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Pre zi dent İl ham Əli ye
vin və Gür cüs tan Pre zi den ti 
Ge or gi Marq ve laş vi li nin nü
ma yən də he yət lə ri nin iş ti
ra kı ilə ge niş tər kib də gö rü ş 
olmuşdur. Azər bay can Pre zi
den ti qo naq la rı sa lam la ya raq 
de miş dir: “Hör mət li cə nab 
Pre zi dent. Hör mət li qo naq lar. 
Mən si zi Azər bay can da bir 
da ha sa lam la yı ram. Xoş gəl
mi si niz! Si zin sə fə ri niz xalq la
rı mız və öl kə lə ri miz ara sın da 
qar daş lıq, dost luq mü na si bət
lə ri ni bun dan son ra da in ki
şaf et dir mək üçün çox bö yük 
əhə miy yət da şı yır. Bi zi ta rix 
və qon şu luq mü na si bət lə ri 
bağ la yır. Bu gün biz müs tə qil 
döv lət lər ki mi, bü tün sa hə
lər də fə al əmək daş lıq edi rik. 
Bu gün biz Si zin lə iki tə rəf li 
və çox tə rəf li mü na si bət lər
də qar şı lıq lı ma raq kəsb edən 
mə sə lə lə rə da ir qı sa fi  kir mü
ba di lə si apar dıq. Əmi nəm ki, 
biz bun dan son ra da qar şı lıq lı 
fay da lı əmək daş lı ğın po ten
sia lı nı ar tı ra ca ğıq. Gür cüs tan 
bi zim üçün qar daş, ya xın öl
kə dir, qon şu, tə rəf daş və dost
dur. Əmi nəm ki, mü na si bət
lə ri mi zin gə lə cək in ki şa fı çox 
müs bət və di na mik ola caq dır. 
Bi zi is tər re gio nal, is tər sə də 
qlo bal xa rak ter li çox lu la yi hə 
bir ləş di rir. Biz uzun il lər ər
zin də hə mi şə ümu mi məq
səd lə ri mi zə sa diq lik nü ma yiş 
et dir mi şik. On la rı hə ya ta ke
çir mək üçün qar şı dan gə lən 
il lər də də fə al iş lə yə cə yik. Siz 
de di niz ki, çox dan dır Azər
bay can da ol ma mı sı nız. Əmi
nəm ki, bu sə fər çox fay da lı, 
ma raq lı ola caq və mü na si bət
lə ri mi zin da ha da in ki şaf et
mə si nə yax şı tə kan ve rə cək”. 

“Biz azər bay can lı 
həm kar la rı mız la 
in ki şaf et dir di yi miz 
şəx si mü na si bət lə rə 
xü su si həs sas lıq la 
ya na şı rıq” 

Gür cüs tan Pre zi den ti gö
rüş də çı xış edə rək de miş dir: 
“Bə li, bu sə fər bi zim üçün 
xü su si əhə miy yət da şı yır. 
Biz azər bay can lı həm kar la
rı mız la in ki şaf et dir di yi miz 
şəx si mü na si bət lə rə xü su
si həs sas lıq la ya na şı rıq. Siz 
düz gün ola raq xa tır lat dı nız 
ki, öl kə lə ri miz əmək daş lı ğın 
xü su si pre se den ti ni ya ra dır, 
nü mu nə vi əmək daş lıq üçün, 
prob lem lə ri de yil, im kan la rı 
in ki şaf et dir mək üçün şə ra it 
ya ra dır. Gö rü şü müz də Siz bi
zim bir lik də in ki şaf et dir di yi
miz, fak ti ki ola raq ar tıq ta ri xə 
çev ri lən, is tər re gio nu muz da, 
is tər sə də re gio nu mu zun hü
dud la rın dan kə nar da ya şa yan 
xalq lar üçün ta ri xi im kan lar 
ya ra dan is ti qa mət lə ri düz gün 
vur ğu la dı nız. Biz im kan lar ya
ra dı rıq. Biz bu im kan la rı bir
lik də qu ru ruq. Biz çox şa dıq 
ki, be lə sə viy yə də əmək daş
lıq tək cə zə ma nə miz də de yil, 
gə lə cə yə ba xan da da in ki şaf 
edən, re gi on da ye ni la yi hə lər, 
ye ni di na mi ka ya ra dan əmək
daş lıq ki mi gö rü nür”. 

“Öl kə lə ri mi zin əra zi 
bü töv lü yü mə sə lə sin də 
biz hər za man 
bir-bi ri mi zi 
dəs tək lə yi rik”

Ge niş tər kib də gö rüş ba
şa çat dıq dan son ra Azər bay
can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
və Gür cüs tan Pre zi den ti Ge
or gi Marq ve laş vi li mət bua ta 

bə ya nat lar la çı xış et miş lər. 
Pre zi dent İl ham Əli yev bə
ya na tın da qeyd et miş dir ki, 
xalq la rı mız ara sın da mü na si
bət lər öl kə lə ri miz ara sın da kı 
əla qə lər üçün əsas dır. Bu gün 
Gür cüs tan və Azər bay can iki 
müs tə qil döv lət dir və bey
nəl xalq tə si sat lar da birbi ri nə 
dəs tək ve rir. Çox güc lü si ya si 
mü na si bət lə ri miz möv cud
dur: “Biz BMT, Av ro pa Şu ra sı 
və di gər bey nəl xalq təş ki lat
lar da xi lin də bir gə iş lə yi rik 
və hər za man birbi ri mi zə 
dəs tək ve ri rik. Öl kə lə ri mi zin 
əra zi bü töv lü yü mə sə lə sin də 
biz hər za man birbi ri mi zi 
dəs tək lə yi rik. Gür cüs tan və 
Azər bay ca nın əra zi bü töv lü
yü, elə cə də bey nəl xalq hü
quq nor ma la rı ko bud şə kil də 
po zu lub. Bu gün biz, həm çi
nin, iq ti sa di əmək daş lıq pers
pek tiv lə ri ni mü za ki rə et dik. 
He sab edi rik ki, iq ti sa di əla
qə lə ri mi zi, ti ca rət döv riy yə
si ni ar tır maq üçün bö yük po
ten si al var dır. Ti ca ri mü ba di
lə lər sə viy yə si ar ta bi lər. Ey ni 
za man da, qar şı lıq lı sər ma yə
lər üçün yax şı im kan lar var dır 
və biz Gür cüs tan da sər ma yə 

qo yu lu şu nun tə fər rü at la rı nı 
də yər lən di rə cə yik. Bu nun la 
be lə, Azər bay can şir kət lə
ri Gür cüs ta nın inf rast ruk tur, 
ener ji və nəq liy yat sek tor la
rı na ar tıq sər ma yə qoy ma ğa 
baş la mış lar. Bu, sə na ye sek to
ru na da aiddir.

Əl bət tə, bu gün biz ener
ji şa xə lən di ril mə si və ener ji 
təh lü kə siz li yi ilə bağ lı qar şı
lıq lı la yi hə lə ri mi zə aid olan 
mə sə lə lə ri də mü za ki rə et
dik. Ener ji sa hə sin də əmək
daş lı ğın yax şı ta ri xi var dır. 
Azər bay can dan neft və qa
zı nəql edən əsas ix rac bo ru 
kə mər lə ri Gür cüs tan əra zi
sin dən ke çir. Bu əmək daş lıq 
uzun il lər ər zin də çox uğur lu 
olub. Əl bət tə ki, biz ener ji şa
xə lən di ril mə si ilə bağ lı gə lə
cək plan la rı mı zı da mü za ki rə 
et dik. Bil di yi niz ki mi, ötən 
ilin de kabr ayın da XXI əs rin 
mü qa vi lə si Ba kı da im za lan dı. 
Bu, Av ro pa da ən iri inf rast
ruk tur və ener ji la yi hə si dir. 
İn ves ti si ya la rın ümu mi həc
mi 45 mil yard dol lar ola caq
dır. Əl bət tə ki, Azər bay can, 
Gür cüs tan, di gər tə rəf daş lar 
və dost lar bu ta ri xi la yi hə ni 

hə ya ta ke çir mək üçün əlin
dən gə lə ni edə cək lər.

Da ş ı  ma lar  ik i  tə  rəf  l i 
əmək daş lı ğı mı zın, həm çi nin 
mü hüm his sə si dir. Bu sa hə də 
biz, həm çi nin, re gi on la rı və 
qi tə lə ri bir ləş di rə cək la yi hə
ni hə ya ta ke çir mək də yik. Biz, 
ey ni za man da, hu ma ni tar sa
hə də ki əmək daş lı ğı, in san lar 
ara sın da tə mas la rı mü za ki rə 
et dik”. Pre zi dent ali qo na ğın 
bu gün Azər bay ca nın ra yon
la rı na sə fər edə cə yin dən və 
Azər bay ca nın gür cü ic ma sı 
ilə gö rü şə cə yin dən məm nun 
ol du ğu nu de yib: “Bir ne çə il 
əv vəl, mən Mar neu li də ya şa
yan azər bay can lı lar la gö rüş
düm. Bu cür gö rüş lər, həm
çi nin mü na si bət lə ri mi zin gə
lə cək in ki şa fı üçün va cib dir. 
Azər bay can da kı gür cü lər və 
Gür cüs tan da kı azər bay can
lı lar bi zim bö yük zən gin li
yi miz dir. Tə bii ki, on la rın 
hə ya tı və fəa liy yə ti iki tə rəf  i 
əla qə lə ri miz üçün va cib dir. 
Bil dir mək is tə yi rəm ki, ta ri
xin bü tün il lə ri bo yu gür cü lər 
və azər bay can lı lar hər za man 
sülh və dost luq şə rai tin də ya
şa yıb lar. Bu gün mü na si bət

lə ri miz qar daş, dost və stra
te ji tə rəf daş lar ara sın da olan 
mü na si bət lər dir. Gür cüs tan 
Pre zi den ti nin sə fə ri söy lə di
yim söz lə ri bir da ha təs diq
lə yir”. 

“Nov ruz bay ra mın da 
azər bay can lı 
həm və tən lə ri miz lə 
gö rü şə cə yəm və 
bu bay ra mı on lar la 
qeyd edə cə yəm”

Pre zi dent Ge or gi Marq
ve laş vi li bə ya na tın da qeyd 
et miş dir ki, döv lət lə ri miz 
stra te ji ri fa ha apa ran mü na
si bət lə rin qu rul ma sı işin də, 
öl kə nin və re gio nun gə lə cə yi 
üçün nü mu nə vi olub lar. Hə
ya ta ke çir di yi miz la yi hə lər 
nə in ki döv lət lə ri miz, o cüm
lə dən di gər re gi on lar üçün 
də da ha yax şı gə lə cək im
kan la rı nı ya ra dır: “Bu sə bəb
dən, döv lət lə ri miz ara sın da 
müs təs na tə rəf daş lıq, bir gə 
hə ya ta ke çir di yi miz ener ji və 
da şı ma la yi hə lə ri nə sa diq lik, 
re gi on da və onun hü dud la
rın dan kə nar da mil yon lar la 
in sa na da ha yax şı gə lə cə yi 
tə min edə cək. Ey ni za man

da, qeyd et mək is tə yi rəm ki, 
Azər bay can Gür cüs tan üçün 
nə in ki bö yük la yi hə lər, neft  
və qaz, elə cə də nəq liy yat sa
hə sin də əmək daş lıq, o cüm
lə dən mə də niy yət, elm və 
fərd lər ara sın da mü na si bət lər 
ba xı mın dan ol duq ca va cib dir. 
Ar tıq qeyd et di yim ki mi, si
ya si sa hə də tə rəf daş lı ğı mı zı 
hə ya ta ke çi ri rik və in ki şaf et
di ri rik. Bu, həm çi nin, bi zim 
üçün çox va cib dir, çün ki bu 
tə rəf daş lıq la birbi ri mi zin 
cə miy yət lə ri ni və döv lət lə ri
ni zən gin ləş di ri rik.

