nə
fər az) təş kil et miş dir. 

2014cü ilin yan varde
kabr ay la rın da 2138 (2013cü 
ilin mü va fi q döv rü ilə mü qa
yi sə də 186 nə fər az) ni kah 
və 493 (2013cü ilin mü va fi q 
döv rü ilə mü qa yi sə də 36 nə
fər çox) bo şan ma hal la rı qey
də alın mış dır.

Ra yon da əl ve riş li 
biz nes mü hi ti 
möv cud dur

Bi nə qə di ra yo nun da iq ti
sa diy ya tın və yer li sa hib kar lı
ğın in ki şaf et di ril mə si, əha li
nin mad di və so si al ri fah ha lı

nın yax şı laş dı rıl ma sı, məş ğul
lu ğu nun ar tı rıl ma sı, əl ve riş li 
biz nes mü hi ti nin ya ra dıl ma sı 
və in ves ti si ya cəl be di ci li yi nin 
ar tı rıl ma sı məq sə di lə bir sı ra 
iş lər gö rül müş dür. Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
dəs tə yi ilə “Bi nə qə di Sa hib
kar la rı” İc ti mai Bir li yi iyun 

ayı nın 27də yer li ic ra ha ki
miy yət lə ri ara sın da ilk də fə 
ola raq ra yon əra zi sin də fəa
liy yət gös tə rən mü əs si sə lə rin 
is teh sal et dik lə ri məh sul la rın 
sər gi si ni ke çir miş dir. Sə na ye 
və qi da məh sul la rı nın sər
gi sin də 70ə ya xın sa hib kar 

iş ti rak et miş, on lar dan 22si 
mü əs si sə, o cüm lə dən 13ü 
qey riqi da, 9u qi da mü əs si
sə si məh sul la rı nı nü ma yiş et
dir miş lər. 

Sa hib kar lı ğın in ki şa fı sa
hə sin də apa rı lan ra sio nal si
ya sət ra yo nun özəl sek to ru na 
da töh fə lə ri ni ve rir. He sa bat 
döv rün də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti və Sa hib
kar la ra Kö mək Mil li Fon du 
tə rə fi n dən ra yon əra zi sin də 
po ten si al sa hib kar lıq sub yekt
lə ri mü əy yən edil miş və Fond 
tə rə fin dən  on la ra gü zəşt li 
şərt lər lə kre dit lər ay rıl mış dır. 
Ötən ilin 23 may və 23 av qust 
ta rix lə rin də Sa hib kar lı ğa Kö
mək Mil li Fon du ilə bir gə “Sa
hib kar lı ğın in ki şa fı na döv lət 
dəs tə yi” möv zu sun da təd bir
lər ke çi ril miş dir. Hər iki təd
bir çər çi və sin də sa hib kar la rın 
möv cud iq ti sa di po ten si al dan 
da ha sə mə rə li is ti fa də et mə si 
məq sə di lə mü za ki rə lər apa
rıl mış dır. Bi nə qə di ra yo nu
nun iq ti sa di po ten sia lı na uy
ğun ola raq, gü zəşt li kre dit lər 
he sa bı na ma liy yə ləş di ril mə si 
nə zər də tu tu lan sa hə lə rin – 
fa raş tə rə vəz məh sul la rı nın 
ye tiş di ril mə si üçün müa sir is
ti xa na komp leks lə ri nin, ət lik 
is ti qa mət li quş çu luq tə sər rü
fat la rı nın, ki çik həcm li ət kə
si mi və ema lı mü əs si sə si nin 
ya ra dıl ma sı üz rə nü mu nə vi 
in ves ti si ya la yi hə lə ri nin təq
di ma tı ke çi ril miş dir. Po ten si al 
sa hib kar la ra kre dit ve ril mə si 
məq sə di lə Sa hib kar la ra Kö

mək Mil li Fon du ilə bir gə 
ötən dövr ər zin də ke çi ril miş 
təd bir lər nə ti cə sin də 43 sa
hib kar lıq sub yek ti nə 6 mil yon 
ma nat həc min də gü zəşt li kre
dit ve ril miş, bu nun nə ti cə sin
də 120 ye ni iş ye ri açıl mış dır.

Döv lət Proq ra mı 
pla na uy ğun şə kil də 
ic ra olu nur

Öl kə baş çı sı nın 17 yan var 
2014cü il ta rix li sə rən ca mı 
ilə “20142016cı il lər də Ba kı 
şə hə ri nin və onun qə sə bə lə
ri nin so si aliq ti sa di in ki şa fı na 
da ir Döv lət Proq ra mı”ı təs diq 
edil miş dir. Proq ram da Bi nə
qə di ra yo nu üz rə 40 təd bir 
nə zər də tu tul muş dur. Təs ni
fat qrup la rı na gö rə, təh sil sa
hə si üz rə 15, sə hiy yə sa hə si 
üz rə 2, kom mu nal xid mət lər 
üz rə 4, di gər so si al sa hə lər 
üz rə 4, qə sə bə da xi li və mə
həl lə da xi li yol la rı nın əsas lı 
tə mi ri üz rə 1, sa hib kar lı ğın 
in ki şa fı sa hə si üz rə 4, föv qə
la də hal lar üz rə 9, ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nə hə va lə edil miş 
abad lıqqu ru cu luq sa hə si üz
rə 1 bənd da xil edil miş dir.

Ötən il 10 ob yek tin la yi hə
sə nəd ləş dir mə iş lə ri apa rıl
mış, 157 say lı or ta mək tə bin, 
10a ya xın id man mey dan ça
la rı nın, 7ci mik ro ra yon ya şa
yış mas si vin də yan ğın dan mü
ha fi zə böl mə si nin, ra yo nun 
müx tə lif əra zi lə rin də yan ğı na 
qar şı su ho vuz la rı nın ti kin ti si 
üçün si fa riş çi təş ki lat lar la ra
zı laş dı rıl mış tək lif  ər Ba kı Şə
hər İc ra Ha ki miy yə ti nə gön
də ril miş dir. Həm çi nin, Döv
lət Proq ra mı nın təh lü kə siz lik 
sa hə si üz rə ra yon da ti ki lə cək 
ob yek tə rin yer lə ri nin mü əy
yən ləş di ril mə si məq sə di lə 
Föv qə la də Hal lar Na zir li yi nə 
mü va fi q tək lif  ər ve ril miş dir.

İl ər zin də Döv lət Proq ra
mın da nə zər də tu tul muş təd
bir lər pla nı na uy ğun ola raq, 
ay rıay rı təh sil mü əs si sə lə ri
nin əsas lı tə mi ri və ye ni dən 
qu rul ma sı ar dı cıl ola raq hə
ya ta ke çi ril miş dir. 2014cü ilin 
2ci rü bün də əsas lı tə mi ri nə 
baş la nıl mış 157 və 298 say lı 
or ta mək təb lər müa sir ava
dan lıq la təc hiz edi lə rək ye ni 
təd ris ili ərə fə sin də şa gird
lə rin is ti fa də si nə ve ril miş dir. 
Xü su si lə qeyd et mək la zım dır 
ki, Azər bay can Pre zi den ti cə
nab İl ham Əli yev ra yon da kı 
115 və 182 nöm rə li tam or ta 
mək təb lər də apa rı lan əsas
lı tə mir və ti kin ti iş lə rin dən 
son ra kı və ziy yət lə ye rin də cə 
ta nış ol muş dur.

İd man və di gər so si al
yö nüm lü təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si məq sə di ilə ye ni 
Döv lət Proq ra mı çər çi və sin
də Stend Atı cı lı ğı üz rə İd man 
Komp lek si nin sö kü lə rək ye
ni dən qu rul ma sı, dağ ve lo si
pe di ya rış la rı üçün ve lo par kın 
ti kin ti si iş lə ri nin da vam et di
ril mə si və  2015ci ilin fev ral 
ayın da ye kun laş dı rıl ma sı  nə
zər də tu tul muş dur. 

Abad lıq-qu ru cu luq 
iş lə ri ge niş vü sət alıb

Ötən il ra yon da abad lıq
qu ru cu luq sa hə sin də bir sı ra 
mü hüm iş lər gö rül müş dür. 
Mər hə lə li və plan lı şə kil də 
hə ya ta ke çi ri lən abad lıqqu
ru cu luq iş lə ri çər çi və sin də 
ra yo nun qə sə bə lə ra ra sı və 
mə həl lə da xi li yol la rın da, 
mər kə zi pros pekt lər də, ya şa
yış bi na la rı nın fa sad və dam 
ör tük lə rin də, park və mey
dan lar da, həm çi nin di gər 
inf rast ruk tur sa hə lə rin də ye
ni dən qur ma və əsas lı tə mir 
iş lə ri apa rıl mış dır. 

İl ər zin də hə ya ta ke çi ri
lən ye ni dən qur ma iş lə ri çər
çi və sin də ya şa yış bi na la rın da 
12.997 kvad rat metr yum şaq 
dam ör tü yü çar daq lı dam ör
tü yü ilə əvəz edil miş, 1680 
kvad rat metr çar daq lı, 37.900 
kvad rat metr yum şaq dam ör
tü yü əsas lı, 238 gi ri şin gün
lük lə ri və pil lə kən qə fəs lə ri 
ca ri və əsas lı tə mir edil miş
dir. Pil lə kən qə fəs lə rin də 
14.225 kvad rat metr pən cə rə 
ye ni si ilə əvəz edil miş, 1934 
pa qo metr no val ça və su axı
dı lan bo ru saz və ziy yə tə gə
ti ril miş dir. 12 ədəd lif  ye ni si 
ilə əvəz olun muş, 42 ədəd lif  
əsas lı tə mir edil miş, 10 ədəd 
lif  ha zır da tə mir olu nur. 

Ardı səh. 4-də
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Əvvəli səh. 3-də

He sa bat döv rün də hə ya ta 
ke çi ri lən imə ci lik lər za ma nı 
ra yon əra zi sin də 11.497 ədəd 
müx tə lif növ ağac, 333.390 
ədəd gülçi çək və kol bit ki
lə ri əkil miş, 69.203 kvad rat
metr çə mən ör tü yü sa lı na raq 
işıq lan dır ma sis te mi ilə təc hiz 
edil miş dir. Hə ya ta ke çi ri lən 
ge niş miq yas lı abad lıqqu ru
cu luq iş lə ri çər çi və sin də ra
yon üz rə 11.000 kvad rat metr  
hör gü, 24.271 kvad rat metr 
su vaq, 57.859 kvad rat metr  
de ko ra tiv su vaq, 97.942 kvad
rat metr bo yaq iş lə ri hə ya ta 
ke çi ril miş, kü çə lər də və bi
na la rın hə yət lə rin də 12.607 
kvad rat metr ta met da şı, 4733 
po qo no metr sə ki daş la rı dö
şən miş dir. Ha zır da bu is ti
qa mət də iş lər da vam et di ril
mək də dir. 

İl ər zin də əha li nin qaz 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə ra yon üz rə müx
tə lif dia metr li 45.574 po qo
no metr qaz xət lə ri çə kil miş, 
925 ün van da qaz sız ma sı ara
dan qal dı rıl mış, 15.580 po
qo no metr müx tə lif dia metr li 
is tis ma ra ya rar sız və fər di ev
lə rin əra zi sin dən ke çən qaz 
xət lə ri ləğv edil miş, 306 ədəd 
qaz tən zim lə yi ci, 124 ədəd si
yirt mə qu raş dı rıl mış dır. 465 
ədəd qey riqa nu ni qo şul ma

lar aş kar edi lə rək ləğv olun
muş, 6258 ədəd me xa ni ki qaz 
say ğa cı  “smartkart” tip li qaz 
say ğac la rı ilə əvəz edil miş dir. 

2014cü il ər zin də su və 
ka na li za si ya tə sər rü fa tın da 
möv cud prob lem lə rin  ara dan 
qal dı rıl ma sı məq sə di lə ra
yo nun müx tə lif əra zi lə rin də 
qə za lı və ziy yət də olan 2753 
po qo no metr su xət ti də yiş
di ril miş, 41.764 po qo no metr 
müx tə lif dia metr li ye ni su 
xət lə ri çə ki lə rək is tis ma ra 
ve ril miş, 75 ədəd müx tə lif öl
çü lü si yirt mə, 21 ədəd na sos, 
14 ədəd elekt rik mü hər ri ki 
tə mir olun muş və ya də yiş di
ril miş dir. Müx tə lif ün van lar da 
su xət lə rin də baş ver miş 4593 
qə za nın qar şı sı alın mış, ümu
mi lik də qə za lı və ziy yət də 
olan 1740  metr ka na li za si ya 
xət ti də yiş di ril miş dir.

Əha li nin çox say lı mü
ra ci ət lə ri nə zə rə alı na raq 
möv cud “xe yirşər” ev lə ri nin 
əsas lı tə mi ri, ti kin ti si ya rım
çıq qal mış, ha be lə in şa sı na eh
ti yac du yu lan ana lo ji bi na la rın 
is ti fa də yə ve ril mə si is ti qa mə
tin də ge niş miq yas lı iş lər hə
ya ta ke çi ril miş dir. Ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin si fa ri şi əsa
sın da he sa bat döv rün də 7ci 
mik ro ra yon A.Ku nan ba yev 
kü çə si 26 say lı bi na nın və 8ci 
mik ro ra yon İ.Da da şov kü çə si 
72 say lı bi na la rın hə yət lə rin
də möv cud “xe yirşər” ev lə ri 
əsas lı tə mir olun muş dur.

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın “Ra yon əra zi sin də 
rek lam və elan lar da döv lət 
di li nin iş lə dil mə si işi nin tə
min edil mə si” ilə bağ lı mü
va fiq əm ri nin ic ra sı ilə əla qə
dar ötən il ra yon əra zi sin də 
mo ni to rinq lər ke çi ril miş dir. 
Gö rül müş təd bir lər nə ti cə
sin də ra yon əra zi sin də döv lət 

di li nə uy ğun ol ma yan, di gər 
döv lət lə rin ad la rı sa da la nan, 
həm çi nin stan dart la ra ca vab 
ver mə yən 4766 ədəd rek lam 
löv hə lə ri sö kül müş dür. Bu 
is ti qa mət də təd bir lə rin bu il 
ər zin də də da vam et di ril mə si 
nə zər də tu tu lur.

He sa bat döv rün də Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti
nin tə şəb bü sü ilə ti kil miş ye ni 
mi nipark lar da ümu mi lik də 
16.118 kvad rat metr əra zi yə 
çə mən ör tü yü sa lın mış, 10 
mi nə ya xın müx tə lif növ gül 
ko lu və hə mi şə ya şıl ağac lar 
əkil miş, 30 ədəd müa sir tip li 
gün lük ti kil miş dir. 118 ədəd 
otu ra caq, 32 ədəd müx tə lif 
növ uşaq əy lən cə ele ment lə
ri, elə cə də fon tan is ti fa də yə 
ve ril miş dir.