Ay dın dır ki, əra zi bü töv lü
yü ilə bağ lı cid di prob lem lər 
var. İna nı ram ki, biz hə min 
prob lem lə rin sülh yo lu ilə 
həl lin də ən düz gün yol da
yıq, düz gün is ti qa mət də yik. 
Hə min prob lem lə rin həl li 
yo lu döv lət lə ri mi zin ri fa hı
nın da ha da ar tı rıl ma sın dan, 
çox mü hüm bir gə la yi hə lə
rin re al laş dı rıl ma sın dan ke
çir. Döv lət lə ri miz ara sın da 
yük sək sə viy yə li sə fər lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si ni sə bir siz
lik lə göz lə yi rik. Biz Pre zi dent 
Əli ye vin Gür cüs ta na sə fə ri ni 
sə mi miy yət lə ar zu la yı rıq. Biz 
azər bay can lı la rın Gür cüs tan
da və gür cü lə rin isə Azər
bay can da hə yat tər zi nin da ha 
da yax şı laş dı rıl ma sı nı sə mi mi 
qəlb dən ar zu la yı rıq. Bu sa hə
də də biz tə rəf daş lı ğın müs
təs na im kan la rı nı nü ma yiş 
et di ri rik. Bu gün mən Pre zi
den tə bil dir dim ki, Tbi li si yə, 
Gür cüs ta na qa yıt dıq dan son
ra mən Nov ruz bay ra mın da 
azər bay can lı həm və tən lə
ri miz lə gö rü şə cə yəm və bu 
bay ra mı on lar la qeyd edə cə
yəm. Bu sa hə də biz, həm
çi nin tə rəf daş lıq edi rik və 
döv lət lə ri miz ara sın da xü su si 
əmək daş lıq im kan la rı nı nü
ma yiş et di ri rik”.

Qeyd edək ki, Gür cüs tan 
Pre zi den ti Ge or gi Marq ve laş
vi li Fəx ri xi ya ban da ümum
mil li li de r Heydər Əliyevin, 
aka de mik Zə ri fə xa nım Əli
ye va nın xa ti rə si ni anmış, 
Şə hid lər xi ya ba nı nı zi ya rət 
et miş dir. Gür cüs tanın dövlət 
baş çı sı Hey dər Əli yev Mər kə
zi, Döv lət Bay ra ğı Mey da nı və 
Mil li Məc lis də də ol muş dur.

Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri 
gələcəkdə də dinamik inkişaf edəcəkdir
GürcüstanPrezidentiGeorgiMarqvelaşvilininAzərbaycanarəsmisəfəri
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Fev ra lın 12də Azər bay ca na rəs mi sə fə rə gə lən Gür cüs
tan Pre zi den ti Ge or gi Marq ve laş vi li nin rəs mi qar şı lan ma 
mə ra si mi ol muş dur. Azər bay ca nın döv lət və hö ku mət nü ma
yən də lə ri Pre zi dent Ge or gi Marq ve laş vi li yə, Gür cüs ta nın nü
ma yən də he yə ti nin üzv lə ri Pre zi dent İl ham Əli ye və təq dim 
olun muş dur. Rəs mi qar şı lan ma mə ra si min dən son ra Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin və Gür
cüs tan Pre zi den ti Ge or gi Marq ve laş vi li nin tək bə tək gö rü şü 
olmuşdur. Gö rüş də Azər bay can Res pub li ka sı ilə Gür cüs tan 
ara sın da iki tə rəf  i mü na si bət lə rin müx tə lif sa hə lər də uğur
lu in ki şa fın dan məm nun luq bil di ri lmiş, öl kə lə ri miz ara sın da 
əla qə lə rin bun dan son ra da in ki şaf edə cə yi nə əmin lik ifa də 
olu nmuşdur. Söh bət za ma nı qar şı lıq lı ma raq do ğu ran mə sə
lə lər ətrafında fi kir mü ba di lə si apa rıl mış dır. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
“ASAN xid mət” mər kəz lə
rin də hə ya ta ke çi ri lən xid mət 
növ lə ri nin və elekt ron xid mət
lə rin ge niş lən di ril mə si məq
sə di lə “Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Və tən daş la ra Xid mət və So
si al İn no va si ya lar üz rə Döv lət 
Agent li yi nin fəa liy yə ti nin tə
min edil mə si haq qın da” Azər
bay can Pre zi den ti nin 2012ci il 
5 sent yabr ta rix li fər ma nın da 
də yi şik lik lər edil mə si ba rə də 
fər man im za la yıb.

 Fər man da qeyd olu nur 
ki, in zi ba ti cə ri mə nö vün də 
in zi ba ti tən beh tət biq edil mə
si ba rə də qə rar la rın elekt ron 
qay da da gön də ril mə si ni və 
in zi ba ti cə ri mə lə rin, məh
kə mə qə rar la rı nın ic ra sı ilə 
əla qə dar ödə nil mə li olan və
sa it lə rin elekt ron qay da da (o 
cüm lə dən “ASAN im za” va
si tə si lə) ödə nil mə si ni tə min 

edən çox funk si ya lı “ASAN 
ödə niş” sis te mi ya ra dıl sın.

 “ASAN ödə niş” sis te mi 
aşa ğı da kı la rı tə min et mə li dir:

• in zi ba ti cə ri mə nö
vün də in zi ba ti tən beh tət biq 
edil mə si ba rə də qə rar la rın 
və xü su si tex ni ki va si tə lə rin 
kö mə yi ilə aş kar olu nan yol 
hə rə kə ti qay da la rı əley hi nə 
olan in zi ba ti xə ta la rın tö rə
dil mə si nin fo to və ya vi deo 
gö rün tü lə ri nin və tən daş la rın 
elekt ron ün van la rı na, mo bil 
te le fon nöm rə lə ri nə elekt ron 
qay da da gön də ril mə si ni;

• in zi ba ti cə ri mə nö vün
də in zi ba ti tən beh tət biq et mə 
haq qın da qə ra rın ic ra müd
də ti nə nə za rət edil mə si ni və 
müd dət lə rin bit mə si ba rə də 
mə lu mat lan dı rıl ma sı nı;

• in zi ba ti cə ri mə lə rin 
mo bil te le fon apa rat la rı va si
tə si lə elekt ron qay da da ödə
nil mə si ni.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın 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 Azər bay can 

Res pub li ka sı nın Ver gi lər 
Na zir li yi ilə bir lik də “ASAN 
ödə niş” sis te mi nin təş ki li
ni və fəa liy yə ti ni tə min et
mə li, aşa ğı da kı ödə niş lə rin 

hə min sis tem va si tə si lə hə
ya ta ke çi ril mə si ni aidiy yə ti 
mər kə zi ic ra ha ki miy yə ti 
or qan la rı ilə bir lik də təş kil 
et mə li dir:

• in zi ba ti cə ri mə lə rin 
ya na caq dol dur ma mən tə qə
lə rin də, av to mo bil da ya na
caq la rın da, ti ca rət mər kəz
lə rin də və əha li nin in ten siv 
is ti fa də et di yi di gər ic ti mai 
yer lər də xü su si ödə mə ter mi
nal la rı ilə ödə nil mə si ni;

• yol hə rə kə ti qay da la rı 
əley hi nə olan in zi ba ti xə ta la
rın tö rə dil mə si nə gö rə tət biq 
edi lən in zi ba ti cə ri mə lə rin 
mo bil te le fon apa rat la rı ilə 
ödə nil mə si ni;

• məh kə mə qə rar la rı nın 
ic ra sı ilə əla qə dar ödə nil mə li 
olan və sa it lə rin xü su si ödə mə 
ter mi nal la rı ilə ödə nil mə si ni.

Da xi li İş lər, Əd liy yə na
zir lik lə ri və aidiy yə ti mər kə
zi ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı 
“ASAN ödə niş” sis te mi nin 
təş ki li məq sə di ilə Azər bay
can Res pub li ka sı nın 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 ni 
zə ru ri in for ma si ya re surs la rı 
ilə tə min etməlidir lər.

 Azər bay can Res pub li ka
sı Pre zi den ti nin Ad mi nist ra
si ya sı yol hə rə kə ti qay da la rı 
əley hi nə olan in zi ba ti xə ta la
ra da ir iş lə rə ba xıl ma qay da
sı və nəq liy yat va si tə lə ri nin 
döv lət qey diy ya tı nın apa rıl
ma sı qay da sı ilə bağ lı şəf  af və 
ope ra tiv me xa niz min tət biq 
edil mə si ba rə də tək lif lə ri ni 
iki ay müd də tin də ha zır la yıb 
Azər bay can Pre zi den ti nə təq
dim et mə li dir.

Fərmanda Na zir lər Ka bi
ne ti nə döv lət or qan la rı tə rə
fin dən hə ya ta ke çi ri lən xid
mət lə rin re yest ri nin elekt ron
laş dı rıl ma sı ilə bağ lı tək lif  ə ri
ni iki ay müd də tin də ha zır la
yıb Azər bay can Pre zi den ti nə 
təq dim et mək, bu fər man dan 
irə li gə lən di gər mə sə lə lə ri 
həll et mək tap şı rı lıb.

Çoxfunksiyalı “ASAN ödəniş” sistemi 



2 | BİNƏQƏDİ | 14 fevral 2014 | №06 (50)

BİNƏQƏDİ | 14 fevral 2014 | №06 (50)

Təsisçi:  
Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti

Baş redaktor:  
Rüfət Mərdanov

Ünvan: 
AZ1130, Bakı, Binəqədi rayonu,  
Nizami Nərimanov küçəsi, 75

Tel.: (012) 563 57 28

E-mail: bineqedi-qazet@mail.ru
Qeydiyyat nömrəsi: 55  VÖEN: 1002874841

“Binəqədi” qəzetinin kompüter mərkəzində yığılıb səhifələnmiş, 
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap edilmişdir

               Tiraj: 2000     Qiyməti: 40 qəpik

xüsusi buraxılış

Ulu ön dər Hey dər Əli ye
vin əsa sı nı qoy du ğu və Pre
zi dent İl ham Əli ye vin uğur la 
da vam et dir di yi in ki şaf stra te
gi ya sı nə ti cə sin də Azər bay
can qüd rət li döv lə tə çev ri lib. 
Tə bii ki, öl kə mi zin əl də et di
yi nai liy yət lər öz növ bə sin də 
re gi on la rın so si aliq ti sa di in
ki şa fı na tə kan ve rib.

Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev döv lət baş çı
sı ki mi fəa liy yət gös tər di yi 
müd dət də so si aliq ti sa di sa
hə lə rin in ki şa fı is ti qa mə tin
də çox şa xə li is la hat lar hə ya ta 
ke çir mək lə res pub li ka mı zın  
ən ye ni ta ri xi nə qı zıl hərf ər lə 
ya zı lan uğur la rın mü əl li fi ol
muş dur. Öl kə baş çı sın da olan 
bir sı ra yük sək key fiy yət lər 
– qə tiy yət li lik, prin si pi al lıq, 
za ma nın da sö zü nü de mək, 
ra di kal təd bir lər gör mək ba
ca rı ğı Azər bay ca nın in ki şa fı nı 
və müx tə lif sfe ra lar da qa za nı
lan uğur la rı şərt lən di rən əsas 
amil lər dən dir. Döv lət baş çı
sı nın is tər xa ri ci, is tər sə də 
da xi li mə sə lə lər də nü ma yiş 
et dir di yi si ya si ira də Azər
bay ca nın da ha da qüd rət lən
mə si nin, öl kə nin di na mik 
in ki şa fı nın əsas leyt mo ti vi ni 
təş kil et miş dir.

 Re gi on la rın so si aliq ti
sa di in ki şa fı na da ir Döv lət 
proq ram la rı, “20112013cü 
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” çər çi və sin də hə
ya ta ke çi ri lən uğur lu is la hat
la rın, ye ni dən qur ma iş lə ri nin 
nə ti cə si dir ki, ha zır da Azər
bay ca nın bü tün böl gə lə rin də 
in ki şa fa na il olu nub, re gi on
la rın si ma sı, in san la rın so si al 
hə ya tı əhə miy yət li də rə cə də 
də yi şib.

Döv lət baş çı sı ötən il Bi
nə qə di ra yo nu na et di yi sə
fər lər də abad lıq və qu ru cu
luq üz rə apa rı lan hər bir iş lə 
ya xın dan ta nış olub, müx tə lif 
inf rast ruk tur və ye ni so si al 
ob yekt lə rin açı lı şın da iş ti rak 
edib. Məhz sis tem li və da
vam lı xa rak ter alan bu sə fər lər 
ra yo nun so si aliq ti sa di in ki şa
fı nın sü rət lən di ril mə sin də 
müs təs na əhə miy yət da şı yıb, 
ra yo nun in ki şa fı ilə bağ lı qar
şı da du ran və zi fə lə rin mü əy
yən ləş di ril mə si və hə ya ta ke
çi ril mə si ni tə min edib.

Döv lət baş çı sı nın cə miy
yə tin so si al si fa ri şi nə uy ğun 

çe vik qə rar lar qə bul et mə si, 
prob lem lə rə bö yük həs sas
lıq la ya naş ma sı, da im ic ti ma
iy yət ara sın da ol ma sı cə miy
yə tin nə in ki tə rəq qi si ni, həm 
də xoş ov qa tı nı tə min edən 
mü hüm cə hət lər dir. Ötən il
lər ər zin də öl kə mi zin so si al
iq ti sa di in ki şa fı is ti qa mə tin də 
bö yük mə sa fə lər qət edən, 
xal qa ver di yi bü tün vəd lə ri 
ye ri nə ye ti rən və be lə lik lə, 
Hey dər Əli yev si ya si kur su
nun al ter na tiv siz li yi ni or ta ya 
qo yan döv lə ti mi zin baş çı sı 
hər bir ad dım da və tən daş
la rın mə na fe yi ni əsas gö tür
müş dür.

2013cü il ap re lin 22də 
Bi nə qə di ra yo nuna sə fə ri 
çər çi və sin də Pre zi dent İl ham 
Əli yev Bi lə cə ri qə sə bə sin də
ki mə də niy yət və is ti ra hət 
par kı nın əsas lı tə mir və ye ni
dən qur ma dan son ra açı lı şın
da iş ti rak edib. Döv lət baş çı sı 
par kın əra zi sin də in şa edi lən 
Mə də niy yət Mər kə zin də ya
ra dı lan şə ra it lə ta nış olub. 

Park la ta nış lıq dan son ra 
Pre zi dent İl ham Əli yev ic ti
ma iy yət nü ma yən də lə ri ilə 
gö rü şüb, on la rın ar zu və is
tək lə ri ilə ma raq la nıb.

Bi nə qə di sa kin lə ri nin də 
bil dir di yi ki mi, tə rəq qi və in
ki şaf ra yon da hər bir sa hə də 
mü şa hi də edi lir. Xü su si lə də 
2012ci ilin ap re lin dən son ra 
apa rı lan abad lıq və qu ru cu luq 
iş lə ri nə ti cə sin də Bi nə qə di 
ra yo nu ye ni in ki şaf və tə rəq qi 
döv rü nə qə dəm qo yub.

Azər bay can Pre zi den ti 
İlham Əli ye vin diq qət və qay

ğı sı sa yə sin də bö yük uğur lar 
əl də edən Bi nə qə di ra yo nu 
gün dəngü nə da ha da müa
sir lə şir. Döv lət baş çı sı nın ra
yo na hər sə fə ri isə ye niye ni 
ob yekt lə rin açı lı şı ilə yad da 
qa lır. Mə lu mat üçün bil di rək 
ki, ötən il iyu lun 3də ye
ni dən Bi nə qə di ra yo nun da 
olan Pre zi dent İl ham Əli yev 
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 
işi rak edib və ra yon ic 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 olub. 

Döv lət baş çı sı, həm çi nin, 
ra yon da ye ni dən qu rul muş 
Hey dər Əli yev adı na Məd ə
niy yət və İs ti ra hət Par kın da 
ya ra dıl mış şə ra it lə ta nış olub. 
Par kın gi riş his sə sin də YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
ye ni dən qu ru lan in zi ba ti bi
na sı nın qar şı sın da ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin bü rünc dən 
ucal dıl mış abi də si diq qə ti 
cəlb edir.

Pay taxt sa kin lə ri nin is ti
ra hə ti nin mə na lı təş ki li üçün 
hər cür şə rai tin ya ra dıl dı ğı 
park 4,5 hek tar sa hə ni əha tə 
edir. Əv vəl lər möv cud olan, 
la kin ba xım sız lıq üzün dən 
ya rar sız ha la düş müş par kın 
ye ni dən qu rul ma sı na 2012ci 
ilin av qust ayın dan baş la nı lıb. 
Park da kı ya rar sız ti ki li lər sö
kü lüb, kom mu ni ka si ya xət lə ri 
də yiş di ri lib. Par kın yer ləş di yi 
əra zi nin mü rək kəb rel ye fi 
nə zə rə alın maq la ti kin ti də 
land şaft me mar lı ğın dan is ti fa
də edi lib. Dün ya nın müx tə lif 

öl kə lə rin dən gə ti ri lən ço xil
lik bit ki lər əkil mək lə ya şıl lıq 
zo laq la rı sa lı nıb. Park da əv
vəl lər möv cud olan ağac növ
lə ri nin bir qis mi sax la nı lıb. 
Bu nun la ya na şı, 60 min kol, 
10 min sar ma şıq, 600dən çox 
uzu nö mür lü ağac əki lib. Par
kın land şaft ör tü yün də 167 
növ na dir ağac, kol və bit ki 
növ lə rin dən is ti fa də edi lib. 
Uşaq lar üçün müx tə lif att rak
si on lar, yel lən cək lər və di gər 
id man və oyun caq ele ment
lə ri qu raş dı rı lıb. Gənc lə rin 
is ti ra hə ti və asu də vaxt la rı nı 
sə mə rə li ke çir mə si üçün par
kın mər kə zi his sə sin də yer
lə şən İn ter netka fe də hər cür 
şə ra it ya ra dı lıb. 

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 də 
ya ra dı lıb. Bu ra da, həm çi nin, 
müx tə lif təd bir lə rin ke çi ril
mə si üçün avan qard üs lub da 
səh nə və am fi te atr for ma
sın da otu ra caq lar qu raş dı rı
lıb. Par kın işıq lan dı rıl ma sı 
da mü kəm məl for ma da hə
ya ta ke çi ri lib. Ərazinin ge cə 
işıq lan dı rıl ma sı üçün ət ra fa 
fü sun kar ya ra şıq ve rən 2630 
lam pa qu raş dı rı lıb.

Di na mik yük sə liş üçün 
bü tün zə ru ri təd bir lə ri hə ya ta 
ke çi rən Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti  öl kə də ki in ki
şaf pro se si nə la yiq li töh fə si ni 
ver mə yə ça lı şır. Məhz bu nun 
nə ti cə si dir ki, ötən dövr ər
zin də ra yon əra zi sin də 6 ye ni 

park sa lı nıb, iki si əsas lı tə mir 
edi lib, 24 ye ni mə də niküt lə vi 
təd bir lər evi sa kin lə rin is ti fa
də si nə ve ri lib. Ra yon da 166 
ki lo metr yol as falt la nıb, 127 
min kvad rat metr lik fa sad iş
lə ri gö rü lüb. Eko lo ji ta raz lı ğın 
tə min edil mə si məq sə di lə 10 
mi nə ya xın ye ni ağac, 120 mi
nə ya xın çi çək və bə zək ko lu 
əki lib, 76 min kvad rat metr
lik çə mən lik sa lı nıb. Azad lıq 
pros pek ti bo yun ca yer lə şən 
bi na la rın fa sad la rı müa sir üs
lub da üz lə nib, işıq lan dı rı lıb. 
Ba kıSum qa yıt av to ma gist ra
lı nın ra yon əra zi sin dən ke çən 
his sə si nin hər iki tə rə fi mil li 
or na ment li land şaft me mar
lı ğı ele ment lə rin dən is ti fa də 
olun maq la ye ni dən qu ru lub. 
Bi nə qə di və Bi lə cə ri qə sə
bə lə rin də da xi li və qə sə bə
lə ra ra sı yol lar ge niş lən di ri lib. 

Bü tün bun lar la ya na şı, və tən
daş la ra elekt ron xid mət lə rin 
gös tə ril mə si, ida rə et mə də 
in for ma si yakom mu ni ka si
ya tex no lo gi ya la rı nın tət bi qi 
sa hə lə rin də də stra te ji la yi
hə lər hə ya ta ke çi ri lib. Ar tıq 
ra yon ic ra ha ki miy yə tin də 
av to mat laş dı rıl mış in for
ma si ya sis te mi ya ra dı lıb. Bu 
sis te min ge niş im kan la rı sa
yə sin də re al vaxt re ji min də 
elekt ron qay da da sə nəd lə rin 
qə bu lu, on la rın yox la nıl ma sı, 
ça tış maz lıq la rın aş kar edil mə
si və qiy mət lən di ril mə si hə
ya ta ke çi ri lir. Ye ni sis tem də 
dörd – kar gü zar lıq, kadr, ev 
tə sər rü fat la rı və so si aliq ti sa
di təh lil alt sis tem lə ri fəa liy yət 
gös tə rir. Ra yon ic ra ha ki miy
yə tin də, həm çi nin, on layn 

vi deo qə bulu da ya ra dı lacaq. 
Sa kin lər bi na ya gəl mə dən 
qə sə bə ic ra nü ma yən də lik lə
ri nə mü ra ci ət edə rək on la rı 
ma raq lan dı ran mə sə lə lər lə 
bağ lı ic ra ha ki miy yə ti nin baş
çı sı və di gər mə sul şəxs lər lə 
bir ba şa vi de oə la qə ya ra da bi
lə cək lər.

Azər bay can Pre zi den ti tə
rə fin dən 2014cü ilin “Sə na ye 
ili” elan edilməsi Bi nə qə di
nin iq ti sa di po ten sia lı nın art
ma sı na güc lü tə kan ola caq dır. 
Ha zır da ra yon əra zi sin də 99 
sə na ye mü əs si sə si fəa liy yət 
gös tə rir. Onu da qeyd edək 
ki, məhz ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin ha ki miy yə
ti döv rün də hə ya ta ke çi ri lən 
si ya sət nə ti cə sin də Bi nə qə di 
ra yo nun da güc lü is teh sal po
ten sia lı, zən gin inf rast ruk tur 
for ma laş dı rı lıb. Ha zır da isə 

ra yon əra zi sin də 100ə ya xın 
sə na ye mü əs si sə si fəa liy yət 
gös tə rir. Bun lar dan 3ü mə
dən çı xar ma, 17si isə iç ki lər 
və tü tün mə mu lat la rı, qi da 
məh sul la rı is teh sa lı mü əs si
sə lə ri, 3ü to xu cu luq və ti kiş, 
6sı odun caq la rın ema lı və 
ağac mə mu lat la rı is teh sa lı, 
3ü kim ya, 4ü me tal lur gi
ya, 63i isə di gər is teh sal tə
yi nat lı ki çik mü əs si sə lər dir. 
Ra yon da fəa liy yət gös tə rən 
əsas iri sə na ye mü əs si sə lə
rin dən neft və qazçı xar ma 
tə yi nat lı “Bi nə qə di Oil Com
pany” Neft Şir kə ti ni, ayaq qa
bı is teh sa lı üz rə ix ti sas laş mış 
“Bot” MMCni, əsa sən ma
şın qa yır ma üz rə ix ti sas laş mış 
“B.Sər da rov adı na ma şın qa
yır ma za vo du”nu, müx tə

lif tə yi nat lı də mir və po lad 
məh sul la rı nın is teh sa lı üz rə 
ix ti sas laş mış “Ba kı Po lad tök
mə” ATSCni, müx tə lif növ 
bo ya lar is teh sal edən “FAB 
Bo ya” və “Bil fa Bo ya” şir kət
lə ri ni mi sal gös tər mək olar. 
Bun lar dan əla və, ra yon əra
zi sin də spirt siz və sə rin ləş di
ri ci iç ki lər is teh sal edən “Ko
kako la Bott lers LTD”, “Gol
den Uoter”, “Mars Over se as” 
ki mi iri şir kət lər də fəa liy yət 
gös tə rir.