Yol tə sər rü fa tı nın yax şı
laş dı rıl ma sı məq sə di lə qə sə
bə lər də və di gər əra zi lər də 
as falt lan ma sı na cid di eh ti
yac olan kü çə və yol lar mü
əy yən ləş di ri lə rək aidiy yə ti 
qu rum lar qar şı sın da mə sə lə 
qal dı rıl mış, mik ro ra yon lar 
əra zi sin də mə həl lə da xi li yol
la ra 86875 kvad rat metr as falt 
ör tü yü sa lın mış dır. 130 ədəd 
ye ni kü çə işıq la rı qu raş dı
rıl mış, qə sə bə da xi li yol la ra 
81.200 kvad rat metr ye ni as falt 
ör tü yü dö şən miş, 510 ədəd 
ye ni kü çə işıq la rı qu raş dı rıl
mış dır. Ötən il ər zin də ra yon 

üz rə ümu mi lik də 168.075 
kvad rat metr  ye ni as falt ör
tü yü sa lın mış, 640 ədəd ye ni 
kü çə işıq la rı qu raş dı rıl mış dır.

Əha li nin is ti lik lə tə mi ni 
və bu sa hə də möv cud prob
lem lə rin həl li məq sə di lə ra
yon əra zi sin də müx tə lif dia
metr li 5988 metr ma gist ral və 
mə həl lə da xi li is ti lik xət lə ri 
ye ni lən miş, 244 ədəd si yirt
mə də yiş di ril miş, 862 ədəd 
si yirt mə ca ri, 320 ədəd si
yirt mə əsas lı tə mir olun muş
dur. 29 qa zan xa na və 8 is ti lik 
mən tə qə si hid rav li ki təz yiq lə 
yox la nıl mış, 33 ədəd qa zan 
me xa ni ki üsul la tə miz lən miş, 
13 na sos əsas lı tə mir olun
muş dur. Müx tə lif dia metr li 
508 metr dik da yaq lar bər pa 
olun muş, 76 ki lo metr is ti lik 
kə mər lə ri yu yu la raq hid rav
li ki təz yiq lə yox la nıl mış, 29 
qa zan xa na da elekt rik ava dan
lıq la rı nın təf i şi apa rıl mış dır. 

İl ər zin də qış möv sü mü nə 
ha zır lıq la əla qə dar M.Ə.Rə
sul za də qə sə bə sin də ye ni 
kas kad tip li qa zan xa na qu
raş dı rıl mış, hə min qa zan xa
na dan is ti lik lə tə min olu na
caq 3 say lı ya şa yış bi na sı nın 
mə həl lə da xi li və aşa ğı pay
la ma is ti lik xət lə ri əsas lı tə
mir edil miş dir. 20142015ci 
il lə rin pa yızqış möv sü mü nə 
ha zır lıq la əla qə dar Bi lə cə ri 
qə sə bə si əra zi sin də 4 ədəd 
ye ni müa sir tip li qa zan xa na 
in şa edil miş, bu nun la da 39 
ya şa yış bi na sı is ti lik lə tə min 
olun muş dur. 2015ci il ər zin
də əha li nin is ti lik lə təc hi za tı
nın yax şı laş dı rıl ma sı məq sə
di lə Bi lə cə ri qə sə bə sin də və 
8ci mik ro ra yon əra zi sin də 
hər bi rin də 2 qa zan xa na ol
maq la 4 ye ni müa sir tip li qa
zan xa na nın in şa sı nə zər də tu
tul muş dur. Bu nun la da əla və 

40 ya şa yış bi na sı nın is ti lik lə 
təc hi za tın da kı möv cud prob
lem lə rin ara dan qal dı rıl ma sı 
plan laş dı rı lır.

Əha li nin  
mü ra ci ət lə ri diq qət dən 
kə nar da qal mır

Azər bay can Res pub li ka
sı Pre zi den ti nin 5 sent yabr 
2012ci il ta rix li sə rən ca mı 
ilə təs diq edil miş “Açıq Hö
ku mə tin təş vi qi nə da ir 2012
2015ci il lər üçün Mil li Fəa
liy yət Pla nı”nın və “Kor rup
si ya ya qar şı mü ba ri zə yə da ir 

20122015ci il lər üçün Mil li 
Fəa liy yət Pla nı”nın ic ra sı ilə 
əla qə dar Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın mü
tə ma di ola raq və tən daş lar la 
bir ba şa, o cüm lə dən yer lər də 
səy yar qə bul la rı təş kil edil
miş dir. Sa kin lə rin mü ra ci ət
lə ri, irad və tək lif ə ri diq qət lə 
öy rə ni lə rək mü va fıq Təd bir
lər Pla nı təs diq olun muş və 
aidiy yə ti qu rum la ra gön də
ri lə rək ic ra sı nə za rət də sax
la nıl mış dır.

2014cü il ər zin də ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
iş ti ra kı ilə 7si səy yar qə bul 
– “Açıq qa pı” ol maq la, və
tən daş lar la ümu mi lik də 32 
gö rüş ke çi ril miş dir. Hə min 
gö rüş lər də Bi nə qə di RİHin 
mə sul iş çi lə ri, hü quqmü ha
fi zə or qan la rı nın və xid mət 
sa hə lə ri nin rəh bər lə ri nin 
iş ti ra kı tə min edil miş dir. Ke
çi ri lən gö rüş lər də ümu mi
lik də 3863 nə fər sa kin iş ti rak 
et miş, on lar tə rə fin dən 460 
mə sə lə qal dı rıl mış dır. Gö
rüş lər də sa kin lər tə rə fin dən 
qal dı rı lan irad və tək lif ə rin 
pro to kol laş dı rı la raq aidiy yə ti 
üz rə Azər bay can Res pub li
ka sı Pre zi den ti Ad mi nist ra si
ya sı na gön də ril mə si  tə min 
olun muş dur. Bun dan baş qa, 
24 Təd bir lər Pla nı tər tib edil
miş, qal dı rı lan mə sə lə lər lə 
əla qə dar aidiy yə ti qu rum la ra 
və ca vab deh şəxs lə rə pay lan
mış dır.

Ümu mi lik də, və tən daş
lar tə rə fin dən qal dı rı lan 460 
mə sə lə nin 101i ye rin də həll 
olun muş, 263 mə sə lə Təd
bir lər Pla nı na da xil edil miş, 
142 mə sə lə plan da nə zər
də tu tu lan müd dət də həl li ni 
tap mış dır. 12 mə sə lə ilə əla
qə dar aidiy yə ti üz rə yu xa rı 
ins tan si ya la ra mü ra ci ət olun

muş, 12 mə sə lə ilə əla qə dar 
mü va fiq iza hat ve ril miş, 10 
mə sə lə məq sə də mü va fiq he
sab edil mə miş, 183ü mə sə lə 
ha zır da ic ra at da dır.

2014cü il də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş
çı sı Apa ra tı na və tən daş lar dan 
ümu mi lik də 4719 mü ra ci ət 
(2013cü ilin mü va fiq döv rü 
ilə mü qa yi sə də 1239 va hid və 
ya 20,4 fa iz az) da xil ol muş
dur. Bi nə qə di ra yo nu əra zi
sin də fak ti ki ya şa yan əha li nin 
sa yı nın 400 min nə fər dən 
çox ol du ğu nu nə zə rə al saq, 
hər min nə fə rə 12 mü ra ci
ət düş müş dür. Da xil ol muş 
və tən daş mü ra ci ət lə rin dən 
3608si əri zə (mü ra ci ət lə rin 
77 fai zi; o cüm lə dən  2013cü 
ilin mü va fiq döv rü ilə mü qa
yi sə də 1166 va hid və ya 23,4 
fa iz az), 1106sı şi ka yət (mü
ra ci ət lə rin 23 fai zi; o cüm
lə dən  2013cü ilin mü va fiq 
döv rü ilə mü qa yi sə də 71 va
hid və ya 6 fa iz az), 5i isə 
tək lif (mü ra ci ət lə rin 0,1 fai zi; 
o cüm lə dən  2013cü ilin mü
va fiq döv rü ilə mü qa yi sə də 2 
va hid az) ol muş dur. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı na 
2014cü il ər zin də da xil ol
muş və tən daş mü ra ci ət lə ri
nin 62 fai zi mən zil mə sə lə lə ri 
(2980 mü ra ci ət, 2013cü ilin 
mü va fiq döv rü ilə mü qa yi sə
də 555 va hid və ya 15,7 fa iz 
az), 9 fai zi əmək və əha li nin 
so si al mü da fiə si mə sə lə lə ri 
(413 mü ra ci ət, 2013cü ilin 
mü va fiq döv rü ilə mü qa yi sə
də 35 va hid az), 5 fai zi suka

na li za si ya, qaz, ener ji və is ti lik 
prob lem lə ri ilə bağ lı mə sə lə
lər (243 mü ra ci ət, 2013cü 
ilin mü va fiq döv rü ilə mü qa
yi sə də 195 va hid və ya 44 fa iz  
az), 4 fai zi qaç qın və məc bu ri 
köç kün lər lə bağ lı mə sə lə lər 
(186 mü ra ci ət, 2013cü ilin 
mü va fiq döv rü ilə mü qa yi sə
də 136 va hid və ya 42 fa iz az), 
2,5 fai zi nəq liy yat mə sə lə lə ri 
(120 mü ra ci ət, 2013cü ilin 
mü va fiq döv rü ilə mü qa yi
sə də 109 va hid və ya 48 fa iz 
az), 4 fai zi ailəməi şət mə sə
lə lə ri (213 mü ra ci ət, 2013cü 
ilin mü va fiq döv rü ilə mü qa
yi sə də 38 va hid çox), 1,7 fai zi 
qə bul la bağ lı (79 mü ra ci ət), 
1 fai zi hü qu qi mə sə lə lər (46 
mü ra ci ət) və 11 fai zi di gər 
möv zu lar la əla qə dar ol muş

dur. Ra yon əra zi sin də apa rı
lan abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
ilə əla qə dar sa kin lər tə rə fin
dən 70 min nət dar lıq əri zə si 
də da xil ol muş dur.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tın da 
4892 və tən daş, cüm lə dən 
RİH baş çı sı tə rə fin dən 379 
və tən daş qə bul edil miş dir. 
Bun dan baş qa, yer lər də “Açıq 
qa pı” və tən daş fo rum la rı nın 
ke çi ril mə si nə baş la nıl mış, 
ra yo nun qə sə bə və mik ro
ra yon la rın da 7 səy yar qə bul 
ke çi ril miş, 94 və tən daş qə bul 
edil miş dir.

Mən zilməi şət prob lem
lə ri ilə əla qə dar və tən daş la
rın 427 mü ra ciə ti araş dı rıl
mış, 297 mü ra ci ət üz rə qa
nun ve ri ci li yin tə ləb lə ri izah 
edil miş, 86 ailə nin mən zil 
növ bə si nə gö tü rül mə si ba rə
də sə rən cam ve ril miş, 33 mü
ra ci ət ba xı lıb nə ti cə si ba rə də 
və tən da şa ca vab ve ril mə si 
üçün aidiy yə ti üz rə gön də ril
miş dir. Ha zır da 12 mü ra ci ət 
ic ra at da dır. 

He sa bat döv rün də Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən və tən daş la ra gös
tə ri lən, o cüm lə dən elekt ron 
gös tə ril mə si nə zər də tu tu lan 
xid mət lə rin si ya hı sı döv lət 
re yest ri nə da xil edil mək üçün 
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 nə 
təq dim olun muş dur. Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti nin və tən daş la ra gös tər di yi 
16 təs ni fat üz rə 21 xid mə tin 

si ya hı sı aidiy yə ti üz rə təq dim 
olun muş və bu xid mət lə rin 
elekt ron gös tə ril mə si üz rə iş
lər da vam et di ri lir. 

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin 27 de kabr 2011
ci il ta rix li sə rən ca mı ilə təs
diq edil miş “Azər bay can Res
pub li ka sın da in san hü quq və 
azad lıq la rı nın mü da fiə si nin 
sə mə rə li li yi ni ar tır maq sa
hə sin də Mil li Fəa liy yət Proq
ra mı”nın  3.4.4cü bən din də 
ra yon ic ra ha ki miy yət lə ri nə 
əha li nin sıx ol du ğu yer lər də 
elekt ron in for ma si ya köşk
lə ri nin qu raş dı rıl ma sı tap şı
rıl mış dır. Ha zır da Bi nə qə di 
ra yo nu əra zi sin də əha li yə 
xid mət gös tə rən in for ma si
ya köşk lə ri qu raş dı rıl mış və 
sa kin lə rin is ti fa də si nə ve ril

miş dir. Bu köşk lər də Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
fəa liy yə ti nin bir çox sa hə lə ri 
üz rə mə lu mat lar yer ləş di ril
miş dir. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti yer li ic ra ha ki
miy yət lə ri ara sın da ilk də fə 
ola raq döv lət qul luq çu la rı
nın xid mə ti fəa liy yə ti nin 
av to mat laş dı rıl mış şə kil də 
qiy mət lən di ril mə si işi nə baş
la mış dır. Be lə ki, xü su si proq
ram tə mi na tı va si tə si lə döv lət 
qul luq çu su nun qiy mə ti av to
ma tik ola raq he sab la nır. 

Ötən il Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı Apa
ra tı nın rəh bər şəxs lə ri nin 
qə bu lu na ya zıl ma nın da ha da 
asan laş dı rıl ma sı sa hə sin də bir 
sı ra iş lər gö rül müş dür. Ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin elekt ron 
say tın da bu məq səd lə ye ni 
böl mə ya ra dı la raq sa kin lə
rin is ti fa də si nə ve ril miş dir. 
Bu  böl mə nin tət bi qi ət raf 
və nis bə tən uzaq qə sə bə lər
də ya şa yan və tən daş la rın ic ra 
ha ki miy yə ti nə gəl mə dən ra
yon rəh bər li yi nin qə bu lu na 
dü şə bil mə si nə, ope ra tiv li yin 
və şəf faf lı ğın ya ra dıl ma sı na 
im kan ya ra dır.

Ötən il “Sa kin lə rin Mü
ra ci ət Xid mə ti1646”ya 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. 
2014cü il yan varde kabr ay
la rın da xid mə tə da xil ol muş 
mü ra ci ət lə rin sa yı 35.725 ol
muş dur və bu da 2013cü ilin 
mü va fiq döv rü ilə mü qa yi sə

də 16.790 va hid və ya 86,6 fa iz 
çox dur. Bir ba şa ca vab lan dı rıl
mış mü ra ci ət lə rin sa yı 28.164 
(ötən dövr lə mü qa yi sə də 
13.200 va hid və ya 88,2 fa iz 
çox),  ya ra dıl mış əksəla qə
lə rin sa yı 10.245 (ötən dövr
lə mü qa yi sə də 3984 va hid və 
ya 63,6 fa iz çox), gün ər zin də 
zəng lə rin or ta sa yı 96 (əv vəl
ki ilin mü va fiq döv rü ilə mü
qa yi sə də 30 va hid və ya 45,4 
fa iz çox) ol muş dur. 

Şi ka yət xa rak ter li mü ra ci
ət lər əsa sın da tər tib edil miş 
şi ka yət və rə qə lə ri nin sa yı  
7695 ol muş dur ki, bu da əv
vəl ki  ilin mü va fiq döv rü ilə 
mü qa yi sə də 3780 va hid və ya 
96,5 fa iz çox dur. Mü ra ci ət lə
rin  6516sı və ya 84,7 fai zi 
tam həll olun muş, 147si və 

ya 2 fai zi qis mən həll edil
miş, 1032si və ya 13,3 fai zi
nə mü va fiq iza hat ve ril miş dir. 
Qu rum rəh bər lə ri nin mo
bil te le fon la rı na gön də ril miş 
SMSlə rin sa yı 6021 va hid ol
muş dur.

İl ər zin də da xil ol muş şi
ka yət lə rin sa hə lər üz rə böl
gü sü nə gəl dik də,  mü ra ci ət
lə rin 11.998i və ya 33,5 fai zi  
suka na li za si ya, 5.387si və ya 
15 fai zi qaz təc hi za tı, 1814ü 
və ya 5 fai zi lift prob lem lə
ri, 3329u və ya 9,3 fai zi is ti
lik təc hi za tı, 262si və ya 5,3 
fai zi elekt rik təc hi za tı, 219u 
və ya 2,7 fai zi yol la rın ya rar
sız ol ma sı, 326sı və ya 4,2 
fai zi məi şət və zi bil tul lan tı
la rı, 12.390ı və ya 34,6 fai zi 
sa kin lə ri na ra hat edən di gər 
mə sə lə lər lə əla qə dar ol muş
dur. Xid mə tə da xil ol muş tə
şək kür mü ra ci ət lə ri nin sa yı 
499 (əv vəl ki il lə mü qa yi sə də 
180 va hid çox) təş kil et miş dir.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın 
2014cü il üçün təs diq edil miş 
İş pla nı na uy ğun ola raq, 2014
cü il də 25 Şu ra ic la sı ke çi ril
miş, 51 mə sə lə mü za ki rə yə 
çı xa rıl mış dır. Hə min mə sə
lə lər lə bağ lı ic ra ha ki miy yə ti
nin baş çı sı tə rə fin dən ve ri lən 
mü va fiq tap şı rıq la rın ic ra sı və 
möv cud nöq san və ça tış maz
lıq la rın ara dan qal dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də mü va fiq iş lər 
gö rül müş dür. 

Qa nun suz ti ki li lə rin və 
qa nun suz tor paq zəb tet mə 
hal la rı nın qar şı sı nın alın ma sı 
məq sə di lə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən 
2014cü il də məh kə mə lər də 
49 şəx sə qar şı id dia qal dı rıl
mış dır. Məh kə mə lər tə rə fin
dən məh kə mə mü ba hi sə si 
bi tə nə dək qa nun suz ti kin ti lə
rin apa rıl ma sı nın da yan dı rıl
ma sı ba rə də 49 iş üz rə qə rar 
qə bul edil miş dir. Bu gös tə ri ci 
2013cü il də qal dı rıl mış id
dia lar dan 23 iş ar tıq dır. Və
zi fə li şəxs lə rin hə rə kə ti və 
ya hə rə kət siz li yi, kor rup si ya 
hal la rı ilə bağ lı 56 hal da və
tən daş lar tə rə fin dən mü ra
ci ət lər ol muş dur. Apa rıl mış 
araş dır ma lar nə ti cə sin də 22 
hal üz rə qə rəz li şi ka yət et
dik lə ri və tən daş la ra izah 
olun muş, 34 hal üz rə şi ka yət
lər də gös tə ri lən lər təs di qi ni 
tap ma mış dır. 

Müx tə lif sa hə lər üz rə 
sil si lə təd bir lər  

Mil limə nə vi də yər lə rin, 
adətənə nə lə rin qo ru nub 
sax lan ma sı, in ki şa fı və təb li
ği, ta ri xi ha di sə lə rin, əla mət
dar gün lə rin qeyd edil mə si, 
ra yon da fəa liy yət gös tə rən 
ic ti mai təş ki lat lar, təh sil, sə
hiy yə və mə də niy yət mü əs si
sə lə ri, si ya si par ti ya lar və di ni 
qu rum lar la qar şı lıq lı mü na si
bət lə rin qu rul ma sı, on la rın 
fəa liy yə ti nin ko or di na si ya sı 
prio ri tet is ti qa mət lər dən ol
muş dur. 

2014cü il ər zin də əla
mət dar gün lər ra yon ic ra ha
ki miy yə ti tə rə fin dən aidiy
yə ti qu rum la rın iş ti ra kı ilə 
xü su si ola raq qeyd edil miş dir. 
Bay ram gün lə rin də ra yon ic
ra ha ki miy yə ti nin xət ti ilə ra
yon əra zi sin də ya şa yan 6400 
az tə mi nat lı ailə yə, qaç qın və 
məc bu ri köç kü nə, həm çi nin 
şə hid ailə lə ri nə, əlil lə rə və 
di gər im ti yaz lı şəxs lə rə bay
ram sov qat la rı pay la nıl mış, 
mü tə ma di ola raq müx tə lif 
yar dım lar gös tə ril miş dir.

Bi nə qə di ra yo nun da yer
lə şən “Gül lə ya ğı şı” abi də si
nin önün də “20 Yan var” fa
ciə si nin 24cü il dö nü mü nə, 
mil li qəh rə man la rın anım 
gün lə ri nə və Xo ca lı soy qı rı
mı nın 21ci il dö nü mü nə həsr 
olun muş sil si lə təd bir lər ke çi
ril miş dir.
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18 mart 2014cü il ta rix də 
Hey dər Əli yev adı na Mə də
niy yət və İs ti ra hət Par kın da 
Nov ruz bay ra mı  mü na si bə ti
lə şən lik ke çi ril miş, şə hid, əlil, 
məc bu ri köç kün, az tə mi nat lı 
və di gər ka te qo ri ya dan olan 
650dən ar tıq ailə yə bay ram 
sov qa tı pay lan mış dır. 

Əha li nin tib bi müa yi nə
dən ke çi ril mə si ilə əla qə
dar Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
tap şı rıq la rın dan irə li gə lən 
və zi fə lə rin ic ra sı məq sə di lə 
“Bi nə qə di ra yo nun da əha li
nin tib bi müa yi nə dən ke çi
ril mə si nin təş kil edil mə si” 
üz rə Ko mis si ya ya ra dıl mış dır. 
Fev ra lın 17dən ap re lin 1dək 
67.109 nə fər ra yon sa ki ni tib bi 
müa yi nə dən keç miş dir. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti, Ye ni Azər bay can Par
ti ya sı Bi nə qə di ra yon təş ki la tı 
və Bi nə qə di Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si nin bir gə təş
ki lat çı lı ğı ilə martiyun ay la rı 
ər zin də “Qan ver, hə yat xi las 
et!” şüa rı al tın da küt lə vi qan
ver mə ak si ya sı ke çi ril miş dir. 
İyun ayın da Mil li Qur tu luş və 
Si lah lı Qüv və lər Gü nü mü na
si bə ti lə təd bir ke çi ril miş, bay
ram kon ser ti təş kil olun muş
dur. Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 
91ci il dö nü mü mü na si bə ti lə 
Gül bay ra mı, gör kəm li of al
mo loqalim, Azər bay can tibb 
el mi nə mi sil siz töh fə lər bəxş 
et miş aka de mik Zə ri fə xa nım 
Əli ye va nın ana dan ol ma sı nın 
91ci il dö nü mü mü na si bə ti lə 
təd bir, həm çi nin Res pub li ka 
gü nü və Döv lət qul luq çu la rı
nın pe şə bay ra mı da tən tə nə li 
su rət də qeyd olun muş dur. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
2014cü il “Bi nə qə di – gənc
lər ra yo nu” elan olun muş dur. 
22 iyul ta ri xin də ic ra ha ki
miy yə ti baş çı sı nın ra yo nun 
fə al gənc lə ri ilə gö rü şü təş kil 
olun muş dur. 19 de kabr 2014
cü il ta rix də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti, ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si, 
Gənc lər üçün Təh sil Mər
kə zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Mə nim təh si lim, mə nim 
gə lə cə yim!” kam pa ni ya sı çər
çi və sin də “Azər bay can gənc
lə ri nin maa rif çi lik Fo ru mu” 
ke çi ril miş dir. 

Ümu miy yət lə, ra yon da 
gənc lə rə gös tə ri lən diq qət və 
qay ğı nın nə ti cə si dir ki, əv vəl
ki il lər lə mü qa yi sə də bu sa hə
də xü su si fə al lıq hiss olu nur. 
Se vin di ri ci hal dır ki, ötən  ilin 
so nun da bə lə diy yə seç ki lə rin
də na mi zəd li yi irə li sü rül müş 
gənc lə rin bö yük ək sə riy yə ti 
uğur qa zan mış dır. 

Av qust ayı nın 24də Mü
da fiə Na zir li yi nin ta be li yin də 
olan hər bi his sə və bir ləş mə
lər də gənc əs gər lə rin an diç
mə mə ra si mi ke çi ril miş dir. 
İlk də fə ola raq Bi nə qə di ra
yo nun dan hər bi xid mə tə ça
ğı rıl mış və res pub li ka nın ay
rıay rı böl gə lə rin də xid mə ti 
borc la rı nı ye ri nə ye ti rən gənc 
əs gər lə rin an diç mə mə ra si
min də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı
nın mə sul əmək daş la rı da iş
ti rak et miş lər.

Azər bay can Pre zi den ti nin 
mü va fiq tap şı rı ğı na əsa sən 
“Öl kə mi zi ta nı yaq” la yi hə si 
çər çi və sin də Bi nə qə di  gənc
lə ri nin Qu baQu sarXaç maz 
ra yon la rı na eks kur si ya sı təş kil 
edil miş dir. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın 19 iyun 
2014cü il ta rix li sə rən ca mı 
ilə I Av ro pa Oyun la rı na ha
zır lıq məq sə di lə təs diq lən
miş təd bir lər pla nı na əsa sən,  
2014cü il iyu lun 1dən “Tə
miz Bi nə qə di” la yi hə si nə start 
ve ril miş dir. La yi hə nin uğur la 
hə ya ta ke çi ril mə si, təb li ğat 

və maa rif lən dir mə iş lə ri nin 
təş ki li məq sə di lə RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın mü va fiq şö bə lə ri 
tə rə fin dən mər hə lə li və ar dı
cıl iş apa rıl mış dır. La yi hə çər
çi və sin də “Po lie ti len siz gün” 
de vi zi al tın da ak si ya, həm çi
nin Bi nə qə di Ra yon Mən zil 
Kom mu nal Tə sər rü fa tı Bir
li yin də “Ən tə miz Mən zil 
Kom mu nal İs tis mar Sa hə si” 
mü sa bi qə si nin rəs mi təq di
ma tı, uşaq bağ ça la rı ara sın da 
“Ən tə miz bağ ça”, sa hib kar lıq 
ob yek lə ri ara sın da “Ən tə miz 
sa hib kar lıq ob yek ti” ki mi mü
sa bi qə lə rə ye kun vu rul muş
dur. Təd bir lər Pla nı na uy ğun 
ola raq, la yi hə nin təb li ği, müx
tə lif xa rak ter li təd bir lə rin, 
mü sa bi qə lə rin və ak si ya la rın 
ke çi ril mə si tə min edil miş dir.

Çox mən zil li ya şa yış bi na
la rı nın ye ni ida rə et mə for ma
la rı na ke çi di ilə bağ lı ra yon 
sa kin lə ri nin maa rif lən di ril
mə si məq sə di lə İq ti sa diy yat 
və Sə na ye Na zir li yi nin, Ener
ge ti ka Na zir li yi nin, Av ro
pa İt ti fa qı nın Azər bay ca nın 
mən zil sek to run da is la hat la ra 
dəs tək la yi hə si nin və bu sa hə 
ilə məş ğul olan qey rihö ku
mət təş ki lat la rı nın dəs tə yi ilə 
24 yan var 2014cü il ta rix də 
Mən zil İda rə çi li yi Re surs İn

for ma si ya Mər kə zi ya ra dıl
mış dır. Hə min mər kəz 9 mik
ro ra yon da –  Həm zə Ba ba şov 
kü çə sin də ye ni ya ra dıl mış 
abad mə həl lə də səy yar ofis lə 
tə min edil miş dir. Sa hə in zi ba
ti əra zi dai rə lə ri nin kö mək li yi 
ilə ha zır da çox mən zil li bi na
lar da ya şa yan sa kin lər ara
sın da təb li ğattəş vi qat iş lə ri 
da vam et di ri lir.  Bu  məq səd lə 
qey rihö ku mət təş ki lat la rı ilə 
də da nı şıq lar apa rı lır və ya
xın müd dət də on la rın da bu 
iş lər də fə al iş ti ra kı tə min olu
na caq dır. 

Bi nə qə di ra yo nun da mü
əy yən ün van lar da “Bi nə qə
di1”, “Bi nə qə di2”, “Bi nə qə
di3” və “Bi nə qə di6” mən zil 
mül kiy yət çi lə ri müş tə rək cə
miy yət lə ri (MMMC) ya ra
dı la raq Əd liy yə Na zir li yin də 
qey diy yat dan ke çi ril miş dir. 
Ə.Nax çi va ni kü çə si 52 say lı 
bi na da “Bi nə qə di4” və “Bi
nə qə di5” MMMClə rin qey
diy yat dan ke çi ril mə si ilə bağ lı 
sə nəd ləş mə iş lə ri ye kun laş
mış dır. 

Xa tır la daq ki, Azər bay can 
Res pub li ka sı Mər kə zi Seç
ki Ko mis si ya sı nın qə ra rı na 
əsa sən, 2014cü ilin de kabr 
ayı nın 23də Azər bay can 
Res pub li ka sın da bə lə diy yə 
seç ki lə ri ke çi ril miş dir. Seç ki 
Mə cəl lə si nin 86.1ci mad də
si nə əsa sən, Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 29 
okt yabr 2014cü il ta rix də mü
va fiq sə rən cam im za la mış dır. 
Hə min sə rən cam da Bi nə qə di 
ra yo nu əra zi sin də se çi ci lər lə 
seç ki qa ba ğı təb li ğattəş vi qat 
kam pa ni ya sı nın apa rıl ma sı 
üçün yer lə rin ay rıl ma sı nə zər
də tu tul muş, ha be lə bu məq
səd lə qa pa lı və açıq yer lə rin 
dis lo ka si ya sı təs diq edil miş dir.

23 de kabr 2014cü il ta
rix də ke çi ril miş bə lə diy yə 
seç ki lə ri öl kə nin hər ye rin də 
ol du ğu ki mi, Bi nə qə di ra yo

nun da da yük sək se çi ci fə al lı ğı 
ilə mü şa hi də edil miş dir. Seç
ki lər də ra yon üz rə se çi ci lə
rin 36,97%nin iş ti ra kı qey də 
alın mış dır.

Təh si lə diq qət, mə nə vi 
də yər lə rə hör mət...