Döv lət baş çı sı nın in
san la rın so si al ri fah ha lı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə
tin də ver di yi tap şı rıq lar is ti
qa mə tin də Bi nə qə di ra yo
nun da əsas lı ad dım lar atı lır. 
Binəqədi Rayon İc ra Ha ki
miy yə ti nin başç sı Xa ləd din 
İs gən də rov mü tə ma di ola raq 
sa kin lər lə səy yar gö rüş lər ke

çi rir. Ra yon rəh bə ri ilə ya na
şı, RİH baş çı sı nın müa vin lə ri, 
apa ra tın şö bə mü dir lə ri, mə
sul iş çi lə ri, hü quqmü ha fi zə 
or qan la rı nın, döv lət ida rə, 
mü əs si sə və təş ki lat la rı nın, 
xid mət sa hə lə ri nin rəh bər lə
ri nin də iş ti rak et dik lə ri hə
min gö rüş lər də sa kin lər tə rə
fin dən qal dı rı lan mə sə lə lə rin 
həl li ilə əla qə dar aidiy yə ti 
qu rum rəh bər lə ri nə mü va fiq 
tap şı rıq lar ve ri lir.

Be lə lik lə, bü tün bun lar 
onu de mə yə əsas ve rir ki, Pre
zi dent İl ham Əli ye vin rəh bər
li yi al tın da öl kə də abad lıq və 
qu ru cu luq, həm çi nin so si al
iq ti sa di sa hə də əl də edil miş 
nai liy yət lər Bi nə qə di ra yo
nun da da özü nü par laq şə kil
də nü ma yiş et di rir.

Prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə Binəqədidə 
bir sıra obyektlərin açılışını etmişdir

 Heydər Əliyev Fondu

“Ro ma ka ta kom ba la rı nın 
bər pa sı na gös tər di yi kö mə
yə gö rə Azər bay can hö ku
mə ti nə və Hey dər Əli yev 
Fon du na min nət da rıq”– bu 
söz lə ri Ro ma şə hər bə lə diy
yə si nin V böl gə si nin baş çı sı 
Ci am mar ko Pal mie ri İta li
ya nın “Ro ma no ti zie” xə bər 
por ta lın da yer ləş di ri lən mü
sa hi bə sin də de yib.

Mü qəd dəs Ro ma ka
ta kom ba la rı nın ap rel dən 
eti ba rən zəv var la rın və tu

rist lə rin üzü nə açıq elan 
olu na ca ğı nı diq qə tə çat dı
ran Ci am mar ko Pal mie ri bu 
ha di sə nin şə hər üçün ta ri xi 
əhə miy yət kəsb et di yi ni bil
di rib. “Ka ta kom ba la rın bər
pa sı, heç şüb hə siz, Hey dər 
Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü 
ilə baş tu tub” – de yən Pal
mie ri nin söz lə ri nə gö rə, bu 
tə şəb büs bər pa pro se si nin 
hə ya ta ke çi ril mə si za ma nı 
ya ran mış bü tün ma neə lə ri 
ara dan qal dı rıb.

Roma şəhər bələdiyyəsi 
Azərbaycana minnətdarlıq edib

Nü fuz lu “Euro news” 
te le vi zi ya ka na lın da Ba kı
da – Hey dər Əli yev Mər
kə zin də Hey dər Əli yev 
Fon du nun və “Ba ku” jur
na lı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə açıl mış “Ba kı ya uçuş. 
Müa sir Azər bay can in cə
sə nə ti” sər gi si haq qın da 
sü jet ya yım la nıb. 

Sü jet də sər gi haq da ət
raf ı mə lu mat ve ri lib, ora da 
ol duq ca ma raq lı əsər lə rin 
nü ma yiş olun du ğu vur ğu

la nıb, bu əsər lər ara sın da 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit sepre zi den ti, la yi hə nin 
ide ya mü əl li fi Ley la Əli ye
va nın əsər lə ri nin də bö yük 

ma raq la qar şı lan dı ğı qeyd 
olu nub.

Sər gi də müx tə lif janr
lar da iş lə yən azər bay can lı 
rəs sam la rın 100dən ar tıq 
əsə ri nü ma yiş olu nur.

Sü jet də sər gi nin ilk 
də fə 2012ci ilin yan va
rın da Bö yük Bri ta ni ya nın 

pay tax tı Lon don da açıl dı ğı, 
da ha son ra iki il ər zin də Pa
ris, Ber lin, Mosk va, Ro ma və 
Vya na da təş kil edil di yi vur
ğu la nıb. 

“Euro news”da Hey dər Əli yev Mər kə zin də ki  
in cə sə nət sər gi si ilə bağ lı sü jet ya yım la nıb 
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Ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev tə rə fin dən əsa sı qo
yul muş so si aliq ti sa di in ki
şaf stra te gi ya sı nın la yiq li da
vam çı sı olan Pre zi dent İl ham 
Əli yev za ma nın ça ğı rış la rı na 
adek vat ola raq da xi li və xa ri
ci si ya sət də zə ru ri, da vam lı, 
uğur lu qə rar lar qə bul et mək
lə 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 na il ol muş dur. “Biz 
xalq üçün iş lə yi rik. Məq sə di
miz də odur ki, öl kə və tən
daş la rı və ziy yə tin il dənilə 
da ha da yax şı laş ma sı nı gör
sün lər, bu nu gün də lik hə yat
la rın da hiss et sin lər” – de yən 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev bu məq sə də xid mət 
edən çox şa xə li is la hat la rı çe
vik və iş lək me xa nizm lər 
üzə rin də re al laş dı rır, da vam lı 
yük sə li şi tə min et mək üçün 
öl kə nin da xi li po ten sia lın dan 
sə mə rə li şə kil də bəh rə lə nir. 
Döv lət baş çı mı zın si ya si li der 
ki mi bey nəl xalq sə viy yə də 
gü nügün dən ar tan nü fu zu, 
gü cü və qüd rə ti də, ilk növ
bə də, qar şı ya qoy du ğu və zi fə
lə ri re al hə yat da ger çək ləş dir
mək mə ha rə ti ilə öl çü lür. 

Na zir lər Ka bi ne ti  nin 
2013cü ilin so si al iq ti sa di 
ye kun la rı na və 2014cü il
də qar şı da du ran və zi fə lə rin 
mü za ki rə si nə həsr olun muş 
ic la sı bir da ha gös tər miş dir 
ki, uğur la ger çək ləş di ri lən 
so si aliq ti sa di is la hat la rın –  
da vam lı və ta raz lı in ki şa fı sti
mul laş dı ran döv lət proq ram
la rı nın, so si al hə ya tın bü tün 
sa hə lə ri ni əha tə edən fər man 
və sə rən cam la rın nə ti cə si ki
mi res pub li ka mız son il lər də 
dün ya nın sü rət li in ki şaf yo
lun da olan, qlo bal ma liy yə
iq ti sa di böh ra na qə tiy yət lə 
si nə gə rən döv lət lə ri sı ra sı na 
yük səl miş dir.

Ötən il 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. 

2013cü il də ra yon da iq
ti sa di, so si almə də ni in ki şaf 
yö nü mün də hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər məq səd yön lü və 
ün van lı olub, hər bir sa ki nin 
fi ra van hə yat hə yat tər zi nin 
tə mi na tı na xid mət et miş dir. 
Möv cud po ten sia lın düz gün 
rea li zə edil mə si, ra yo nun 
əmək eh ti yat la rı nın və di gər 
re surs la rı nın so si al tə rəq qi 
yö nü mün də sə fər bər olun
ma sı, elə cə də pay tax tın in ki
şa fı nı nə zər də tu tan mü hüm 
döv lət proq ram la rı nın, fər
man və sə rən cam la rın hə dəf
lə di yi ge niş miq yas lı təd bir lə
rin yük sək əzm və ba ca rıq la 
hə ya ta ke çi ril mə si Bi nə qə di 
ra yo nu nun ha zır kı uğur la rı nı 
şərt lən di rən mü hüm amil lər
dən dir. 

Öl kə rəh bər li yi nin yü rüt
dü yü si ya sə tin ma hiy yə tin
dən irə li gə lə rək, ötən 1 il də 
ra yon da qar şı ya qo yul muş 

baş lı ca və zi fə lər əha li nin so
si al ri fah ha lı nın yax şı laş dı
rıl ma sı, abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri nin da ha sü rət lə və key
fiy yət lə apa rıl ma sı, təh silsə
hiy yə mü əs si sə lə ri nə diq
qə tin ar tı rıl ma sı, xid mət və 
inf rast ruk tur sa hə lə rin də işin 
müa sir döv rün tə ləb lə ri nə 
uy ğun laş dı rıl ma sı, sa hib kar
la rın fəa liy yə ti nə ma ne olan 
sü ni ən gəl lə rin ara dan qal dı
rıl ma sı ol muş dur. 

Öl kə baş çı sı bir il də  
4 də fə Bi nə qə di də 
olub 

Ra yo nun son bir il də di
na mik in ki şa fı na mü hüm tə
kan ve rən ən mü hüm amil, 
şüb hə siz, öl kə baş çı sı 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. Xü
su si vur ğu la maq la zım dır ki, 
döv lə ti mi zin baş çı sı 2013cü 
il də Bi nə qə di yə 4 də fə sə fər 
edə rək ap re lin 22də Bi lə cə
ri qə sə bə sin də ki mə də niy
yətis ti ra hət par kı nın, iyu lun 
3də YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın in zi ba ti bi na sı nın, 
Hey dər Əli yev adı na  Mə də
niy yət və İs ti ra hət Par kı nın 
və Bi nə qə di RİHin in zi ba
ti bi na sı nın, av qus tun 30da 
əsas lı tə mir dən çıx mış 135 
və 248 say lı tam or ta mək
təb lə rin, sent yab rın 30da 
Azər bay can Res pub li ka sı Baş 
pro ku ro ru 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 lış mə ra sim lə rin də iş ti rak 
et miş, gö rü lən iş lə ri yük sək 
də yər lən dir miş, zə ru ri töv si
yə və tap şı rıq la rı nı ver miş dir. 

Öl kə baş çı sı nın fər man və 
sə rən cam la rı nı, tap şı rıq la rı nı 
rəh bər tu tan Bi nə qə di ra yo nu 
2013cü il də res pub li ka əhə
miy yət li bir sı ra mü hüm la yi
hə lə ri uğur la hə ya ta ke çir miş, 
bü tün sa hə lər də yük sək mak
ro iq ti sa di gös tə ri ci lə rə im za 
at mış dır. Konk ret sta tis tik rə
qəm lər fo nun da ra yo nun di
na mik in ki şa fı ilə bağ lı da ha 
dol ğun mən zə rə ya ra nır. 

Mak ro iq ti sa di  
gös tə ri ci lər nikbinliyə 
əsas verir

He sa bat ilin də sə na ye sa
hə sin də 2012ci ilə nis bə tən 
7,4 fa iz çox məh sul is teh sal 
edil miş və xid mət lər gös tə ril

miş dir və bu da əsa sən emal 
sə na ye si nin me tal lur gi ya, iç ki, 
də ri mə mu lat la rı və s. sa hə lə
ri nin pa yı na dü şür. Bu gös tə
ri ci də döv lət mü əs si sə lə ri nin 
xü su si cə ki si 16 fa iz, qey ridöv
lət mü əs si sə lə ri nin isə 84 fa iz 
təş kil et miş dir. Ötən il ra yo nun 
sə na ye mü əs si sə lə rin də ça lı
şan la rın sa yı 5836 nə fər təş kil 
et mək lə 2012ci ilə nis bə tən 
2,6 fa iz çox ol muş, or ta ay lıq 
əmək haq qı 9,1 fa iz ar ta raq 
513,7 ma nat təş kil et miş dir.

Ti kin ti sek to run da il ər
zin də bü tün ma liy yə mən bə
lə ri he sa bı na 37 mil yon  297 
min ma nat əsas fond lar is ti fa
də yə ve ril miş, ye ni ya şa yış ev
lə ri nin sa hə si 14 min kvad rat
metr təş kil et miş dir. 2013cü 
ilin yan varde kabr ay la rın da 
Bi nə qə di ra yo nun da ti kin ti
qu 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 2012ci ilin mü
va fiq döv rü nə nis bə tən 59 
fa iz art mış dır. Ti kin ti sek to
run da iş lə yən lə rin sa yı 5273 
nə fər təş kil et miş dir və bu da 
2012ci ilə nis bə tən 1428 nə
fər (37,1 fa iz) çox ol muş dur. 

2013cü il də ra yon da nəq
liy yat sek to run da 2012ci ilə 
nis bə tən 35 fa iz, ra bi tə sek to
run da 12 fa iz, iaşə sek to run
da isə 5 fa iz ar tım mü şa hi də 
olun muş dur. Ötən ilin yan var
de kabr ay la rın da nəq liy yat 
mü əs si sə lə rin də ça lı şan iş çi
lə rin sa yı 757 nə fər art mış, or
ta ay lıq əmək haq qı isə 2012ci 
ilə nis bə tən 18,7 fa iz art maq la 
359 ma nat təş kil et miş dir. Ra
bi tə mü əs si sə lə rin də il ər zin
də 732 iş çi ça lış mış,  əv vəl ki 
il lə mü qa yi sə də iş çi lə rin sa yı 
59 nə fər art mış dır. Bu sa hə də 
ça lı şan la rın  or ta ay lıq əmək
haq qı 3,8 fa iz ar ta raq 376,9 
ma nat təş kil et miş dir.

Ötən il ra yon da is teh lak 
ba za rı ar tan temp lə in ki şaf 
et miş, pə ra kən də ti ca rət şə
bə kə sin dən ra yon əha li si nə 

1 mil yard 28 mil yon ma nat lıq 
is teh lak mal la rı sa tıl mış dır. 
İs teh lak mal la rı nın 16,2 fai
zi hü qu qi şəxs lə rin, 55 fai zi 
hü qu qi şəxs ya rat ma dan sa
hib kar lıq la məş ğul olan fi zi ki 
şəxs lə rin ti ca rət şə bə kə lə rin
də, 28,8 fai zi kənd tə sər rü fa tı 
məh sul la rı ba zar la rın da sa
tıl mış dır. Pə ra kən də ti ca rət 
şə bə kə si nin əm təə döv riy
yə si nin 95,7 fai zi qey ridöv lət 
sek to ru na məx sus ol muş dur. 

Əha li yə gös tə ri lən pul lu 
xid mət lə rin həc mi ke çən ilin 
mü va fiq döv rü nə nis bə tən 
30,8 fa iz ar ta raq 409 mil yon 
854 min ma nat təş kil et miş, 
hə min xid mət lə rin 85,3 fai zi 
qey ridöv lət sek to ru nun pa
yı na düş müş dür. 2013cü il
də ra yo nun so si al və iq ti sa di 
sa hə lə rin də muzd la iş lə yən
lə rin əmək haq qı məb lə ği nin 
or ta ay lıq no mi nal gös tə ri ci si 
366,7 ma nat təş kil et miş dir.

So si al mü da fiə  
təd bir lə ri diq qət  
mər kə zin də dir

2013cü ilin mü va fiq döv
rün də Bi nə qə di ra yo nu üz rə 
iş çi lə rin or ta sa yı 43.733 nə
fər ol muş dur və bu da əv vəl
ki ilin mü va fiq döv rü nə nis
bə tən 15,9 fa iz çox dur. Ötən 
il döv lət sek to run da iş çi lə rin 
or ta ay lıq sa yı 17.883 nə fər, 
qey ridöv lət sek to run da isə 
25.850 nə fər təş kil et miş dir. 
He sa bat ilin də Bi nə qə di ra
yo nu nun qey ridöv lət sek to
run da 5399 ye ni dai mi iş ye ri 
açıl mış dır və bu da 2012ci 
ilin mü va fiq döv rü ilə mü
qa yi sə də 1159 va hid və ya 
27,3% çox dur. 

2014cü il yan va rın 1i 
və ziy yə ti nə Bi nə qə di ra yo nu 
üz rə məş ğul luq xid mə tin də 
iş siz lik sta tu su na ma lik 1910 
nə fər dən 129u (2 nə fər tək
rar müa vi nət) iş siz li yə gö rə 
müa vi nət al mış dır. İş siz li yə 
gö rə he sab lan mış or ta ay lıq 

müa vi nə tin məb lə ği 285,4 
ma nat təş kil et miş dir. Məş
ğul luq  sa hə sin də sə mə rə li 
təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril
mə si məq sə di lə ra yon əra zi
sin də bir sı ra sil si lə təd bir lər 
hə ya ta ke çi ril miş dir. Müx tə lif 
ta rix lər də ke çi ril miş səy yar 
əmək bir ja la rı, va li deyn lə rin 
və yu xa rı si nif şa gird lə ri nin 
iş ti ra kı ilə təş kil edil miş “Şa
gird lə rin pe şə se çi mi nə düz
gün is ti qa mət lən di ril mə si” 
ad lı se mi nar, ha be lə “Kar ye
ra da ilk ad dım” möv zu sun da 
ke çi ril miş konf rans bu ba xım
dan mü hüm nə ti cə lə rə sə bəb 
ol muş dur. 

2013cü il də iş lə tə min 
olun maq is tə yi ilə ra yon məş
ğul luq xid mə ti nə 1826 nə fər 
və tən daş mü ra ci ət et miş, on
lar dan 1229 nə fə ri işax ta ran 
ki mi qey diy ya ta  alın mış dır. 
187 nə fə ri qa dın ol maq la, 
632 nə fər müx tə lif sa hə lər də 
dai mi iş lə  tə min edil miş, 108 
nə fər müx tə lif pe şə kurs la rı
na cəlb olun muş dur. 

Əmək bir ja sın da işax ta ran 
və tən daş la ra müa sir tex no lo
gi ya lar əsa sın da Bi nə qə di ra
yo nu əra zi sin də möv cud olan 
825 boş iş yer lə ri haq qın da, 
ey ni za man da pe şə yö nü mü 
və pe şə kurs la rı ba rə də mə
lu mat lar ve ril miş, maa rif ən
di ri ci buk let lər pay lan mış dır. 
Ümu mi lik də təd bir də 360a 
ya xın ra yon sa ki ni iş ti rak et
miş, 25 nə fər pe şə kurs la rı na 
is ti qa mət lən di ril miş, 32 nə fə
rə işə dü zəl mə si üçün gön də
riş ve ril miş dir.

Kvo ta üz rə ay rıay rı mü
əs si sə lər də müx tə lif pe şə və 
ix ti sas lar üz rə 48 nə fər iş lə 
tə min edil miş dir, on lar dan 
13 nə fə ri əlil, 35 nə fə ri qaç
qın və məc bu ri köç kün və
tən daş dır. So si al mü da fiə yə 
xü su si eh ti ya cı olan 35 nə fər 
məc bu ri köç kün müx tə lif sa
hə lər də mü na sib iş lə tə min 
olun muş dur.

Ötən il ra yon da əha li nin 
so si al mü da fiə si nin güc lən di
ril mə si sa hə sin də də bir sı ra 
təd bir lər hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Bu məq səd lə 18.130 ailə yə 
və ya 4352 nə fər ailə üz vü nə 
ün van lı döv lət so si al yar dı mı 
tə yin edil miş dir. 2014cü il 
yan var ayı nın 1i və ziy yə ti nə 
3672 ailə ün van lı so si al yar
dım al mış dır. 2013cü il ər
zin də ra yon da so si al müa vi
nə tə gö rə ödə niş 2012ci ilə 
nis bə tən 517 min ma nat və ya 
10,1 fa iz, so si al yar dı ma gö rə 
ödə niş lər 858 min ma nat və 
ya 14,2 fa iz art mış dır.

İl ər zin də 33.892 nə fər 
pen si ya çı ya xid mət gös tə ril
miş dir. Bun la rın 22.131 nə fə
ri ni ya şa gö rə, 8471ni əlil li
yə gö rə, 3290nı  nə fə ri ni ailə 
baş çı sı nı itir di yi nə gö rə pen
si ya alan lar təş kil et miş dir. 
2013cü il 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 əv vəl ki il lə 
mü qa yi sə də 9,2 fa iz art mış dır.

Sa ni tar-gi gi ye na  
sa hə si nə nə za rət  
ar tı rı lır 

Əha li nin ər zaq təh lü kə
siz li yi nin qo run ma sı, kü çə 
və yol kə nar la rın da mən şə yi 
mə lum ol ma yan ər zaq məh
sul la rı nın sa tı şı nın qar şı sı
nın alın ma sı üçün il ər zin də 
Bi nə qə di  Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin, Gi gi ye na və Epi
de mio lo gi ya Mər kə zi nin və 
aidiy yə ti struk tur la rın əmək
daş la rı nın iş ti ra kı ilə mü tə
ma di reyd lər təş kil edil miş, 
qa nun suz pə ra kən də ti ca rət 
fəa liy yə ti, ha be lə 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
də aidiy yə ti or qan la ra rəs mi 
mə lu mat lar gön də ril miş dir. 

2013cü il də Əd liy yə Na
zir li yi nin re yest ri nin çı xa rı şı 
əsa sın da 1496 sa ni ta ri ya müa
yi nə si apa rıl mış, aş kar olun
muş sa ni targi gi ye nik nöq
san la ra gö rə 160 şəx sə cə ri mə 
tət biq olun muş, 132 ob yek tin 
fəa liy yə ti nin da yan dı rıl ma sı 
haq qın da qə rar çı xa rıl mış dır.

İn san la rın sağ lam lı ğı nın, 
eko lo ji təh lü kə siz li yin tə min 
edil mə sin də, əra zi də sa ni tar
epi de mio lo ji və ziy yə tin yax şı
laş dı rıl ma sın da, ət raf mü hi tin 
qo run ma sın da bay tar lıq xid
mə ti nin mü hüm rol oy na dı ğı 
nə zə rə alı na raq, il ər zin də bu 
sa hə də möv cud nöq san la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı məq sə di
lə bay tar lıq xid mə ti or qan la rı 
və di gər qu rum lar la bir lik də 
mü va fiq təd bir lər hə ya ta ke çi
ril miş dir. 2013cü il də ra yon
da brü sil yo za qar şı di aq nos tik 
müa yi nə lər apa rıl mış, yo lu xu
cu xəs tə lik lə rin ya yıl ma ma sı 
üçün müx tə lif pro fi lak ti ki vak
si na si ya təd bir lə ri hə ya ta  ke
çi ril miş dır.

Məc bu ri köç kün lə rin 
prob lem lə ri diq qət dən 
ya yın mır

Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin
də res pub li ka nın iş ğal olun
muş böl gə lə rin dən, ümu mi
lik də, 57.293 nə fər məc bu ri 
köç kün məs kun laş mış dır. 
On lar dan 7897 ailə – 33.008 
nə fər məc bu ri köç kün ki mi 
ra yon qey diy ya tı na düş müş, 
2013cü il də 1351 nə fə rə 
“Məc bu ri köç kün” sta tu su ve
ril miş dir. 

Tə ci li Tib bi Yar dım Stan
si ya sı nın ti kin ti si ya rım çıq 
qal mış bi na sın da məs kun
laş mış 508 məc bu ri köç kün 
ailə si ötən il Qa ra dağ ra yo nu 
Müş fi qa bad qə sə bə sin də sa
lın mış ye ni şə hər çik də, Bi
nə qə di qə sə bə si əra zi sin də 
müx tə lif ün van lar da mü vəq
qə ti məs kun laş mış 57 köç
kün ailə si isə di gər əra zi lər
də ye ni mən zil lər lə tə min 
olun muş lar. Bay ram gün lə ri 
ərə fə sin də ra yon əra zi sin də 
məs kun laş mış məc bu ri köç
kün və şə hid ailə lə ri üçün if
tar süf rə lə ri açıl mış,  bay ram 
sov qat la rı pay la nıl mış dır. 