Bi nə qə di ra yo nu nun or ta 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 

mə zun la rı 20132014cü təd
ris ilin də də ali mək təb lə rə 
qə bul im ta han la rın da yük sək 
nə ti cə lər əl də et miş lər. Mə
zun lar ara sın da 75 nə fər 600
dən çox, 22 nə fər isə 650dən 
çox bal top la mış dır. Ümu

miy yət lə, 2014cü il ər zin də 
ra yon üz rə or ta mək təb lə ri 
bi ti rən 2.459 nə fər dən 2.233 
nə fə ri ali mək tə bə sə nəd ver
miş, on lar dan 1.433 nə fə ri və 
ya sə nəd ve rən lə ri 64 fai zi 
uğur lu nə ti cə gös tər miş dir.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin 17 de kabr 2014
cü il ta rix li sə rən ca mı ilə Bi
nə qə di ra yo nu nun 2 təh sil 
iş çi si “Ən yax şı mü əl lim” 
fəx ri adı na la yiq gö rül müş lər. 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre
zi den ti nin 17 de kabr 2014cü 
il ta rix li sə rən ca mı ilə “Ən 
yax şı ümum təh sil mək tə bi” 
mü sa bi qə si nin hər üç mər
hə lə sin də ra yo nu təm sil edən 
83 say lı mək təbli sey mü vəf
fə qiy yət qa zan mış dır.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti Ad mi nist ra si ya sı
nın tap şı rı ğı na uy ğun ola raq, 
müs tə qil Azər bay can döv lə ti
nin qu ru cu su və me ma rı, ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin ir si
nin öy rə nil mə si ilə əla qə dar 

Bi nə qə di ra yo nu nun ümum
təh sil mək təb lə ri nin XI si nif 
şa gird lə ri nə xü su si dərs lər 
ke çil miş dir. Bu nun la ya na
şı, ötən təd ris ilin də ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
azər bay can çı lıq məf u rə si nin 
mək təb li lər ara sın da ge niş 
təb li ği, on lar da müs tə qil döv
lət çi lik ənə nə lə ri nə hör mət 

və sə da qət his si nin güc lən di
ril mə si, uşaq və ye ni yet mə lə ri 
mil li, mə nə vi, əx la qi də yər lə
ri mi zə sev gi ru hun da tər bi yə 
edil mə si məq sə di lə ra yo nun 
or ta ümum təh sil mək təb lə ri
nin ib ti dai si nif şa gird lə ri nin 

Hey dər Əli yev Mər kə zi nə 
eks kur si ya sı təş kil olun muş
dur. 

Təh sil əl də edi lən nai
liy yət lə rə  bax ma ya raq, bu 
sa hə də bir sı ra möv cud prob
lem lə ri də qeyd et mək la
zım dır. Bun lar dan bi ri ra yon 
əra zi sin də ya şa yan, 618 yaş 

ara sın da olan əha li nin sa yı ilə 
qə sə bə və sa hə in zi ba ti əra zi 
dai rə lə ri əra zi sin də möv cud 
ümum təh sil mü əs si sə lə ri nin 
sa yı nın uz laş ma ma sı dır. Apa
rı lan təh lil za ma nı ay rıay rı
lıq da hər bir qə sə bə və sa hə 
in zi ba ti əra zi dai rə lə ri nin 
əra zi lə rin də fəa liy yət gös tə
rən mək təb lə rin sa yı, on la rın 
yer tu tum la rı və təh sil alan 
şa gird lə rin say la rı mü əy yən 
olun muş, təh sil alan şa gird
lə rin sa yı əra zi də ya şa yan 
şa gird lə rin sa yı ilə mü qa yi
sə olun muş, ye kun da hər bir 
qə sə bə üçün bir sı ra tək lif ər 
irə li sü rül müş dür. Ümu mi lik
də, Bi nə qə di ra yo nun da 618 
yaş ara sın da 41.160 nə fər əha
li nin ya şa dı ğı, fəa liy yət gös
tə rən 32.542 şa gird tu tum lu 
32 ümum təh sil mək tə bin də 
40.796 nə fər şa gir din təh sil 
al dı ğı, ra yon əra zi sin də fəa liy
yət gös tə rən mək təb lər üz rə 
yer tu tum la rın dan əla və 8254 
nə fər şa gir din hə min ümum
təh sil mü əs si sə lə rin də təh sil 
al dı ğı mü əy yən olun muş dur. 

Mək təb lər də yer tu tum
la rın dan əla və çox lu say da 
şa gir din təh sil al dı ğı nə zə rə 
alı na raq, ra yon əra zi sin də 2 
mək tə bin köh nə kor pu su nun 
sö kü lə rək ye rin də ye ni mək

təb bi na sı nın in şa sı, mək təb
lər də 2 əla və təd ris kor pu
su nun ti kil mə si, əla və ola raq 
1200 və 1400 şa gird yer lik 2  
mək tə bin ti kin ti si tək lif olun
muş dur. Həm çi nin, “2014
2016cı il lər də Ba kı şə hə ri nin 
və onun qə sə bə lə ri nin so si al
iq ti sa di in ki şa fı na da ir Döv

lət Proq ra mı” çər çi və sin də 
2 mək tə bin köh nə bi na sı nın 
sö kü lə rək 2 ye ni təd ris kor
pu su nun ti kin ti si, 1 mək təb də 
əla və si nif otaq la rı nın ti kin ti
si, o cüm lə dən 2 ədəd 1400 
şa gird yer lik ye ni mək təb bi
na la rı nın in şa sı iş lə ri nə zər də 
tu tul muş dur.

Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin
də bağ ça yaş lı uşaq la rın sa yı
nın sıx lı ğı nı və möv cud bağ ça
lar da uşaq yer lə ri nin sa yı nın 
az ol ma sı nı nə zə rə ala raq, bu 
sa hə də təh lil lə rin apa rıl ma sı
na zə ru rət ya ran mış dır. Bu
nu nə zə rə ala raq,  qə sə bə və 
sa hə in zi ba ti əra zi dai rə lə ri 
əra zi sin də fəa liy yət gös tə
rən tə limtər bi yə mü əs si sə
lə ri nin sa yı, ora da təh sil alan 
uşaq la rın sa yı mü qa yi sə li təh
lil olun muş dur. Apa rı lan təh lil 
za ma nı Bi nə qə di ra yo nun da 
18.621 nə fər bağ ça yaş lı uşa
ğın ya şa dı ğı, on lar dan cə mi 
5131 nə fə rin əra zi də fəa liy yət 
gös tə rən 34 mək tə bə qə dər 
tə limtər bi yə mü əs si sə sin də 
təh sil al dı ğı mə lum ol muş dur. 

2013cü il lə mü qa yi sə də 
2014cü il də di ni qu rum lar
la apa rı lan iş lər da ha in ten
siv xa rak ter al mış dır. Ra yon 
əra zi sin də ki di ni qu rum la rın 
fəa liy yə ti ilə bağ lı da vam lı 
mü şa hi də lər apa rıl mış, on la
rın təb liğ et di yi di ni möv zu lar 
diq qət lə iz lə nil miş dir. Di ni 
ic ma sədr lə ri və axund lar la 
gö rüş lər za ma nı di ni fəa liy
yət sa hə sin də möv cud olan 
sa bit li yin öl kə nin ümu mi sa
bit li yi nin ay rıl maz tər kib his
sə si ol du ğu on la rın nə zə ri nə 
çat dı rıl mış dır.

Qeyd edək ki, ra yon da beş 
məs cid və yed di di ni ic ma 
möv cud dur. 26 de kabr 2014
cü il ta rix də Bi nə qə di ra yo nu  
9cu mik ro ra yon əra zi sin də 
in şa olun muş Qaf qa zın ən 
bö yük di ni komp leks lə rin dən 
olan Hey dər məs ci di nin  açı lı
şın da Pre zi dent İl ham Əli yev, 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va və 
ailə üzv lə ri iş ti rak et miş lər.

Hə lə gö rü lə si iş lər  
çox dur...

Növ bə ti dövr ər zin də ra
yon da bir sı ra prob lem lə rin 
həl li xü su si diq qət mər kə zin
də ola caq dır:

• Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
əv vəl lər də mir yo lu nun ba
lan sın da ol muş çox mər tə bə li 
ya şa yış bi na la rı nın gi riş lə ri
nin, dam ör tük lə ri nin, zir
zə mi də ki su, ka na li za si ya və 
is ti lik xət lə ri nin tə mi ri nin 
da vam et di ril mə si;

• çox mən zil li ya şa yış bi
na la rı nın dam ör tük lə ri nin, 
gi riş lə ri nin, zir zə mi lə ri nin, 
pil lə kən qə fəs lə ri nin, is ti lik 
sis tem lə ri nin tə mi ri nin da
vam et di ril mə si;

• çox mən zil li ya şa yış bi
na la rın da lift tə sər rü fa tı nın 
ca ri və əsas lı tə mi ri, ye ni ləş
di ril mə si və müa sir ləş di ril
mə si iş lə ri nin da vam et di ril
mə si;

• Bi lə cə ri, Bi nə qə di, Rə
sul za də, Xo cə sən və 28 May 
qə sə bə lə rin də qə sə bə da xi li 
yol la ra as falt ör tü yü nün dö
şən mə si və işıq lan dı rıl ma iş
lə ri nin da vam et di ril mə si;

• ra yo nun qə sə bə lə rin də 
su təc hi za tı nın və ka na li za
si ya şə bə kə si nin yax şı laş dı
rıl ma sı is ti qa mə tin də iş lə rin 
da vam et di ril mə si;

• Xo cə sən, Su lu tə pə və 
Bi nə qə di qə sə bə lə rin də 
mək təb, uşaq bağ ça sı və po
lik li ni ka ti kin ti si üçün sa ziş 
əra zi si nə dü şən, la kin neft 
çı xa rıl ma sı üçün pers pek ti vi 
ol ma yan əra zi lər dən tor paq 
sa hə si nin ay rıl ma sı;

• ra yon da kı möv cud uşaq 
bağ ça la rın da məs kun laş mış 
məc bu ri köç kün ailə lə ri nin 
baş qa ye rə kö çü rül mə si ilə 
əla və uşaq yer lə ri nin ya ra dıl
ma sı na na il olun ma sı;

• Dər nə gül ya şa yış sa hə
sin də yer lə şən qə za lı ya taq
xa na bi na la rın da məs kun laş
mış 10 mi nə ya xın məc bu ri 
köç kü nün his səhis sə kö çü
rül mə si;

• ra yon əra zi sin də fəa liy
yət gös tə rən  Mər kəz ləş di
ril miş Ki tab xa na Sis te mi nin 
tər ki bi nə da xil olan bir ne çə 
fi lia lın əsas lı tə mi ri nə na il 
olun ma sı;

• R.Abo yev adı na Mə də
niy yət və İs ti ra hət Par kı nın  
müa sir döv rün tə ləb lə ri nə 
ca vab ver mək lə ye ni dən qu
rul ma sı və s. 

Se vin di ri ci hal dır ki, 
“20142016cı il lər də Ba kı 
şə hə ri nin və onun qə sə bə lə
ri nin so si aliq ti sa di in ki şa fı
na da ir Döv lət Proq ra mı”nda 
Bi nə qə di əha li si ni na ra hat 
edən prob lem lə rin bir ço xu
nun həl li  nə zə rə alın mış dır. 
Na zir lər Ka bi ne ti nin son ic la
sın da Pre zi dent İl ham Əli yev 
re gi on la rın və qə sə bə lə rin 
in ki şa fı na da ir döv lət proq
ram la rı nın tam şə kil də ic ra 
edil mə si nin, prio ri tet inf rast
ruk tur la yi hə lə ri nin proq ram 
üz rə apa rıl ma sı nın va cib li yi ni 
xü su si ilə qeyd et miş dir. Öl
kə baş çı sı bu il də ənə nə
vi ola raq qaz laş dır ma, kənd 
yol la rı nın, su və ka na li za si ya 
xət lə ri nin çə ki li şi ni nə zər də 
tu tan la yi hə lə rin ic ra edil
mə si nin önəm li və zi fə lər 
si ya hı sın da ol du ğu nu vur
ğu la mış dır. Pre zi dent İl ham 
Əli yev neft dən əl də olu nan 
gə lir lə rin düz gün is ti qa mə tə 
yö nəl dil mə si, ix rac po ten sia
lı nın ar tı rıl ma sı, sə na ye is teh
sa lı nın in ki şa fı, məş ğul lu ğun 
ar tı rıl ma sı, özəl sek to run 
dəs tək lən mə si is ti qa mə tin
də iş lə rin güc lən di ril mə si ilə 
əla qə dar mü va fiq töv si yə lə ri
ni ver miş dir.  

Öl kə baş çı sı nın tap şı rıq 
və töv si yə lə ri nə əsa sən,  Bi
nə qə di ra yo nun da so si aliq ti
sa di inf rast ruk tur la yi hə lə ri
nin yük sək sə viy yə də ic ra sı, 
iş siz li yin aza dıl ma sı, sə na ye 
sek to run da fəa liy yət gös tə
rən sa hib kar lıq sub yekt lə ri nə 
mü va fiq dəs tə yin ve ril mə si 
qar şı da kı dövr də də xü su si 
diq qət mər kə zin də sax la nı
la caq dır.
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Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti, Azər bay can Gənc 
Dip lo mat lar Bir li yi və Azər
bay can Gənc lər Fon du nun 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
“Azər bay can müa sir bey nəl
xalq ko or di nat lar sis te min də; 
dip lo ma tik uğur lar, prob lem
lər və pers pek tiv lər”  möv zu
sun da konf rans da Mil li Məc li
sin de pu tat la rı, müx tə lif döv lət 
qu rum la rı nın mə sul və zi fə li 
şəxs lə ri, qey rihö ku mət təş ki
lat la rı nın təm sil çi lə ri, elə cə də 
tə lə bə lər iş ti rak edib lər. 

Pre zi dent ya nın da Döv lət 
İda rə çi lik Aka de mi ya sı ya nın
da  Si ya si Araş dır ma lar İns ti
tu tu nun di rek to ru, Gənc Dip
lo mat lar Bir li yi nin baş məs lə
hət çi si, si ya si elm lər dok to ru 
El man Nə si rov, Gənc Dip lo
mat lar Bir li yi nin baş ka ti bi El
tun İb ra hi mov, Mil li Məc li sin 
de pu ta tı Mu sa Qa sım lı, Xa ri
ci İş lər Na zir li yi nin mət bu at 
ka ti bi El man Ab dul la yev və 
di gər çı xış çı lar son il lər gənc
lə rin dip lo ma ti ya sa hə sin də 
əl də et dik lə ri uğur lar dan da
nı şıb, konf ran sın təş ki li nə gös
tər di yi dəs tə yə gö rə Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də ro va 
min nət dar lıq la rı nı bil di rib lər. 

Fev RAL 2014

Fev ra lın 10dan start ve
ri lən “Qış mək tə bi” Oğuz ra
yo nun da ke çi ri lib. 100ə ya xın 
fə al gən cin iş ti rak et di yi təd
bi rə YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın gənc lə ri də qa tı lıb lar. 
İş ti rak çı lar ko man da la ra bö
lü nə rək müx tə lif möv zu lar da 
fi kir mü ba di lə si apa rıb lar. 
Təd bir də gənc lə rin bi lik lə ri
nin ar tı rıl ma sı na xid mət edən 
çı xış lar səs lən di ri lib, həm çi
nin “Ni kah mü qa vi lə lə ri nin 
bağ lan ma sı və Ailə Mə cəl lə si” 
möv zu sun da se mi nar ke çi ri lib. 