Sa hib kar lıq üçün  
əl ve riş li mü hit  
möv cud dur 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
bi la va si tə diq qə ti və tap şı rı ğı 
əsa sın da öl kə də sa hib kar lı ğın 
in ki şa fı is ti qa mə tin də hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lər Bi nə qə di 
ra yo nun da da biz nes mü hi ti
nin yax şı laş ma sı na im kan ya
rat mış dır. 2013cü ilin ap rel, 
av qust və no yabr ay la rın da iş 
adam la rı ilə təş kil edil miş gö
rüş lər za ma nı ra yo nun so si al
iq ti sa di po ten sia lı nın in ki şaf et
di ril mə si ilə bağ lı sa hib kar la rın 
tək lif ə ri, ha be lə on la rı na ra hat 
edən prob lem lər ət ra fın da sə
mə rə li mü za ki rə lər apa rıl mış, 
mü va fiq tap şı rıq lar ve ril miş dir. 

“20112013cü il lər üz
rə Ba kı şə hə ri nin qə sə bə lə
ri nin so si aliq ti sa di in ki şa fı 
Döv lət Proq ra mı”na əsa sən, 
ra yon da üzüm çü lük və müa
sir tə ləb lə rə ca vab ve rən 
quş çu luq tə sər rü fat la rı nın, 
is ti xa na komp leks lə ri nin, çö
rək is teh sa lı mü əs si sə lə ri nin, 
ki çik həcm li müa sir ət kə si
mi ob yekt lə ri nin ya ra dıl ma
sı is ti qa mə tin də bir çox iş lər 
hə ya ta ke çi ril miş dir. Proq ram 
çər çi və sin də Sa hib kar lı ğa Kö
mək Mil li Fon du və Bi nə qə di 
RİHin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
ra yon da 300ə ya xın sa hib
ka rın iş ti ra kı et di yi 3 təd bir 
ke çi ril miş dir. 2013cü il də 
Fond tə rə fin dən ra yo nun 34 
sa hib kar lıq sub yek ti nə is teh
sal sa hə lə ri nin ya ra dıl ma sı 
və in ki şaf et di ril mə si məq sə
di lə 3 mil yon 140 min ma nat 
həc min də gü zəşt li kre dit ve
ril miş dir. 

Davamı səh. 4-də

Ötən ilin uğur la rı 
Binəqədirayonu2013-cüildəbütünsahələrdəmühümnailiyyətlərəldəedib

Hər ilin so nu, adə tən, iki mə qam la diq qət çə kir: bir tə
rəf dən təq vim ili nə ye kun vu ru lur, di gər tə rəf dən ye ni ilin 
hə dəf ə ri, və zi fə lə ri mü əy yən lə şir. Dü nə nin uğur la rı sa ba
hın da ha bö yük nai liy yət lə ri üçün möh kəm tə mə lə çev ri lir. 
Bu cür də yər lən dir mə ida rə çi lik də he sa bat lı lıq ənə nə si for
ma laş dı ra raq şəf af ı ğın, sə mə rə li li yin, məq səd yön lü lü yün 
re al tə za hü rü nə çev ri lir və xalq la ha ki miy yət ara sın da mə
nə vi bir li yi, inam və eti ma dı da ha da güc lən di rir. 

2013cü ilin ye kun la rı nın ic ti mai mə na fe ba xı mın dan qiy
mət lən di ril mə si  in ki şa fın dol ğun mən zə rə si ni göz önün də 
can lan dı rır. Be lə re al mən zə rə fo nun da fəa liy yə ti ilə ic ti mai 
eti mad qa za nan, xal qa la yiq li xid mət ama lı nı da im önə çə kən 
iq ti dar ko man da sı nın qar şı ya qoy du ğu və zi fə lə ri ger çək ləş
dir mək əz mi də üzə çı xır. Bir da ha təs diq lə nir ki, 2013cü 
ilin 9 okt yab rın da Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın la yiq li na
mi zə di nə – cə nab İl ham Əli ye və yük sək eti mad gös tər miş 
mil yon lar la in san məhz öl kə mi zin uğur lu sa ba hı və di na mik 
in ki şa fı ba xı mın dan ən düz gün qə ra rı ver miş, be lə lik lə, həm 
də gə lə cə yi nə bi ga nə ol ma dı ğı nı gös tər miş dir. 
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Əvvəli səh. 3-də

Ümu mi lik də, 2013cü il 
Bi nə qə di ra yo nun da sa hib
kar lı ğın in ki şa fı ba xı mın dan 
xey li uğur lu ol muş dur. He sa
bat ilin də ra yon da 448 hü qu qi 
şəxs qey diy yat dan keç miş dir 
və bu da 2012ci il lə mü qa yi
sə də 30 fa iz çox dur. Sa hib kar
lıq la məş ğul olan la rın sa yı nın 
art ma sı ra yon da in ves ti si ya və 
biz nes mü hi ti nin yax şı laş ma
sı nın ba riz tə za hü rü dür. 

Döv lət proq ram la rı 
uğur la ic ra edi lir

Xü su si vur ğu la maq la
zım dır ki, so si aliq ti sa di in
ki şaf sa hə sin də qə bul edil miş 
məq səd yön lü döv lət proq
ram la rı nın Ba kı şə hə ri nin 
və onun qə sə bə lə ri nin sü
rət li in ki şa fın da müs təs na 
əhə miy yə ti var dır. Məhz bu 
proq ram la rın uğur lu ic ra sı 
nə ti cə sin də kənd və qə sə
bə lər də əha li nin elekt rik, su, 
qaz, yol, nəq liy yat və di gər 
sa hə lər də möv cud prob lem
lə ri nin bö yük qis mi müs bət 
həl li ni tap mış dır. 

“20112013cü il lər üz rə 
Ba kı şə hə ri nin qə sə bə lə ri nin 
so si aliq ti sa di in ki şa fı Döv lət 
Proq ra mı”nda və ona əla və
lər də Bi nə qə di ra yo nu üz rə 
103 təd bir nə zər də tu tul muş, 
on lar dan 53ü tam ic ra olun
muş dur. Ha zır da 24 təd bi
rin ic ra sı da vam et di ri lir. 26 
bənd üz rə təd bir lər növ bə ti 
Döv lət Proq ra mı na sa lın mış, 
di gər lə ri nin isə gə lə cək də 
mü va fiq in ves ti si ya la yi hə lə ri 
çər çi və sin də re al laş dı rıl ma sı 
nə zər də tu tul muş dur. Döv
lət Proq ra mı na təh sil sa hə si 
üz rə 52, sə hiy yə sa hə si üz rə 
4, kom mu nal xid mət lər üz rə 
14, di gər so si al sa hə lər üz rə 
8, sa hib kar lı ğın in ki şa fı üz rə 
6, föv qa lə də hal lar üz rə 13, 
ha be lə ra yon ic ra ha ki miy yə
ti nə hə va lə olun muş  sa hə lər 
üz rə 6 bənd da xil edil miş dir.

2014cü il yan var ayı nın 
1dək təh sil sa hə si üz rə 29, 
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 7, 
sa hib kar lı ğın in ki şa fı sa hə si 
üz rə 6, föv qa lə də hal lar sa
hə si üz rə 1, ha be lə ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nə hə va lə edil miş 
sa hə lər üz rə 4 bənd ic ra olun
muş dur. Ha zır da təh sil sa hə si 
üz rə 5, sə hiy yə sa hə si üz rə 1, 
kom mu nal xid mət lər üz rə 9, 
di gər so si al sa hə lər üz rə 1, 
föv qa lə də hal lar sa hə si üz rə 
5, ra yon ic ra ha ki miy yə ti nə 
hə va lə edil miş sa hə lər üz rə 2 
bən din ic ra sı da vam et di ri lir. 

Abad lıq-qu ru cu luq 
təd bir lə ri güc lən di ri lir

Bi nə qə di  ra yo nun da 
2012ci ilin may ayın dan baş
la yan abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
2013cü il ər zin də da ha yük
sək temp lə da vam et di ril miş, 
ic ti mai zo na la rın sa lın ma sı,  

uzun il lər dən bə ri əha li ni na
ra hat edən mə sə lə lə rin həl li 
is ti qa mə tin də ge niş miq yas lı 
təd bir lər hə ya ta ke çi ril miş
dir. Mə həl lə da xi li əra zi lər
də sa kin lər tə rə fin dən zəbt 
olun muş sa hə lə rin ye rin də 

müa sir park lar sa lın mış, uşaq 
mey dan ça la rı qu raş dı rıl mış, 
söh bət gah lar in şa edil miş dir.

Ra yon da is tər “2011
2013cü 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” çər çi və
sin də, is tər sə də proq ram dan 
əla və hə ya ta ke çi ri lən abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri da im 
döv lət baş çı sı nın diq qə tin də 
ol muş dur. Öl kə baş çı sı nın 
2013cü il 22 ap rel ta rix li mü
va fiq sə rən ca mı ilə proq ram la 
nə zər də tu tul muş təd bir lə rin 
ic ra sı nın sü rət lən di ril mə si 
məq sə di lə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nə Azər bay
can Res pub li ka sı Pre zi den ti
nin eh ti yat fon dun dan 2 mil
yon ma nat məb lə ğin də və sa it 
ay rıl mış dır. 

Ha zır da ra yo nun qə sə bə
lə ra ra sı və qə sə bə da xi li yol la
rın da, mər kə zi pros pekt lə rin
də, ya şa yış bi na la rı nın fa sad 
və dam ör tük lə rin də, park 
və mey dan la rın da, həm çi nin 
di gər inf rast ruk tur sa hə lə
rin də abad lıqqu ru cu luq, ye
ni dən qur ma və əsas lı tə mir 
iş lə ri uğur la da vam et di ri lir. 
Ra yon sa kin lə ri nin mə na lı 
is ti ra hə ti nin təş ki li üçün Bi
lə cə ri qə sə bə sin də yer lə şən 
mə də niy yət və is ti ra hət par kı 
abad laş dı rıl mış, ət raf da kı bir 
sı ra kü çə lər ye ni dən qu rul
muş dur. Par kın açı lı şın da öl
kə baş çı sı nın iş ti ra kı da ötən 
il üçün ra yo nun hə ya tın da 
əla mət dar ha di sə lər dən bi ri 
ki mi xa tır la nır. 

He sa bat ilin də Azad lıq 
pros pek tin də ümum mil li li
der Hey dər Əli ye vin adı nı da
şı yan is ti ra hət par kın da hə ya
ta ke çi ri lən ye ni dən qur ma və 
abad lıq iş lə ri uğur la ye kun
laş mış, par kın tən tə nə li açı lış 
mə ra si min də Pre zi dent İl ham 
Əli yev də iş ti rak edə rək gö rü
lən iş lə ri müs bət qiy mət lən
dir miş dir. Bun dan əla və, ötən 
il Ba kıŞa ma xı yo lu nun Xo cə
sən qə sə bə si nə aid his sə sin
də sa kin lə rin asu də vaxt la rı nı 
sə mə rə li ke çir mə lə ri, eko lo ji 
ta raz lı ğın qo run ma sı, ət raf 

mü hi tin sağ lam laş dı rıl ma
sı, səs bar ye ri nin ya ra dıl ma sı 
məq sə di lə sü ni tor paq bar
yer lə ri ya ra dıl mış, ya şıl lıq zo
laq la rı çə kil miş, uşaq lar üçün 
att rak si on lar qu raş dı rıl mış
dır. He sa bat ilin də Xo cə sən 

qə sə bə sa kin lə ri nin çox say lı 
mü ra ci ət lə ri nə zə rə alı na raq, 
Su lu tə pə ya şa yış sa hə sin də 
mə dən yo lu na as falt ör tü
yü çə ki lə rək kü çə fa nar la rı 
ilə işıq lan dı rıl mış dır. Ha zır
da abad lıqqu ru cu luq iş lə ri, 
qeyd edi lən ün van la ya na şı, 
ra yo nun 28 May qə sə bə sin də 
də uğur la da vam et di ri lir. 

2013cü il də, həm çi nin, 

Bi nə qə di qə sə bə si Mər kə zi 
Mə də niy yət evi nin ye ni dən 
qu rul ma sı la yi hə si nin tər ti bat 
iş lə ri ta mam lan mış və la yi hə 
üz rə iş lə rə baş la nıl mış dır. 

İl ər zin də mik ro ra yon
lar da sa kin lə rin və nəq liy yat 
va si tə lə ri nin hə rə kə ti ni məh
dud laş dı ran, öz ba şı na yer ləş
di ril miş qa raj lar gö tü rül müş, 
ye rin də müa sir me mar lıq 
nor ma la rı əsa sın da nü mu nə
vi mə həl lə lər ya ra dıl mış, ya
şıl laş dır ma iş lə ri apa rıl mış dır. 
Ra yo nun bir sı ra mik ro ra yon
la rı nın əra zi sin də abad mə
həl lə lər ya ra dıl mış, 16 ki çik 
park sa lın mış, ye ni işıq di rək
lə ri qu raş dı rıl mış dır. Hə min 
park lar da çə mən lik sa hə lə ri 
sa lın mış, fəv va rə lər, uşaqəy
lən cə ava dan lıq la rı qu raş dı
rıl mış, es te tik me mar lıq üs
lu bun da ho vuz lar ti kil miş dir. 

2013cü il ər zin də 9cu 
mik ro ra yon əra zi sin də Tur
ki yəAzər bay can Dost luq 
məs ci di nin in şa sı da vam et
di ril miş, bu əra zi də yo lun 

ge niş lən di ril mə si nə baş la
nıl mış dır. Ötən il ra yon da, 
ümu mi lik də, 21.445 kvad
rat metr hör gü, 29.925 kvad
rat metr su vaq, 45.633 kvad
rat metr de ko ra tiv su vaq, 
199.633 kvad rat metr  bo yaq 

iş lə ri apa rıl mış dır. Kü çə lər
də və bi na la rın hə yət lə rin də 
8533 kvad rat metr  ta met da şı, 
7056 pa qo no metr sə ki daş la rı 
dö şən miş, 7140 pa qo no metr 
no val ça və su axı dı lan bo ru
lar əsas lı tə mir edil miş dir. 
Ha zır da mə həl lə lə rin abad
laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də iş
lər da vam et di ri lir.

Əha li nin çox say lı mü ra

ci ət lə ri nə zə rə alı na raq, ötən 
il möv cud “xe yirşər” ev lə ri
nin əsas lı tə mi ri, ti kin ti si ya
rım çıq qal mış, ya xud əsas lı 
ti kin ti yə eh ti ya cı olan bu tip 
bi na la rın əha li nin is ti fa də si
nə ve ril mə si is ti qa mə tin də 
də ge niş miq yas lı iş lər hə ya ta 
ke çi ril miş dir. 2013cü il də ra
yon da əla və ola raq 6 “xe yir
şər” evi ti ki lə rək is ti fa də yə 
ve ril miş dir. 2 ədəd bu tip ev 
tə mir olun muş, 5i mü va fiq 
ava dan lıq lar la, 4ü qabqa
caq la tə min olun muş dur. 

Ra yon əra zi si nin sa ni tar 
nor ma la ra uy ğun qo run ma sı, 
əra zi lə rin tə miz li yi nə nə za
rə tin güc lən di ril mə si məq sə
di lə ra yon üz rə 2195 ədəd (o 
cüm lə dən: ra yo nun Bi nə qə di 
qə sə bə sin də 226, Bi lə cə ri qə
sə bə sin də 321, M.Ə.Rə sul za
də qə sə bə sin də 402, Xo cə sən 
qə sə bə sin də 315, 28 May qə
sə bə sin də 60, ra yon Mən zil 
Kom mu nal Tə sər rü fa tı Bir
li yi nin xid mə ti əra zi lə rin də 
871) kon tey ner yer ləş di ril miş, 
məi şət tul lan tı la rı nın da şın
ma sı na ümu mi lik də 45 ədəd 
tex ni ka cəlb edil miş dir. 

Ya şıl laş dır ma təd bir lə ri 
çər çi və sin də ra yo nun müx tə
lif əra zi lə rin də 70.609 kvad
rat metr çə mən (qa zon) sa lın
mış, müx tə lif növ də 53.738 
ədəd gülçi çək,   de ko ra tiv 
kol, ha be lə 3685 ədəd ağac 
əkil miş dir. 2013cü il də ra
yon da 122 bi na nın dam ör
tü yün də ca ri və əsas lı tə mir 
iş lə ri apa rıl mış dır. 2013cü il 
ər zin də 24 bi na da üz lük, 30 
bi na da bo yaq iş lə ri apa rıl mış, 
67 bi na da 298 gi ri şin gün
lük lə ri və pil lə kən qə fəs lə ri 
tə mir edil miş dir. Ümu mi is ti
fa də yer lə rin də 2247 kvad rat
metr pən cə rə ye ni si ilə əvəz 
edi lə rək əsas lı tə mir edil miş
dir. Bun dan baş qa, ra yon üz rə 
əsas lı tə mi rə eh ti ya cı olan 471 
lift dən 112si ye ni si ilə əvəz 
edil miş, 93 lift əsas lı tə mir 
olun muş dur.

Sa kin lə rin kom mu nal 
qay ğı la rı həl li ni ta pır 

İl ər zin də mik ro ra yon la
rın əra zi sin də su və ka na li
za si ya xət lə rin də ca ri tə mir 
iş lə ri apa rıl mış, 104 bi na nın 
zir zə mi si tə mir edil miş dir. 
İç mə li su xət lə ri bi na la rın 
zir zə mi lə rin dən çı xa rı la raq 
mə həl lə da xi lin dən və mən
zil lə rə gi riş lər dən çə ki lə rək 
ye ni dən say ğac laş dır ma iş lə ri 
apa rıl mış dır. 

2013cü il də abad laş dı
rıl mış mə həl lə lər də 25 ədəd 
müa sir tip li gün lük lər ti kil
miş, 160 ədəd müa sir tip li 
otu ra caq lar qu raş dı rıl mış dur. 
Abad laş dı rıl mış mə həl lə lər
də ye ni və müa sir tip li işıq 
di rək lə ri qu raş dı rı la raq ka
bel ləş di ril miş və is tis ma ra 
ve ril miş dir. Ra yo nun müx tə lif 
əra zi lə rin də uzun lu ğu 25.868 
metr olan 155 min 210 kvad
rat metr sa hə yə as falt ör tü yü 
çə kil miş dir.

Əha li nin su və ka na li za
si ya tə mi na tı nın yax şı laş dı
rıl ma sı məqs çə di lə şə bə kə 
üz rə müx tə lif dia metr li su və 
ka na li za si ya xətt lə ri də yiş
di ril miş, baş ver miş qə za lar 
ara dan qal dı rıl mış dır.     

2013cü il də Bi nə qə di 
Qaz İs tis mar İda rə si nin pod
rat çı təş ki lat la rı tə rə fin dən 
ra yon əra zi sin də əha li nin qaz 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma
sı sa hə sin də bir sı ra mü hüm 
iş lər gö rül müş, 129 min 987 
pa qo no metr uzun lu ğun da qaz 
xət ti çə kil miş, 31.998 ədəd 
me xa ni ki qaz say ğa cı “smart
kart” tip li qaz say ğac la rı ilə 
əvəz edil miş dir.

Əha li nin elekt rik ener ji si 
ilə təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl

ma sı məq sə di lə 2013cü il 
ər zin də 34.600 pa qo no metr 
ka bel və SİP xət lə ri çə kil miş, 
25 ədəd trans for ma tor ye ni
si ilə əvəz edil miş, 25 ədəd 
ye ni komp leks trans for ma tor 
mən tə qə si qu raş dı rıl mış dır. 
He sa bat döv rün də abo nent lə
rə 10.950 ədəd elekt ron tip li 
say ğac qu raş dı rıl mış dır. 

He sa bat ilin də ra yon əra
zi sin də əha li nin ax şam sa
at la rın da ra hat hə rə kə ti nin 
tə min edil mə si məq sə di lə 
müx tə lif əra zi lər də 909 ədəd 
ye ni işıq di rək lə ri qu raş dı rıl
mış, is tis mar müd də ti ba şa 
çat mış 520 ədəd işıq di rə yi 
ye ni si ilə əvəz edil miş, 5300 
metr ka bel xət ti tə mir olun
muş, 3700 metr ka bel xət ti 
də yiş di ril miş dir. 

Əha li nin is ti lik təc hi za
tı nın yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa
mə tin də də komp leks təd
bir lər hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Ra yon əra zi sin də müx tə lif 
ün van lar da 3492 metr ye ni 
is ti lik xət lə ri çə kil miş, da
yaq lar bər pa edil miş, Bi lə cə ri 
qə sə bə si əra zi sin də xid mət 
gös tə rən ye ni 20 say lı İs ti
lik Sis tem lə ri İs tis mar Sa hə si 
ya ra dıl mış dır. 3 ədəd müa sir 
tip li qa zan xa na ti kil miş dir 
və bu da 41 ya şa yış bi na sı nın 
is ti lik lə tə mi na tı na im kan 
ya ra da caq dır. 2 is ti lik qa zan
xa na sı nın sö kü lə rək əvə zin
də müa sir tip li qa zan xa na nın 
ti kil mə si is ti qa mə tin də iş lər 
ye kun laş maq üz rə dir. Gə lə
cək də da ha 2 qa zan xa na nın 
mo dern ləş di ril mə si nə zər də 
tu tul muş dur. Bun dan əla
və, 47 ya şa yış bi na sı nın is
ti lik təc hi za tı nın bər pa sı və 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
7ci mik ro ra yon əra zi sin
də, Z.Bün ya dov, C.Xən dan 
və Nax çı va ni kü çə lə rin də 4 
ədəd ye ni müa sir tip li qa
zan xa na ti ki lə rək is tis ma ra 
ve ril miş dir. Gö rü lən iş lə rə 
bax ma ya raq, ra yon əha li si
nin is ti lik lə tə mi ni sa hə sin də 
prob lem lər də möv cud dur. 
Cid di prob lem lər dən bi ri də 
sa kin lər tə rə fin dən tə mir za
ma nı is ti lik bo ru la rı nın kə
sil mə si və ya ye ri nin də yiş
di ril mə si dir. Bü tün bun la rın 
nə ti cə sin də su döv riy yə si nin 
po zul ma sı sa kin lə rin is ti lik lə 
nor mal sə viy yə də təc hi za tı na 
cid di prob lem lər ya ra dır. 

Ya şa yış bi na la rı  
ye ni ida rə et mə  
üsu lu na ke çir

Azər bay can Res pub li ka
sı  Pre zi den ti nin 2009cu il 
27 av qust ta rix li “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  2010cu il 
24 may ta rix li  “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 
sa hə sin də 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. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın 2013cü 
il 27 may ta rix li  sə rən ca mı 
ilə ra yon əra zi sin də yer lə şən 

çox mən zil li ya şa yış bi na la
rı nın Mən zil Mə cəl lə si əsa
sın da ida rə edil mə si üsul la rı
nın mü əy yən ləş di ril mə si və 
Mə cəl lə nin ic ra sı nın tə mi
ni məq sə di lə əha li ara sın da 
maa rif ən dir mə iş lə ri apa ra
caq xü su si ko mis si ya ya ra dıl
mış dır. Gö rül müş təd bir lər 
nə ti cə sin də 1 nöm rə li Sİ ƏD 
əra zi sin də – 8ci mik ro ra yon
da kı 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 nin 
bir gə qə ra rı ilə 2013cü il 21 
iyun ta rix də Mən zil Mül kiy
yət çi lə ri Müş tə rək Cə miy yə
ti nin (MMMC)  ya ra dıl ma sı 
ilə əla qə dar təş ki la ti mə sə
lə lər həll edil miş dir. Be lə lik
lə, res pub li ka da ilk də fə ola
raq “Bi nə qə di1” adı al tın da 

Mən zil Mül kiy yət çi lə ri Müş
tə rək Cə miy yə ti ya ra dı la raq 
döv lət or qan la rın da rəs mi 
qey diy yat dan keç miş dir.

Ha zır da 2 nöm rə li Sİ ƏD 
əra zi sin də – 9cu mik ro ra
yon, Həm zə Ba ba şov kü çə
si 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
20 və 21 say lı bi na lar da ye ni 
ida rə et mə üsu lu nun hə ya ta 
ke çi ril mə si is ti qa mə tin də iş 
apa rı lır. Bi nə qə di Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən 
hə min bi na la rın yer ləş di yi 
əra zi də nü mu nə vi mə həl lə 
sa lı nır. Mə həl lə də ye ral tı qa
ra jın, oxu za lı nın, ak va ri um 
löv hə lə rin in şa sı, id man və 
is ti ra hət gu şə lə ri nin ya ra dıl
ma sı, elə cə də  bi na la rın əsas
lı tə mi ri iş lə ri  da vam et di ri lir.