Fev ra lın 14də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin də 
2013cü ilin ye kun la rı na həsr 
olun muş he sa bat yı ğın ca ğı 
ke çi ri lib. İc las da Mil li Məc li
sin de pu tat la rı – Ha cı Ma dər 
Mu sa yev, Ra fa el Cəb ra yı lov, 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre
zi den ti Ad mi nist ra si ya sı nın 
Re gio nal ida rə et mə və yer li 
özü nüi da rə et mə or qan la rı ilə 
iş şö bə si nin mə sul əmək da şı 
Ta ğı Ta ğı yev, Ba kı Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti nin Əra zi ida rə
et mə və yer li özü nüi da rə et mə 
şö bə si nin mə sul əmək da şı 
Ra miz Qu li yev, Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti ya
nın da Küt lə vi İn for ma si ya 
Va si tə lə ri nin İn ki şa fı na Döv
lət Dəs tə yi Fon du nun ic ra çı 
di rek to ru (KİVDF) Vü qar Sə
fər li, Azər bay can Mət bu at Şu
ra sı nın səd ri Əf a tun Ama şov, 
ra yon da fəa liy yət gös tə rən 
ida rə və mü əs si sə lə rin rəh
bər lə ri, ra yon ic ti ma iy yə ti nin 
nü ma yən də lə ri,  zi ya lı lar iş ti
rak edib lər.

Təd bir də me dia ilə sıx 
əmək daş lı ğı na gö rə Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də ro va 
KİVDFnin xü su si mü ka fa tı 
təq dim edi lib. 

MART 2014

Mar tın 2226sı ta rix lə rin
də Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə “Af 
Otel və Aqua Park” Ailə vi İs
ti ra hət Mər kə zin də “Bi nə qə di 
– gənc lər ra yo nu” la yi hə si çər
çi və sin də ilk də fə ola raq “Bi
nə qə di Gənc lə ri nin I Li der lik 
Məc li si” ke çi ri lib. 

Li der lik Məc li si nin son 
gü nün də Bi nə qə di Ra yon İc

ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də rov la yi hə iş ti
rak çı la rı ilə gö rü şüb, “də yir mi 
ma sa” ar xa sın da ke çi ri lən sə
mi mi gö rüş də on la rın su al və 
tək lif ə ri ni din lə yib.

İYUL 2014

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Gənc lər Bir li yi nin “Yay mək
tə bi”nin 100ə ya xın iş ti rak çı
sı Le rik ra yo nu na sə fər edib. 
Gənc lər ara sın da Bi nə qə di 
təm sil çi lə ri də yer alıb. 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.  



İyu lun 21də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin də 
22 iyul Mil li Mət bu at Gü nü 
mü na si bə ti lə ənə nə vi gö rüş 
ke çi ri lib. Təd bir də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də
rov, ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı
nın müa vin lə ri, RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın mə sul şəxs lə ri, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Küt lə vi 
İn for ma si ya Va si tə lə ri nin İn
ki şa fı na Döv lət Dəs tə yi Fon
du nun (KİVDF) ic ra çı di rek
to ru Vü qar Sə fər li və 60dan 
ar tıq te le vi zi ya qə zet və elekt
ron in for ma si ya va si tə lə ri nin 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib
lər. 

Yı ğın caq iş ti rak çı la rı əv
vəl cə ulu ön dər Hey dər Əli ye
vin Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin in zi ba ti bi na sı nın 
fo ye sin də yer lə şən büs tü nün 
qar şı sı na tər gül dəs tə lə ri qo
yub, onun ru hu nu eh ti ram la 
yad edib lər. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
Bi nə qə di ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov jur na list lə ri pe
şə bay ram la rı mü na si bə ti ilə 
təb rik edib və mət bua tın cə
miy yət hə ya tın da kı ro lun dan 
da nı şıb. 



İyu nun 8də Hey dər Əli
yev adı na Mə də niy yət və 
İs ti ra hət par kın da Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti
nin təş ki lat çı lı ğı, Azər bay
can Gənc lə ri nin Av ro pa ya 
İn teq ra si ya sı Təş ki la tı nın 
(AGAT), Gənc lər və İd man 
Na zir li yi nin, Av ro pa İt ti fa
qı nın “Gənc lər fəa liy yət də” 
proq ra mı və “Prayd and Joy” 
şir kə ti nin dəs tə yi ilə “Əlil
li yi olan şəxs lə rin hə ya tın da 
müs bət də yi şik lik” ad lı la yi hə 
çər çi və sin də “Fəa liy yət in cə
sə nət də” ad lı kon sert proq ra
mı təş kil olu nub. Mə ra sim də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Ad mi nist ra si ya sı
nın İc ti maisi ya si mə sə lə lər 
şö bə si nin Gənc lər təş ki lat la rı 
ilə iş sek to ru nun mü di ri Vü
sal Qu li yev, AGATın səd ri 
Gül sel Sə fə ro va və ra yon ic
ti ma iy yə ti nin nü ma yən də lə ri 
iş ti rak edib lər.



İyu lun 22də “Tə miz Bi
nə qə di” la yi hə si çər çi və sin də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin in zi ba ti bi na sı nın 
qar şı sın da, açıq ha va da gənc
lər lə gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş də 
50dən çox fə al gənc iş ti rak 
edib.

İc ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov be lə bir 
gö rü şün ke çi ril mə si ni çox dan 
plan laş dır dı ğı nı de yib: “Bu 
for mat da gö rü şün ke çi ril mə si
ni çox dan fi kir ləş miş dik, çün
ki gənc lər nə sə mi mi söh bə tə 
eh ti yac ya ran mış dı. Bir qə dər 
əv vəl “Tə miz Bi nə qə di” la yi
hə si ilə bağ lı Pre zi dent Ad mi
nist ra si ya sın da idim. La yi hə 
ora da da bö yük diq qət lə qar
şı la nıb. Mə nə su al ver di lər ki, 
la yi hə ha ra da tət biq olu nub, 
onu ha ra dan gö tür mü sü nü z? 
Mə lu mat ver dim ki, xa ri ci öl
kə lər də be lə bir la yi hə nin hə
ya ta ke çi ri libke çi ril mə di yi ba
rə də mə lu ma tı mız yox dur. Bu 
la yi hə ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı 
Apa ra tı nın üzv lə ri ilə bir gə fi
kir mü ba di lə si nin nə ti cə si dir. 

Hə yat da asan, tə sa dü fi bir 
iş, adi bir gün yox dur. Biz xoş
bəxt adam la rıq ki, ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin döv rün də 
ya şa mı şıq. Ümum mil li li der 
üçün gün lə rin heç bi ri adi 
ol ma yıb. Ne cə iş lə mə yi biz 
on dan öy rən mi şik. Siz də bu 
yol la get mə li si niz. Çün ki döv
lə ti mi zin gə lə cə yi siz dən ası
lı dır. İn san çək di yi əziy yə tin 
bəh rə si ni hə mi şə gö rür. Kim 
yax şı oxu yur sa, ağıl lı adam lar
dan öy rə nir sə, gectez bəh rə
si ni gö rür”.



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, 
Bi nə qə di ra yon Gənc lər və İd
man İda rə si və YAP Bi nə qə di 
Ra yon Təş ki la tı nın təş ki lat
çı lı ğı ilə ra yo nun fə al gən ci 
Tel man İma no vun “Gənc lər 
ara sın da pro to kol qay da la rı
nın təb li ği” ad lı fər di la yi hə
si nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. 

Təd bir də So si al Tə şəb büs
lər İc ti mai Bir li yi nin səd ri Sə
nan Nə cə fov və gənc lər iş ti rak 
edib lər. La yi hə rəh bə ri T.İma
nov ona gös tə ri lən dəs tə yə 
gö rə təş ki lat çı la ra tə şək kü rü
nü bil di rib və qeyd edib ki, tə
li min ke çi ril mə sin də məq səd 
gənc lər ara sın da pro to kol qay
da la rı nın təb li ği dir. 

SenT YABR 2014

Sent yab rın 24də Bi nə
qə di ra yo nun da fi zi ki məh
du diy yət li şəxs lə rin rəsm 
əsər lə ri nin, əl iş lə ri nin sər
gi si təş kil olu nub və on la rın 
ifa sın da kon sert proq ra mı 
nü ma yiş et di ri lib. Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
və “İs te dad lı Əlil lər” İc ti mai 
Bir li yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə re al la şan təd bir də mil lət 
və ki li Adil Əli yev, “İs te dad lı 
əlil lər” İc ti mai Bir li yi nin səd
ri Ca vad Qa sı mov, fi zi ki məh
du diy yət li şəxs lər və ra yon 
ic ti ma iy yə ti nin nü ma yən də
lə ri iş ti rak edib lər.

OkT YABR 2014 

“Tür ki yə Uni ver si tet lə
ri Mə zun la rı” İc ti mai Bir li yi 
(TU MİB) Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın
da Qey riHö ku mət Təş ki lat la
rı na Döv lət Dəs tə yi Şu ra sı nın 
ma liy yə dəs tə yi ilə Ba kı, Gən
cə, Şə ki, To vuz və Qa zax şə
hər lə rin də “Bə lə diy yə seç ki
lə ri və gənc lər ara sın da seç ki 
fə al lı ğı” ad lı la yi hə si çər çi və
sin də tə lim ke çi ri lib. Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti
nin təş ki lat çı lı ğı ilə baş tu tan 
təd bir də TU MİB səd ri Çin
giz Bay ra mov, Jur na list Araş
dır ma la rı Mər kə zi nin səd ri, 
la yi hə nin eks per ti, jur na list 
Sey mur Ver di za də, Şu ra nın 
nü ma yən də si Fə rid Qəh rə
ma nov, M.Ə.Rə sul za də bə lə
diy yə si nin sədr müa vi ni Ayət 
Na ğı yev və qey rihö ku mət 
təş ki lat la rı nın nü ma yən də lə
ri, fə al gənc lər iş ti rak edib lər.

nO YABR, 2014

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
tap şı rı ğı na əsa sən, “Öl kə
mi zi ta nı yaq” de vi zi al tın da 
təş kil olu nan maa rif ən di ri ci 
turak si ya lar da res pub li ka nın 
67 şə hər və ra yo nu nun or ta 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
14 min nə fər IXXI si nif şa
gir di iş ti rak edib. 

Bi nə qə di mək təb li lə ri 
“Öl kə mi zi ta nı yaq” maa rif ən
di ri ci turak si ya çər çi və sin də 
şi mal böl gə si nə eks kur si ya 
edib lər. 



Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit sepre zi den ti, IDEA İc ti mai 
Bir li yi nin tə sis çi si və rəh bə ri 
Ley la xa nım Əli ye va nın tə şəb
bü sü ilə 2014cü il no yab rın 
5dən eti ba rən da ha bir ak si
ya ya – Ümum res pub li ka Ya
şıl laş dır ma Ma ra fo nu na start 
ve ril miş dir. 

Təş ki la tın baş la dı ğı ma
ra fon çər çi və sin də no yab rın 
15də Bi nə qə di ra yo nun da 
ağa cək mə ak si ya sı təş kil edi lib. 
Təd bir də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd
din İs gən də rov, IDEA İc ti mai 
Bir li yi nin nü ma yən də si, “Azər
sun Hol dinq”in baş di rek to
ru Sa vaş Uzan, Bi nə qə di RİH 
baş çı sı nın müa vin lə ri, Apa ra tın 
şö bə mü dir lə ri və əmək daş la rı, 
mək təb li lər, ra yo nun hü quq
mü ha fi zə or qan la rı nın və ra yon 
ic ti ma iy yə ti nin nü ma yən də lə ri 
iş ti rak edib lər. 

Təd bir də qeyd olu nub ki, 
son il lər öl kə baş çı sı nın xü su si 
diq qət və qay ğı sı ilə Bi nə qə
di ra yo nun da eko lo ji və ziy yə
tin yax şı laş dı rıl ma sı na xid mət 
edən təd bir lər ke çi ri lir, ge niş
miq yas lı ya şıl laş dır ma iş lə ri 
apa rı lır. Ra yon əra zi sin də ye ni 
sa lın mış 27 abad mə həl lə də, 
ye ni in şa edi lən 24 mi nipark
da, əsas lı tə mir olu nan 11 
park da və di gər ya şıl lıq sa hə
lə rin də, ümu mi lik də, 255 min 
168 kvad rat metr çə mən ör tü
yü sa lı nıb, 50 min 221 ədəd 
gülçi çək və de ko ra tiv bit ki lər, 
elə cə də 12 min 800 ədəd ağac 
əki lib. 

X Ü S U S İ  
B U R A X I L I Ş

 xronika

Görüşlər,tədbirlər,
aksiyalar

– Ay tac xa nım, ötə nil ki 
bə lə diy yə seç ki lə rin də gənc 
xa nı mın qa lib gəl mə si hər 
bi ri mi zi se vin di rir. Səs ver-
mə nin nə ti cə lə ri ni ne cə qiy-
mət lən di rir si ni z? 

– Mə nə səs ve rən hər 
bir kə sə min nət dar lı ğı mı 
bil di ri rəm. 

Bu sa hə də özü mü doğ
rult maq üçün əlim dən gə
lə ni əsir gə mə yə cə yəm. 
Bi nə qə di ra yo nu üz rə bə lə
diy yə yə se çi lən 35 qa dı nın 
30 nə fə ri Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın na mi zə di dir. 
Bu, əla və bir mə su liy yət dir. 
Bi nə qə di qə sə bə sa kin lə
ri nin qar şı sın da seç ki ön cə
si ver di yim söz lə rin ye ri nə 
ye ti ril mə sin də əzm kar lıq 
gös tə rə cək, varqüv vəm lə 
ça lı şa ca ğam.

– Fəa liy yə ti ni zin əsas is-
ti qa mət lə ri nə dən iba rət ola-
ca q?

– Bə lə diy yə bir xid mət 
nö vü dür. De mok ra tik öl kə
lə rin ək sə riy yə tin də bə lə
diy yə lər mü va fiq ma liy yə 
əsa sın da for ma la şıb lar. Bu 
ma liy yə lər tor paq və əm lak 
ver gi si nə ti cə sin də ya ra nır. 
Za man keç dik cə  bə lə diy

yə nin sax la nıl ma sı, sa kin
lə rin prob lem lə ri nin həl li 
is ti qa mə tin də güc lü ma liy
yə tə ləb olu nur. Prob lem lə
rin həl li üçün sa də cə ver gi 
ki fa yət et mir. Yax şı olar ki,  
bə lə diy yə lə rin müx tə lif 
xid mət sa hə lə ri ol sun, is
teh sal ob yekt lə ri ya ra dıl sın. 
Bu da büd cə nin da ha dol
ğun ol ma sı na im kan ve rər. 
Bi zim əsas işi miz se çi ci lə
rə yük sək sə viy yə li xid mət 
gös tər mək dir. Ha zır da bu 
is ti qa mət də mü hüm ad
dım lar at ma ğa ha zır la şı rıq. 
Bu nun la əla qə dar təd bir
lər pla nı, la yi hə lər ha zır la
nır. Nə üçün bə lə diy yə nin 
özü nün yar mar ka sı ol ma
sı n? Bu, o qə dər də bö yük 
ma liy yə və sai ti tə ləb et mir. 
Özəl sa hib kar lıq la məş ğul 
olan şəxs lə ri bu la yi hə yə 
də vət edi rik. Bu, həm də 
yer lər də iş siz li yin ara dan 
qal dı rıl ma sı na çox kö mək 
edə cək. Yar mar ka da qiy
mət lər di gər yer lə rə nis bə
tən mü na sib ola caq. 

Mü əy yən ka te qo ri ya lı 
in san lar diq qət də sax la nı
la caq.  Bi zə im ti yaz lı tə
bə qə lər mü ra ci ət edir lər. 

İn di yə dək 3 də fə mü ra ci ət 
olu nub. Biz on la ra dəs tək 
olu ruq. Bu da sa kin lə rin 
bi zə olan ina mı nı ar tı rır. 
Azər bay can Pre zi den ti İl
ham Əli ye vin sə rən ca mı 
ilə qə sə bə da xi li yol lar bə
lə diy yə lə rin ba lan sı na ve ri
lib. Bi nə qə di qə sə bə sin də 
tə mi rə eh ti ya cı olan yol lar 
var. Ra yon İc ra ha ki miy
yə ti nin dəs tə yi ilə yol lar 
as falt la nır, tə mir olu nur. Bi
zim əsas hə dəf ə ri miz bun
lar dan iba rət dir. 

– Bə lə diy yə üzv lə ri nin 
və qul luq çu la rı nın tə şəb büs-
kar lı ğı nın ar tı rıl ma sı is ti qa-
mə tin də fəa liy yət pla nı nız 
var  mı  ?

– Mil li Məc lis də bə lə
diy yə qul luq çu la rı nın ni
zamin ti zam qay da la rı nın, 
da xi li iş təc rü bə lə ri nin ar
tı rıl ma sı is ti qa mə tin də qa
nun la hi yə si ha zır la nır. Ya
xın vaxt lar da mü za ki rə yə 
çı xa rı la caq. Tex no lo gi ya lar 
in ki şaf edir. Hər gün ye ni 
ix ti ra lar la rast la şı rıq. Məhz 
bu ba xım dan mü tə ma di 
ola raq bə lə diy yə qul luq çu
la rı nın tre ninq və se mi nar
lar da iş ti ra kı nı tə min et mə
yə ça lı şa ca ğıq. 

Bi nə qə di qə sə bə bə lə
diy yə si nin “fa ce bo ok” so
si al şə bə kə sin də sə hi fə si 
var. Hə min sə hi fə də qə sə
bə əra zi sin də hə ya ta ke çi
ri lən iş lər, möv cud prob
lem lər haq qın da ma te ral lar 
yer ləş di ri lir. Biz mü şa hi
də olu nan prob le mi qeyd 
edi rik və sa kin lə ri mi zi və 
aidiy yə ti qu rum la rı mə lu
mat lan dı rırıq.

Si ta rə  Cab ba ro va ilə 
Bi nə qə di bə lə diy yə si nin 
əra zi sin də gö rüş dük.  Azər
bay can Mil li El mi lər Aka de
mi ya sın da el mi iş çi ki mi fəa
liy yə tə baş la dı ğı nı söy lə yən 
S. Cab ba ro va ha zır da Ba kı 
Döv lət Uni ver si te tin də ma
gistr təh si li alır. La kin gənc 
ol ma sı na bax ma ya raq ar tıq 
o, kar ye ra sın da ilk uğur lu 
ad dım la rı nı atıb. Bu ba rə də 
özü be lə de yir: “2014cü il
də Bi nə qə di ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın  
1 say lı Sa hə İn zi ba ti Əra zi 
Dai rə si nə nü ma yən də tə yin 
edil mi şəm. Ötən il ke çi ri lən 
son bə lə diy yə seç ki lə rin də 
YAP na mi zə di ki mi iş ti rak 
et miş və se çi ci lə rin eti ma
dı nı qa za na raq bə lə diy yə 
üz vü, bu il yan va rın 26da 
Bi nə qə di bə lə diy yə si nin 
ye ni he yə ti nin ilk ic la sın da 
sədr se çil mi şəm”.  S. Cab ba
ro va bil dir di ki, onun təm sil 
et di yi  bə lə diy yə nin in zi ba ti 
əra zi si nə 6, 7, 8 və 9cu mik
ro ra yon lar, Dər nə gül ya şa yış 
mas si vi, Nax ci va ni kü çə si və 
Nov xa nı, Go ra dil, Fat ma yı 
bağ mas siv lə ri da xil dir: “15 
il dir ki, bə lə diy yə ins ti tu tu 

fəa liy yət gös tə rir. Bu müd
dət ər zin də mü əy yən iş lər 
gö rü lüb. Am ma prob lem lər 
çox dur. Məq sə di miz gör
dü yü müz iş lər lə sa kin lə rin 
eti ma dı nı qa zan maq və bə
lə diy yə nin nü fu zu nu qal dır
maq dır”. 

Gö rü lə cək iş lər dən da
nı şan ye ni sədr bu nun la 
bağ lı tək lif ə ri ni də  diq qə tə 
çat dır dı: “Tez lik lə  Bi nə qə di 
bə lə diy yə si nin in zi ba ti əra
zi si nə aid olan Nov xa nı bağ
lar mas si vi və yol bo yu əra zi
lər də möv sü mi sa tış yar mar
ka la rı  təş kil olu na caq. Ey ni 
za man da yay möv sü mün də 
Nov xa nı bağ lar mas si vi nin 
çi mər lik his sə lə rin də ki çik 
məb ləğlə ödə niş li xid mət lə
rin gös tə ril mə si də nə zər də 
tu tu lub. Bun dan əla və Nov
xa nı, Go ra dil, Fat mayı bağ lar 
mas si vinə ge dən ma gist ral 
və mə həl lə da xi li yol larda 
məi şət tul lan tı la rı kon tey
ner lə ri nin yer ləş di ril mə si 
də ca ri iş lər  sı ra sın da dır.” 

Si ta rə xa nı mın söz lə ri
nə gö rə, bə lə diy yə da xi lin
də hü quq məs lə hət xa na sı 
fəa liy yət gös tə rə cək və az
tə mi nat lı sa kin lə rə pul suz 

xid mət gös tə ri lə cək,  bə lə
diy yə ver gi mü fət tiş lə ri nin 
və apa rat əmək daş la rı nın 
va hid uni for ma la rı  ha zır la
na caq. Sa kin lə rin iş lə tə min 
edil mə si məq sə di ilə əra zi
də ya ra dı lı caq ser vis və çe
vik xid mət növ lə ri isə bun
lar dır: məişətdə çox iş lə nən 
bəzi məh sul la rın is teh sa lı nı 
hə ya ta ke çi rən sex və ya mi
ni za vod, kənd tə sər rü fa tı 
məh sul la rı nın sa tı ş yar mar
ka la rı, ev al qısat qı sı ofis lə ri, 
az yaş lı uşaq la ra xid mət edə
cək “uşaq sa lon”la rı, əha li
yə kom mu nal xid mət lə rin 
gös tə ril mə si üçün mü va fiq 
ser vis lər, mə həl lə da xi li av
to mo bil da ya na caq la rı, xe
yirşər ma ğar la rı nın təş ki li, 
mən zil tə miz lə mə, uşaq ba
xı cı sı xid mət lə ri nin gös tə ril
mə si və sai rə.

Son da  bə lə diy yə səd ri  
əra zi də ya şa yan ağ saq qal
lar la top lan tı ke çi rə cək lə ri ni 
də bil dir di: “ Məq səd  on la
rın xe yirdua sı nı al maq və 
tə crü bə lə rin dən ya rar lan
maq dır”. 

İdarəetməqaydaları
təkmilləşdiriləcək

Məqsədimizsakinlərin
etimadınıqazanmaqdır

Ay tac Əli ye va 1985-ci ilin fev ral ayı nın 17-də Ba kı da, 
zi ya lı ailə sin də ana dan olub. 2003-cü il də Ba kı Türk Ana-
do lu Li se yi ni bi ti rən dən son ra  Qərb Uni ver si te ti nin Si ya-
si Elm lər fa kül tə si nə qə bul olu nub. Onun tə lə bə lik il lə ri 
ki fa yət qə dər fə al və rən ga rəng ke çib. 2005-ci il də Tə lə bə 
Gənc lər Təş ki lat la rı ya ra dı lar kən, Qərb Uni ver si te ti üz rə 
sədr se çi lib. 2007-ci il də Gənc lər və İd man Na zir li yi nin 
ya ra dıl ma sı nın 10 il lik yu bi le yi çər çi və sin də “Döv lət-
gənc lər si ya sə ti nin pay taxt da və re gi on lar da uğur la tət-
bi qi” üçün fəx ri fər man la təl tif edi lib və öl kə Pre zi den ti  
İl ham Əli yev lə gö rü şüb. 

2005-ci il dən Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın üz vü dür. 
2007-ci il də Uni ver si te ti fərq lən mə dip lo mu ilə bi ti rib 

və Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın Mər kə zi Qə rar ga hın da 
işə baş la yıb. 2011-ci il də Ye ni Azər bay can Par ti ya sı Gənc-
lər Bir li yi nin III he sa bat konf ran sın da Gənc lər Bir li yi 
səd ri nin müa vi ni se çi lib. 

2014-cü ilin ap rel ayın dan Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti Baş çı sı nın 2 nöm rə li Sa hə İn zi ba ti Əra zi Dai rə si 
üz rə nü ma yən də si tə yin olu nub.  Ötə nil ki bə lə diy yə seç-
ki lə rin də YAP-ın na mi zə di ki mi Bi nə qə di qə sə bə bə lə-
diy yə si nə üzv, ye ni he yə tin ilk ic la sın da sədr se çi lib. 

A.Əli ye va Ye ni Azər bay can Par ti ya sı Bi nə qə di ra yon 
Qa dın lar Şu ra sı nın səd ri dir.

İc ti mai hə yat da qa dın la rın fə al lı ğı cə miy yət də de-
mok ra ti ya nın in ki şa fı nın gös tə ri ci si dir.  Son bə lə diy yə 
seç ki lə rin də  öl kə üz rə 302 qa dı nın bə lə diy yə səd ri se çil-
mə si bir da ha müa sir ida rə et mə də on la rın  ro lu nun art-
ma sın dan xə bər ve rir. Bu ba xım dan Bi nə qə di ra yo nun da 
da uğur lu iş lə rə im za atı lıb. Be lə ki, bə lə diy yə seç ki lə rin-
dən son ra Bi nə qə di və Bi nə qə di qə sə bə bə lə diy yə lə ri nin 
rəh bər li yi nə qa dın se çi lib.  
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Hör mət li re dak si ya, 30 
il dən ar tıq dır ki, gənc nəs
lin tə limtər bi yə si ilə məş
ğu lam. Ra yo nu mu zun si ma
sı nın gün dəngü nə yax şı lı ğa 
doğ ru də yiş mə si, so si al inf
rast ruk tu run tək mil ləş mə si 
bir bi nə qə di li və pe da qoq 
ki mi mə ni çox se vin di rir. 
Bu gün dərs de di yim şa
gird lə rə teztez əya ni ola

raq öz ra yo nu muz dan mi
sal lar çə ki rəm. Çün ki bu na 
əsas var. Bi nə qə di də ge dən 
abad lıqqu ru cu luq pro se si, 
baş ve rən ye ni lik lər, müa
sir tex no lo gi ya la rın tət bi qi 
öl kə baş çı sı nın rəh bər li yi 
ilə cə rə yan edən ta ri xi pro
se sin tər kib his sə si dir. Bu 
pro se sin ən önəm li qo lu isə 
in san la rın ri fah ha lı nın get

dik cə da ha da yax şı laş ma sı
dır.

Ailə mi zin ya şa dı ğı ev 
köh nəl di yin dən qə za lı və
ziy yə tə düş müş dü. Hə yət
də ye ni evin ti kil mə si nə 

cid di zə ru rət ya ran mış dı. 
Bu nun la əla qə dar ic ra ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro va ya zı lı mü ra ci
ət et dim. Qı sa müd dət dən 
son ra ic ra baş çı sı nın bi rin ci 

müa vi ni İl qar Sü ley ma nov 
göz lə mə di yim hal da bi zə 
təş rif bu yur du. O, ra yon rəh
bər li yi nin tap şı rı ğı ilə gəl di
yi ni bil di rə rək ya şa yış şə
rai ti miz lə ma raq lan dı, evin 

və ziy yə ti ilə bağ lı mü əy yən 
qeyd lər et di. Tez lik lə ic ra ha
ki miy yə ti baş çı sı nın adın dan 
mək tub al dım. Mək tub da 
qeyd edi lən sə nəd lə ri top
la yıb mü va fiq ic ra or qa nı na 
təq dim et dim. Bu gün lər də 
ye ni evin ti kin ti si nə baş la
ya ca ğam. Ailə üzv lə rim bu 
prob le min həl li nə gö rə se
vinc li gün lər ya şa yır.

Sa də bir in sa nın çə tin
lik lə ri ni diq qə tə alan, dərd
sə ri nə qay ğı ilə ya na şan Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin rəh bər li yi nə də rin 
min nət dar lı ğı mı çat dır ma ğı 
siz dən xa hiş edi rəm. 

Yəh ya TA ĞI YEV,
Bi nə qə di ra yo nu 182 say lı 

or ta mək tə bin ta rix mü əl li mi

 re dak si ya mı zın poç tun dan

Təşəkkürməktubu

Rayonziyalıları 
görülənişlərirazılıqla
qarşılayırlar Son il lər öl kə də hə ya ta 

ke çi ri lən dü şü nül müş iq ti sa di 
si ya sət res pub li ka nın bü tün 
re gi on la rın da ol du ğu ki mi, 
pay tax tın Bi nə qə di ra yo nu
nun da so si aliq ti sa di in ki şa fı
nı tə min et miş, so si almə də ni 
inf rast ruk tu run müa sir ləş di
ril mə si nə im kan ver miş dir. 
Qar şı ya qo yul muş və zi fə lə
rin öh də sin dən uğur la gə lən 
ra yon həm də bir sı ra pi lot 
la yi hə lə rin re al laş dı rıl ma sı nı 
tə min et miş dir.

Res pub li ka da mən zil fon
du nun ye ni ida rə et mə üsu lu
na ke çi ril mə si ilə bağ lı  apa rı
lan eks pe ri men tin ilk ün van
la rın dan bi ri Bi nə qə di ra yo nu 
ol muş dur. Ha zır da Mən zil 
Mül kiy yət çi lə ri Müş tə rək 
Cə miy yə ti nin (MMMC) ya
ra dıl ma sı haq da pi lot la yi hə
nin ic ra sı uğur la da vam et di
ri lir. 

Bu məq səd lə “Mən zil 
mül kiy yət çi lə ri nin müş tə
rək cə miy yət lə ri haq qın da 
qa nun ve ri ci li yin in ki şaf pers
pek tiv lə ri” ad lı Kon sep si ya 
ha zır la mış və pi lot la hi yə nin 

Ba kı şə hə ri üz rə məhz Bi
nə qə di ra yo nun da hə ya ta 
ke çi ril mə si nə baş la nıl mış dır. 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin “Azər bay can Res
pub li ka sı Mən zil Mə cəl lə si
nin təs diq edil mə si, qüv və yə 
min mə si və bu nun la bağ lı hü
qu qi tən zim lə mə mə sə lə lə ri 
haq qın da”  və “Azər bay can 
Res pub li ka sı Mən zil Mə cəl
lə si nin ic ra sı nın tə min edil
mə si ba rə də”  fər man la rı ilə  
Mən zil Mə cəl lə si nin ic ra sı ilə 
bağ lı yer li ic ra ha ki miy yət lə
ri qar şı sın da bir sı ra və zi fə lər 
mü əy yən edil miş dir. 

Qo yu lan mə sə lə lə rin həl
li ilə əla qə dar Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı 
tə rə fin dən 166 say lı sə rən
cam im za lan mış dır. Hə min  
sə rən cam la  ra yon əra zi sin də 
yer lə şən çox mən zil li ya şa yış 
bi na la rı nın ida rə edil mə si 
üsul la rı nın mü əy yən ləş di ril
mə si və Mən zil Mə cəl lə si
nin ic ra sı nın tə min edil mə
si məq sə di lə əha li ara sın da 
maa rif lən dir mə və dəs tək 
iş lə ri nin apa rıl ma sı üçün ko
mis si ya ya ra dıl mış dır. Ko mis
si ya ya mik ro ra yon lar da, xü
su si lə əsas lı tə mir olu nan və 
fa sad la rı üz lən miş bi na lar da, 
abad laş dı rıl mış mə həl lə lər
də maa rif ən dir mə, iza hat və 
təb li ğat iş lə ri nin apa rıl ma sı 
hə va lə edil miş dir. Ko mis si
ya,  həm çi nin, çox mən zil li 
bi na la rın mül kiy yət çi lə ri nə 
ida rə et mə üsul la rı nın se çi
min də, mü va fiq sə nəd lə
rin ha zır lan ma sın da, ha be lə 
MMMClə rin döv lət qey diy
ya tı na alın ma sın da hər tə rəf i 
dəs tək gös tə rir. 

Ötən müd dət ər zin də 

1 say lı Sİ ƏDin əra zi sin də 
yer lə şən 8ci mik ro ra yo nun, 
S.S.Axun dov 4, İ.Da da şov 91 
və 91a say lı bi na la rın mən
zil mül kiy yət çi lə ri bir lə şə rək 
“Bi nə qə di –  1” MMMCnin 
ya ra dıl ma sı ilə bağ lı qə rar qə
bul et miş lər. Hə min bi na lar
da kı 248 mən zil də 720 nə fər 
sa kin ya şa yır. Ni zam na mə lə
ri ni tər tib edə rək 7 nə fər dən 
iba rət ida rə he yə ti ni, 3 nə fər

dən iba rət təf iş ko mis si ya sı
nın üzv lə ri ni seç miş MMMC
lər Azər bay can Res pub li ka sı 
Əd liy yə Na zir li yi nin Hü qu qi 
Şəxs lə rin Döv lət Qey diy ya
tı İda rə sin də qey diy yat dan 
keç miş dir. Ha zır da ra yon əra

zi sin də 5 MMMC fəa liy yət 
gös tə rir.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın mü va fiq 
sə rən ca mı ilə ra yon da Re
surs İn for ma si ya Mər kə zi 
ya ra dıl mış, ən müa sir şə rai ti 
olan səy yar va qon la tə min 
edil miş dir. Bu ra da həf tə nin 
5 gü nü (III, IV, V, şən bə və 
ba zar gün lə ri) İq ti sa diy yat və 
Sə na ye Na zir li yi nin, Av ro pa 

İt ti fa qı nın, qey rihö ku mət 
təş ki lat la rı nın və ic ra ha ki
miy yə ti nin nü ma yən də lə ri, 
gün ər zin də 4 sa at ol maq la,  
növ bə li lik əsa sın da iza hat və 
maa rif ən dir mə iş lə ri apa rır
lar.

ver gi lə rin re al vaxt  
re ji min də (on layn)  
yı ğıl ma sı mü hüm  
ye ni lik dir

Ha zır da res pub li ka üz rə 
Bi nə qə di ra yo nu nun 5 bə lə
diy yə sin də, ha be lə Ab şe ron 
ra yo nu nun Sa ray və Şəm kir 
ra yo nu nun Şəm kir bə lə diy
yə lə rin də yer li (bə lə diy yə) 
ver gi lə rin ödə yi ci lə ri olan 
fi zi ki şəxs lə rin, ha be lə yer li 
ver gi və ödə niş lə rin uço tu
nun tət bi qi üz rə pi lot la yi hə 
hə ya ta ke çi ri lir. Bə lə diy yə
lər də elekt ron uço tun tət bi qi 
ilə bağ lı Ver gi lər Na zir li yi nin 
si fa ri şi əsa sın da 5 alt sis tem
dən iba rət “Bə lə diy yə Ver gi 
İn for ma si ya Sis te mi” (BVİS) 
proq ram tə mi na tı ha zır lan
mış dır. Bə lə diy yə ver gi lə ri
nin ödə yi ci lə ri nin is ti fa də si 
üçün İn ter net Bə lə diy yə İda
rə si (www.ebe le diy ye.gov.
az) ya ra dıl mış dır və ha zır da 
zə ru ri tex ni ki təd bir lər hə ya
ta ke çi ri lir. Ver gi ödə yi ci lə ri 
İn ter net Bə lə diy yə İda rə si nə 
da xil ol maq üçün bə lə diy yə
lər dən şif rə və pa rol al maq la, 
ya xud “ASAN im za” və “Mo
bil im za”dan is ti fa də et mək lə 
bə lə diy yə lə rin on la ra təq dim 
et dik lə ri elekt ron xid mət lər
dən ya rar la na bi lər lər.

   
ev tə sər rü fa tı  
ki ta bı nın  
av to mat laş dı rıl ma sı

“İn for ma si yakom mu ni
ka si ya tex no lo gi ya la rı ili” elan 
edil miş 2013cü il də Bi nə qə di 
ra yo nun da bir sı ra uğur lu ad
dım lar atıl mış dır. Ev tə sər rü
fa tı ki tab la rı nın Av to mat laş dı
rıl mış İn for ma si ya Sis te mi nin 
əra zi ida rə et mə mo dul la rı na 
da xil olun ma sı pro se si hə ya ta 
ke çi ril miş dir.

Bun dan baş qa, sa kin lə rə 
elekt ron ara yış la rın ve ril mə
si məq sə di ilə  tex ni ki ba za 
ya ra dıl mış  və Bi nə qə di ra
yo nun da pi lot əra zi ola raq 
se çil miş 8ci və 9cu mik ro ra
yon la rın sa kin lə ri nə elekt ron 
xid mət lə rin gös tə ril mə si nə 
baş la nıl mış dır. 

                         
İn for ma si ya köşk lə ri

Hə ya ta ke çi ri lən is la hat
la rın tə ləb lə ri nə uy ğun ola
raq ha zır da Bi nə qə di ra yo nu 
əra zi sin də əha li yə xid mət 
gös tə rən in for ma si ya köşk
lə ri qu raş dı rı la raq sa kin lə
rin is ti fa də si nə ve ril miş dir. 
Bu köşk lər də ra yon ic ra ha
ki miy yə ti nin fəa liy yə ti nin 
bir çox sa hə lə ri üz rə mə lu
mat lar yer ləş di ril miş dir. Bu 
tex no lo ji ye ni lik Bi nə qə di 
sa kin lə ri nə, o cüm lə dən ra
yo nun qo naq la rı na gö rü lən 
iş lər, ha be lə ic ra struk tu ru 
ba rə də ət raf lı mə lu mat al
maq im ka nı ve rir.

Son il lər Bi nə qə di ra yo
nun da bö yük vü sət lə hə ya ta 
ke çi ri lən abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri ra yon zi ya lı la rı nın və 
sa kin lə ri nin za manza man 
qə ze ti mi zə ver dik lə ri mü
sa hi bə lər də öz ək si ni ta pıb. 
İc ti maisi ya si fəa liy yət lə ri 
ilə se çi lən zi ya lı la rın Bi nə
qə di də ge dən qu ru cu luq 
pro ses lə ri ba rə də ob yek tiv 
fi kir lə ri ic ti mai rə yi ay dın 
şə kil də ifa də edir. 

Ma dər MU SA YEv, Mil-
li Məc li sin de pu ta tı: “Son 
bir ne çə il də cə nab Pre zi
dent İl ham Əli ye vin rəh bər
li yi  ilə öl kə miz də, o cüm lə
dən Bi nə qə di də ge niş vü sət 
alan abad lıqqu ru cu luq iş lə
ri ra yo nun ta ri xin də ye ni bir 
sə hi fə açıb. Bir mil lət və ki li 
ki mi öl kə də ge dən qu ru cu
luq pro ses lə ri nin içə ri sin
də yəm. Bu gün Bi nə qə di 
ra yo nun da  ye ni dən qur ma 
iş lə ri apa rı lan yüz lər lə ob
yekt var. On la rın da ha mı sı 
ra yon sa kin lə ri nin ra hat lı ğı 
üçün dür. Həm se çi ci lə rim 
adın dan, həm də öz adım
dan cə sa rət lə de yə bi lə rəm 
ki,  son il lər ra yo nun hə ya
tın da gö zəl li yə və ra hat lı ğa 
doğ ru əsl sıç ra yış  olub”.

Ra fa el CƏB RA YI LOv, 
Mil li Məc li sin de pu ta tı: 
“Bi nə qə di də bu gün kök lü 
key fiy yət də yi şik lik lə ri hə
ya ta ke çi ri lir.  “20112013
cü il lər də Ba kı şə hə ri nin və 
onun qə sə bə lə ri nin so si al
iq ti sa di in ki şa fı na da ir Döv
lət Proq ra mı”nın ic ra sı ilə 
əla qə dar ra yon da ge niş miq
yas lı abad lıqqu ru cu luq iş lə
ri apa rı lır. Ye ni rəh bər li yin 
bö yük səy lə ri ilə qı sa müd
də tə əl də olu nan nai liy yət
lər həm kə miy yət, həm də 
key fiy yət gös tə ri ci lə ri nə 
gö rə iri miq yas lı, konk ret və 
ün van lı dır. Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti üzə ri nə 
dü şən mə su liy yə ti düz gün 
qiy mət lən dir mək lə, fəa
liy yə ti ni döv lət baş çı sı nın 
yü rüt dü yü çe vik və sə mə
rə li in ki şaf stra te gi ya sı nın 
ma hiy yə ti nə uy ğun qur ma
ğa, ida rə et mə də mü tə rəq qi 
prin sip lər tət biq et mə yə, 
qar şı da du ran və zi fə lə ri 
də qiq mü əy yən ləş di rə rək 
vax tın da və düz gün ic ra sı
na na il ol ma ğa ça lı şır. Ötən 
il lər də ra yon əha li si nin iç
mə li su, tə bii qaz və elekt rik 
ener ji si ilə tə mi na tı, ha be lə 
kənd, şə hər, şə hər lə ra ra sı 
ma gist ral yol la rın ti kin ti si, 
təh sil, sə hiy yə və mə də
niy yət ob yekt lə ri nin in şa sı 
is ti qa mə tin də mü hüm nə
ti cə lər əl də olun muş dur. 
Bi lə cə ri, Xo cə sən, Su lu tə

pə ya şa yış sa hə lə rin də, Bi
nə qə di, M.Ə.Rə sul za də, 28 
May qə sə bə lə rin də ye ni qaz 
xət lə ri çə kil miş, əha li nin tə
bii qaz la tə mi na tı nın yax şı
laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
təd bir lər gö rül müş dür”. 

Fəx rəd din DA DA ŞOv, 
xalq ar tis ti, Mil li Kon ser-
va to ri ya nın mu ğam şö bə-
si nin pro fes so ru: “Ge ri dö
nüb keç mi şə nə zər sa lan da 
Bi nə qə di ni ta nı maq ol mur. 
Mə həl lə lər, kü çə lər abad
la şır, in san la rın hə yat tər
zi də yi şir. Bu, şüb hə siz ki, 
hər bir in san ki mi mə nim 
də ürə yim cə dir. Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də
rov və zi fə si nin öh də sin dən 
ba ca rıq la gə lən in san dır. 
Onun rəh bər li yi al tın da  ra
yo nu muz da ge niş miq yas lı 
iş lər hə ya ta ke çi ri lir”.

Akif MU SA YEv, pro-
fes sor, AMEA-nın müx bir 
üz vü: “Bi nə qə di də in tel lekt 
üzə rin də ge dən sü rət li yük
sə li şin kö kün də da ya nan 
əsas mə sə lə bi lir si niz nə di r? 
Döv lət çi li yə sə da qət! Bə li, 
bu ra yo nun rəh bər li yin də 
döv lə ti mi zə, Kons ti tu si ya
mı za, mil lə ti mi zə, in san lı
ğı mı za sə da qət his si güc lü
dür. Ey ni za man da döv lət 
baş çı sı na, öl kə də apa rı lan 
si ya sə tə inam və sə da qət 
yük sək dir. On la rı nü mu nə vi 
iş lə mə yə sövq edən də be lə 
yük sək şəx si və ic ti mai key
fiy yət lə ri dir. Bu gün müs
tə qil li yi mi zin qo run ma sı, 
mür tə ce cə rə yan la ra qar şı 
müb na ri zə hər bir Azər bay
can və tən da şı nın bor cu dur.  
Bi nə qə di ra yo nu nun rəh
bər li yi də öz və tən daş lıq və 
və zi fə borc la rı nı ali amal lar 
ru hun da uğur la ye ri nə ye ti
rir lər.

Bu gün ida rə çi lik də in
for ma si ya tex no lo gi ya la rı
nın ən son nai liy yət lə rin
dən is ti fa də gü nün zə ru ri 
tə lə bi dir. Bu re al lı ğı düz gün 
də yər lən di rən və prak
tik fəa liy yət də ge niş tət biq 
edən Bi nə qə di ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin rəh bər li yi
nə bir sa kin və alim ki mi tə
şək kü rü mü bil di rir və on la
ra ye ni uğur lar ar zu la yı ram. 

Sə da qət ƏB Dü RƏ Hİ
MO vA, əmək dar mü əl lim: 
“Ya şa dı ğım 8ci mik ro ra yon  
Ba kı nın sa yı lıbse çi lən əra

zi lə rin dən dir. Am ma onu 
de yim ki, in di ki şə rai ti heç 
vaxt gör mə mi şik. İki il də ra
yo nu muz da çox iş lər gö rü
lüb və ina nı ram ki, bu, son 
de yil. Möh tə rəm Pre zi den
ti mi zin rəh bər li yi ilə ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin da ha 
bö yük uğur la ra im za ata ca
ğı na əmi nəm. Bi nə qə di də 
apa rı lan abad lıq iş lə ri tək 
biz zi ya lı lar da de yil, bü tün 
sa kin lər də, sa də və tən daş
lar da da çox gö zəl tə əs sü rat 
his si ya ra dır.

Mir Rə him  KA Mİ LOv,  
Res pub li ka Ağ saq qal lar 
Şu ra sı nın üz vü, ta nın mış 
neft çi: “On ça ğı rış Bi nə qə
di Ra yon So ve ti nin de pu ta tı 
ol mu şam, am ma inam la de
yi rəm ki,  yal nız in di ra yo
nu muz da iq ti sa di və mə də
ni yük sə liş ya şa nır. Ra yo nu
muz göz lə ri miz qar şı sın da 
gün bə gün də yi şir: inf rast
ruk tur tək mil lə şir, kü çə və 
mey dan lar da sə li qəsah man 
ya ra dı lır.  Əha li nin so si al 
prob lem lə ri nin həl lin də də 
nə zə rə çar pa caq irə li lə yiş
lər hiss olu nur. Bu iş də ic ra 
ha ki miy yə ti nə uğur lar ar zu
la yı ram. Ra yon ağ saq qal la rı 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri ni 
ürək dən dəs tək lə yir lər”. 

İl ham QA YIB zA DƏ, 
“Qa ra bağ mü ha ri bə si əlil-
lə ri, ve te ran la rı və şə hid 
ailə lə ri” İc ti mai Bir li yi nin 
Bi nə qə di ra yon şö bə si nin 
səd ri: “Ya şa dı ğım Bi lə cə ri 
qə sə bə si də da xil ol maq la 
uzun il lər ra yo nu mu zun sa
kin lə ri ni na ra hat edən qaz, 
su və işıq la bağ lı prob lem lər 
ara dan qal dı rı lıb. İn di mər
kə zi kü çə lər də ki bi na la ra, 
mik ro ra yon da kı mən zil lə rə 
su fa si lə siz ve ri lir. Bü tün bun
la rı nə in ki biz əlil lər, bü tün 
sa kin lər ra zı lıq la qar şı la yı rıq”.

Möh lət MüS Lü MOv, 
xalq ar tis ti, pro fes sor: “Bi
nə qə di əsl ti kin ti mey dan
ça sı nı xa tır la dır. Gö zü mü 
bu ra yon da aç mı şam. Möh
tə rəm Pre zi den ti miz İl ham 
Əli yev mə nə şə hə rin baş qa 
bir tə rə fin dən ev ba ğış la yıb. 
Am ma ye nə də Bi nə qə di
də ya şa ma ğı üs tün tu tu ram. 
Bu ra nın ha va sı, su yu ilə bö
yü mü şəm. Xa ric dən çox lu 
qo naq la rım gə lir, on la rı Bi
nə qə di ra yo nun da gö rü lən 
iş lər lə ta nış et dik cə ürə yim 
açı lır”. 

Binəqədidətətbiqedilən 
yeniliklər
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Müs tə qil lik yo lun da inam la 
ad dım la yan Azər bay can döv lə
ti nin nü fu zu get dik cə ar tır. Öl
kə miz də möv cud olan sa bit lik 
və in ki şaf mü hi ti bü tün sa hə
lər də da vam lı tə rəq qi yə tə kan 
ve rir. Mil li təh si li miz də bu ba
xım dan is tis na de yil. Xal qı mı
zın ümum mil li li de ri, ulu ön dər 
Hey dər Əli yev tə rə fin dən əsa sı 
qo yul muş Təh sil İs la ha tı Proq
ra mı bu gün Azər bay can Pre
zi den ti cə nab İl ham Əli yev tə
rə fin dən uğur la da vam et di ri lir. 
Təh sil mü əs si sə lə rin də ça lı şan 
iş çi lə rin əmək haq la rı nın və tə
lə bə lə rin tə qa üd lə ri nin ar tı rıl
ma sı ilə bağ lı im za la nan ar dı cıl 
sə rən cam lar, Ba kı və Ba kı ət
ra fı qə sə bə lə rin so si aliq ti sa di 
in ki şaf proq ra mı, öl kə baş çı sı 
tə rə fin dən “Ən yax şı mək təb” 
və “Ən yax şı mü əl lim” mü sa
bi qə si nin qa lib lə ri nə pul mü
ka fat la rı nın tə yin edil mə si qar
şı ya qo yu lan məq səd lə rin əl də 
olun ma sı na yö nə lib. 

İn di öl kə nin tək cə iri şə hər
lə rin də de yil, böl gə lə rin də də 
müa sir tə ləb lə rə ca vab ve rən 
mək təb lər in şa olu nub və la zı
mi ava dan lıq lar la təc hiz edi lib. 
Hər il res pub li ka da on lar la ye ni 
mək təb bi na sı is ti fa də yə ve ri lir 
və ya əsas lı tə mir edi lir. Bir çox 
mək təb lə rin açı lı şın da Azər
bay can Res pub li ka sı Pre zi den
ti nin şəx sən iş ti ra kı onun mil li 
təh si li mi zin in ki şaf na diq qət və 
qay ğı sı nın ba riz nü mu nə si dir. 

Təh si lin in ki şaf kon sep si
ya sın dan irə li gə lən və zi fə lər 
Bi nə qə di ra yo nun da da əzm lə 
ye ri nə ye ti ri lir. Ha zır da ra yon
da 32 or ta ümum təh sil mək tə
bi fəa liy yət gös tə rir.  On lar dan 
4ü mək təbli sey dir. Ba kı şə
hə ri üz rə 20132014cü dərs 
ili nin ye kun la rı na gö rə, Bi nə
qə di ra yo nu  mək təb lə rin sa
yı na gö rə 5ci, şa gird lə rin sa
yı na gö rə isə 3cü yer də dir. Bu 
dövr də Bi nə qə di ra yo nun da 
yer lə şən mək təb lər də 40.890 
şa gird təh sil alıb, on la rın tə
limtər bi yə si ilə 3965  mü əl lim 
məş ğul olub. 2013cü ilin təd ris 
ili ilə mü qa yi sə də 2014cü il
də ra yon da 1810 şa gird ar tı mı 
mü şa hi də olu nub. Ar tım da ha 
çox 182 (234 şa gird), 314 (219 
şa gird), 313 (161 şa gird), 299 
(121 şa gird) və 267 (115 şa gird) 
nöm rə li tam or ta mək təb lər də 
qey də alı nıb. Ra yon da fəa liy yət 
gös tə rən mü əl lim lər dən  3634  
nə fər ali təh sil li, 331 nə fər or
taix ti sas təh sil li dir.

Mək təb lər də ya ra dı lan şə
ra it, ni zamin ti zam, mü əl lim
lə rə və şa gird lə rə gös tə ri lən 
qay ğı Bi nə qə di də təh si lin in
ki şa fı na bö yük fay da ve rir. Ra
yon mək təb lə rin də təh sil alan 
şa gird lər qə bul im ta han la rın da 
yük sək bal top la yır lar. 2014cü 
il də ke çi ri lən qə bul im ta han la
rı za ma nı Bi nə qə di nin 276, 297 
və 83 say lı tam or ta mək təb lə
ri ra yon üz rə ye kun nə ti cə lə rə 

gö rə, di gər lə rin dən se çi lib. Or
ta təh si li ni bu mək təb də alan 
şa gird lər dən 16 nə fə ri qə bul 
im ta han la rın da 600dən yu xa
rı bal top la yıb. Xa tır la daq ki, 
Bi nə qə di ra yon mək təb lə ri nin 
mə zun la rı 20122013cü təd ris 
ilin də də ali mək təb lə rə qə bul 
im ta han la rın da yük sək nə ti cə
lər əl də et miş di lər. Mə zun lar
dan 72 nə fə ri 600dən, 21 nə
fə ri 650dən çox bal top la yıb. 

Bu nai liy yət lər öl kə rəh bər
li yi nin də diq qə tin dən kə nar da 
qal ma yıb. Azər bay can Res pub
li ka sı Pre zi den ti nin 2013cü il 
6 av qust ta rix li sə rən ca mı ilə 
ra yo nun “Ən yax şı ümum təh sil 
mək tə bi” mü sa bi qə sin də qa lib 
ol muş 30 say lı or ta ümum təh
sil mək tə bi mü ka fat lan dı rı lıb. 
Öl kə baş çı sı nın 2013cü il 30 
av qust ta rix li sə rən ca mı ilə Bi
nə qə di ra yo nu nun 8 təh sil iş çi si 
“Ən yax şı mü əl lim” fəx ri adı na 
la yiq gö rü lüb. Ümu miy yət lə, 
2013cü il də ra yon üz rə or ta 
mək tə bi bi ti rən 2367 nə fər dən 
2129 nə fə ri ali mək tə bə sə nəd 
ve rib. On lar dan 1337 nə fə ri ali 
mək təb lə rə qə bul olu nub. Bu 
da ra yon üz rə ali mək tə bə sə
nəd ve rən tə lə bə lə rin  62 fai zi
ni  təş kil edir.

2014cü il də ra yo nun or ta 
mək təb lə ri ni bi ti rən 2459 mə
zun dan 2233 nə fə ri ali mək təb
lə rə qə bul üçün sə nəd ve rib. Bu 
isə mə zun la rın 90,8%ni təş kil 
edir. İm ta han lar da iş ti rak edən 
abi tu ri yent lər dən 1433 nə fə ri 
ali mək təb lə rə qə bul olu nub. 
Bi nə qə di dən olan abi tu ri yent
lər ara sın da im ta han za ma nı 
500dən yu xa rı bal top la yan
la rın sa yı bu il 169 nə fər olub. 
600 və 600dən yu xa rı bal top
la yan la rın sa yı 75 nə fə rə, 650
dən çox bal top la yan la rın sa yı 
isə 22 nə fə rə ça tıb. Bu, 2012ci 
(16 nə fər) və 2013cü (21 nə
fər) il lər lə mü qa yi sə də yük sək 
gös tə ri ci dir.  

Ötən ilin ye kun la rı na əsa
sən, şa gird lər ara sın da ali mək
təb lə rə qə bul üz rə ən yük sək 
nə ti cə lə ri 3 nöm rə li mək tə bin 
mə zu nu  Ayaz Şə ri fov (687 bal), 
267 nöm rə li mək tə bin mə zu nu 
Ay tac Qəh rə ma no va ( 685), 126 
nöm rə li mək tə bin mə zu nu Ra
sim Hə sən za də (682) gös tə rib. 

Təd ris ilin də ali mək təb lə rə 
da xil olan mə zun la rın sa yı
nın fa iz nis bə ti nə gö rə ilk üç
lük də 30, 299 və 157 nöm rə li 
tam or ta mək təb lər qə rar la şır. 
Ali mək təb lə rə 500dən yu xa
rı bal top la ya raq qə bul olu nan 
abi tu ri yent lə rin sa yı na gö rə ilk 
3lük də qə rar la şan mək təb
lər aşa ğı da kı lar dır: 83 nöm rə li 
mək təbli sey (18 nə fər), 244  
nöm rə li or ta mək təb (15) və 
283 nöm rə li or ta mək təb (11). 
600dən yu xa rı bal top la ya raq 
ali mək təb lə rə qə bul olunan 
abi tu ri yent lə rin sa yı na gö rə ilk 
sı ra lar da du ran mək təb lər isə 
276 (6 nə fər), 297 (5 nə fər) və 
83 nöm rə li or ta mək təb lər dir 
(5 nə fər). 

Ra yon şa gird lə ri nin be lə 
yük sək nai liy yət lər qa zan ma
la rı çox se vin di ri ci hal dır. Çün
ki döv lə ti mi zin gə lə cə yi məhz 
bu gənc lər dən ası lı dır. Əl də 
olu nan nai liy yət lər isə heç də 
asan ba şa gəl mir. Bu nun üçün 
səy lə ça lış maq va cib dir. Əl bət
tə, bu ra da mü əl lim lə rin ro lu 
müs təs na əhə miy yət da şı yır. 
Yük sək nai liy yət lər qa za nan 
şa gird lər or ta mək təb lər də 
məhz mü əl lim lə rin nə za rə ti 
al tın da ye ti şir. 

 
Təh sil lə bağ lı la yi hə lər 
uğur la ic ra olu nur

Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fin dən im za la nan  “Azər
bay can Res pub li ka sın da təh sil 
sis te mi nin in for ma si ya laş dı rıl
ma sı üz rə Döv lət Proq ra mı”  
çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən 
“Elekt ron mək təb” pi lot la yi
hə si öl kə miz də Mil li Təh sil 
Mo de li nin for ma laş dı rıl ma sı
na xid mət edir. Əsas məq səd 
se çil miş təh sil mü əs si sə lə rin
də in for ma si ya tex no lo gi ya
la rı nı müa sir tə ləb lə rə uy ğun 
tət biq et mək lə təd ri sin ef fek
tiv sə viy yə də təş ki li ni və ida
rəo lun ma sı nı tə min et mək
dən iba rət dir. 

Təh si lin qa baq cıl tex no lo
gi ya lar əsa sın da tə rəq qi si, key
fiy yə tin yük səl dil mə si, təd ris 
pro se sin də ye ni pe da qo ji tex
no lo gi ya la rın və el mime to di
ki nai liy yət lə rin tət bi qi, va hid 
təh sil mə ka nı nın for ma laş dı
rıl ma sı Azər bay can təh sil sis te

mi nin dün ya nın təh sil sis te mi
nə in teq ra si ya sı məq səd lə ri nə 
xid mət edir. Bu ba xım dan, Bi
nə qə di ra yo nun da gö rü lən iş lər 
va li deyn lər və mü əl lim lər tə rə
fin dən yük sək də yər lən di ri lir. 

Ra yon da kı 83 say lı mək
təbli sey və 276 say lı tam or
ta mək təb də ar tıq sö zü ge dən 
la yi hə yə qo şu lub. “Elekt ron 
mək təb” la yi hə si çər çi və sin də 
elekt ron dərs lə rin ke çil mə si, 
təd ris pro se si nin plan laş dı rıl
ma sı, mək təb lə rin sə mə rə li 
ida rə olun ma sı, müx tə lif in zi
ba ti mə sə lə lər öz həl li ni ta pır. 
Bun dan baş qa, tə limtər bi yə 
pro se si nin mü hüm as pekt lə ri 
ba rə də in for ma si ya  mən bə lə ri
nin va hid mə lu mat ba za sı ya ra
dı la caq. Bu ra da pe da qo ji he yət 
– kadr lar, şa gird və mü əl lim lər 
ba rə də mə lu mat lar, təd ris pla
nı, si nif ə rin elekt ron jur nal la rı, 
dərs cəd və li və müx tə lif he sa
bat lar öz ək si ni ta pa caq. Təh sil 
müd də tin də şa gird lə rin fi zi ki, 
psi xi sağ lam lıq la rı nın qo run
ma sı, on la rın mə nə vi cə hət dən 
yet kin və tən daş ki mi for ma laş
ma sı məq sə di lə “Sağ lam təh
silsağ lam mil lət” la yi hə si də 
hə ya ta ke çi ri lir. La yi hə 83 say lı 
mək təbli se yin 1 Azər bay can 
və 1 rus böl mə sin də tət biq olu
nur. 

Bi nə qə di ra yo nu nun təd ris 
mü əs si sə lə rin də “Azər bay can 
gənc li yi 20112015ci il lər də” 
Döv lət Proq ra mı nın ic ra sı is ti
qa mə tin də də sil si lə təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lir. Gənc lə rin in
tel lek ti nin və dün ya gö rü şü nün 
ar tı rıl ma sı, on la rın ara sın da 
zeh ni oyun la rın küt lə vi li yi nin 
tə min edil mə si, ye ni yet mə və 
gənc lə rin asu də vaxt la rı nın sə
mə rə li təş ki li və sti mul laş dı rıl
ma sı məq sə di lə mü hüm iş lər 
gö rü lür. 

Müa sir təh sil mo de lin də 
mək tə bə qə dər təh sil də xü su
si əhə miy yət da şı yır. Uşaq la rın 
ço xu əsas bi lik və dav ra nış qay
da la rı nı məhz bu mər hə lə də 
qa za nır. Bu ami li nə zə rə ala raq, 
Bi nə qə di ra yon mək təb lə ri nin 
bir qis min də də mək tə bə qə dər 
ha zır lıq qrup la rı ya ra dı lıb. Bu 
qrup lar 99, 102, 126, 276 və 297 
say lı or ta mək təb lər də fəa liy yət 
gös tə rir. 

Binəqədirayonutəhsil 
sahəsindənəzərəçarpacaq 
uğurlaraimzaatır