Çox mən zil li ya şa yış bi na
la rın da ye ni ida rə et mə for ma
sı ilə bağ lı ra yon sa kin lə ri nin 
maa rif ən di ril mə si məq sə di
lə Av ro pa İt ti fa qı nın, Azər
bay can Res pub li ka sı İq ti sa
diy yat və Sə na ye Na zir li yi nin, 
Ener ge ti ka Na zir li yi nin, ha
be lə bu sa hə ilə məş ğul olan 
qey rihö ku mət təş ki lat la rı nın 
dəs tə yi ilə Mən zil İda rə çi li yi 
Re surs İn for ma si ya Mər kə zi 
ya ra dıl mış dır. Mər kəz H.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.

 
Səy yar gö rüş lər –  
sa kin lər lə bir ba şa  
dia lo qun uğur lu  
mo de li 

Azər bay can Res pub li ka
sı Pre zi den ti nin 2012ci il 5 
sent yabr ta rix li sə rən ca mı ilə 
təs diq edil miş “Açıq hö ku mə
tin  təş vi qi nə da ir 20122015
ci il lər üçün Mil li Fəa liy yət 
Pla nı” və “Kor rup si ya ya qar şı 
mü ba ri zə yə da ir 20122015
ci 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 bir ba şa, 
o cüm lə dən yer lər də səy yar 
qə bul la rı təş kil edil miş dir. 
Hə min qə bul lar da və tən daş
la rın mü ra ci ət lə ri, irad və 
tək lif lə ri diq qət lə öy rə ni lə
rək “Təd bir lər Pla nı” təs diq 
olun muş, aidiy yə ti qu rum la ra 
gön də ri lə rək ic ra sı nə za rət də 
sax la nıl mış dır.

Təs diq olun muş qra fi kə 
uy ğun ola raq, 2013cü il də 
yer lər də 34 səy yar gö rüş  ke
çi ril miş, bu gö rüş lər də 5381 
ra yon sa ki ni iş ti rak et miş, 

sa kin lər tə rə fin dən 491 mə
sə lə qal dı rıl mış dır. Qal dı rı
lan mə sə lə lə rin ək sə riy yə ti 
so si alməi şət prob lem lə ri ilə 
əla qə dar ol muş dur. Hə min 
gö rüş lər də 54 mə sə lə ye rin
də cə həl li ni tap mış, həl li za
man tə ləb edən 145 mə sə lə 
ilə əla qə dar 33 Təd bir lər Pla
nı təs diq olu na raq aidiy yə ti 
qu rum la ra gön də ril miş dir. 
Təd bir lər Pla nı üz rə 317 mə
sə lə ic ra olun muş, 6 mə sə lə 
ilə əla qə dar aidiy yə ti üz rə 
yu xa rı ins tan si ya lar qar şı sın da 
və sa tət qal dı rıl mış, 20 mə sə lə 
məq sə də mü va fiq he sab edil
mə miş, 148 mə sə lə plan üz
rə mü əy yən edil miş müd dət 
əsa sın da aidiy yə ti təş ki lat la
rın ic ra sı na ve ril miş dir.

Davamı səh. 5-də
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2013cü il də və tən daş lar
dan 5958 mü ra ci ət da xil ol
muş dur və bu da 2012ci il lə 
mü qa yi sə də1577 va hid və ya 
36 fa iz çox dur. Da xil ol muş 
və tən daş mü ra ci ət lə rin dən 
4774ü əri zə, 1177si şi ka yət 
ol muş dur. Şi ka yət lər 2012ci 
il lə mü qa yi sə də 379 va hid və 
ya 24,5 fa iz azal mış dır. Bu
na sə bəb ki mi  ra yon sa kin
lə ri nin il lər dən bə ri yı ğı lıb 
qal mış so si al prob lem lə ri nin 
həl li is ti qa mə tin də apa rı lan 
tə xi rə sa lın maz təd bir lə ri gös
tər mək olar.  

Mü ra ci ət lə rin 59,5 fai zi 
mən zil, 7,5 fai zi əmək və əha
li nin so si al mü da fiə si, 7,5 fai
zi suka na li za si ya, qaz, ener ji 
və is ti lik prob lem lə ri, 4 fai zi 
nəq liy yat, 5,5 fai zi qaç qın və 
məc bu ri köç kün lər lə bağ lı, 3 
fai zi ailəməi şət mə sə lə lə ri, 
2,7 fai zi qə bul mə sə lə lə ri ilə 
bağ lı, 2,3 fai zi mə mur öz ba şı
na lı ğı, 8 fai zi di gər möv zu lar la  
əla qə dar ol muş dur. Son dövr
lər ra yon əra zi sin də apa rı lan 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri ilə 
əla qə dar və tən daş lar tə rə fin
dən 2013cü il də 44 min nət
dar lıq əri zə si da xil ol muş dur.

Ümu mi mü ra ci ət lə rin 
33 fai zi, şi ka yət lə rin 2,8 fai zi 
müs bət həl li ni tap mış, mü ra
ci ət lə rin 43ü, şi ka yət lə rin 5i 
qis mən həll edil miş dir. Mü ra
ci ət lə rin 37,6 fai zi, şi ka yət lə
rin 33 fai zi ilə bağ lı mü va fiq 
iza hat ve ril miş, mü ra ci ət lə rin 
8,7 fai zi, şi ka yət lə rin 4,5 fai zi 
əsas sız sa yıl mış, mü ra ci ət
lə rin 16,4 fai zi, şi ka yət lə rin 
33 fai zi ba xıl maq üçün ta be li 
qu rum la ra və aidiy yə ti or qan
la ra gön də ril miş dir. 159 mü
ra ciə tin ic ra sı nın isə mü va fiq 
la yi hə və ya döv lət proq ram
la rı əsa sın da ic ra sı nə zər də 
tu tu lur. 

2013cü il də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Apa ra tın da 5012 və
tən daş, ra yon ic ra ha ki miy
yə ti nin baş çı sı tə rə fin dən isə 
412 və tən daş qə bul edil miş, 
on la rın mü ra ci ət lə ri nin müs
bət həl li is ti qa mə tin də qa nu
na uy ğun təd bir lər gö rül müş
dür.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın 2013cü 
il 18 yan var ta rix li cə rən ca mı 
ilə təs diq edil miş “İş pla nı”na 
uy ğun ola raq, 2013cü il də 
ke çi ril miş 24 Şu ra İc la sın da 
49 mə sə lə mü za ki rə yə çı xa
rıl mış dır. Mü za ki rə olu nan 
mə sə lə lər lə bağ lı Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı tə rə fin dən mü va fiq 
tap şı rıq lar ve ril miş dir. Hə min 
tap şı rıq la rın ic ra sı ilə bağ lı 

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 mək də dir.

Təb li ğat iş lə ri nə  
önəm ve ri lir

He sa bat döv rün də ra yon
da 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, 
ic ti mai təş ki lat lar, si ya si par
ti ya lar, di ni qu rum lar, təh sil, 
sə hiy yə, mə də niy yət mü əs
si sə lə ri ilə qar şı lıq lı mü na si
bət lə rin qu rul ma sı və 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. 

Ra yon əra zi sin də 7 qey ri
hö ku mət təş ki la tı və 26 qey
rihö ku mət təş ki la tı nın ra yon 
şö bə si fəa liy yət gös tə rir. Hə
min təş ki lat lar la Azər bay can 
Res pub li ka sı qa nun ve ri ci li
yi nə uy ğun şə kil də iş qu rul
muş, əsas məq səd ra yo nun 
ic ti mai, mə də ni və  so si aliq
ti sa di hə ya tın da on la rın im
kan la rın dan sə mə rə li is ti fa də 
et mək ol muş dur. 

Bi nə qə di RİH sı ra la rın da 
14 min dən çox üz vü bir ləş
di rən Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı Bi nə qə di ra yon təş ki la tı 
ilə bir gə mü tə ma di ola raq 
ümum mil li li der Hey dər Əli
ye vin zən gin döv lət çi lik ir
si nin öy rə nil mə si və təb li ği, 
əha li ara sın da ideo lo ji işin 
güc lən di ril mə si məq sə di
lə “Ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev və azər bay can çı lıq 
ideo lo gi ya sı”, “Gənc nəs lin 
for ma laş ma sın da Hey dər Əli
yev şəx siy yə ti nin ro lu”, “Azər
bay can sə nin lə dir – sən
siz de yil”, “Hey dər Əli ye vin 
azər bay can çı lıq məf u rə si və 
döv lət çi lik”, “Mən fəxr edi
rəm ki, azər bay can lı yam” və 
di gər möv zu lar da “də yir mi 
ma sa”lar, konf rans və top lan
tı lar təş kil edil miş dir.

He sa bat ilin də küt lə vi 
in for ma si ya va si tə lə ri ilə sıx 
əla qə lər qu rul muş, müx tə lif 
təd bir lə rin, elə cə də ra yon
da hə ya ta ke çi ri lən abad lıq
qu ru cu luq iş lə ri nin işıq lan
dı rıl ma sı tə min edil miş dir. 
Bun dan baş qa, ra yon ic ra ha
ki miy yə ti nin rəs mi in ter net 
say tın da yer ləş di ri lən mə lu
mat lar  mü tə ma di ola raq ye
ni lə nir.

“Azər bay can Res pub li
ka sın da döv lət di li haq qın
da” Azər bay can Res pub li ka sı 
Qa nu nu na əsa sən, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı ida rə, təş ki lat, xid mət 
sa hə lə rin də rek lam və elan
lar da yal nız döv lət di li nin 

iş lə nil mə si ni tə min et mək 
məq sə di lə 2013cü il 11 iyul 
ta rix li əmr im za la mış dır. Əm
rə əsa sən, xü su si ko mis si ya lar 
tə rə fin dən ke çi ril miş mo ni
to rinq lər nə ti cə sin də ra yon 
əra zi sin də 352 qü sur lu hal 
aş kar edil miş dir. 246 rek lam 
löv hə si sö kü lə rək ləğv edil
miş, 106 rek lam löv hə sin də 
də yi şik lik edil mə si ilə bağ lı 
on la rın si fa riş çi lə ri nə xə bər
dar lıq edil miş dir. 

Təh sil və sə hiy yə  
sa hə sin də  
irə li lə yiş var

Bi nə qə di ra yo nu mək təb
lə ri nin mə zun la rı 20122013
cü təd ris ilin də ali mək təb
lə rə qə bul im ta han la rın da 
ötən  il də yük sək nə ti cə lər 
əl də et miş lər. Mə zun lar dan 
72 nə fə ri 600dən, 21 nə fə ri 
650dən çox bal top la mış lar. 
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 rıl mış
dır. 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 rül müş dür. 

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 ver
miş dir. On lar dan 1337 nə fə ri 
ali mək təb lə rə qə bul olun
muş lar ki, 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 et
miş dir.

Ha zır da ra yon əra zi sin də 
25 sə hiy yə mü əs si sə si fəa liy
yət gös tə rir və bu mü əs si sə
lər də 2844 nə fər tibb iş çi si 
ça lı şır. On lar dan 1341 nə fə ri 
hə kim, 1503 nə fə ri or ta tibb 
iş çi si dir. Müa li cəpro fi lak ti ka 
mü əs si sə lə rin də ra yon tibb 

mü əs si sə lə ri nin struk tu ru na 
uy ğun ola raq müx tə lif ix ti sas 
hə kim lə ri, funk sio nal di aq
nos tik ka bi net lər, la bo ra to
ri ya lar fəa liy yət gös tə rir lər. 
Ra yo nun müa li cəpro fi lak ti ka 
mü əs si sə lə ri nin mad ditex ni
ki və ziy yə ti qə na ət bəxş dir.

İKT-nin ge niş tət bi qi 
prio ri tet  
is ti qa mət lər dən dir 

Azər bay can Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli ye vin mü
va fiq sə rən ca mı ilə 2013cü 
il öl kə miz də “İn for ma si ya
kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya
la rı (İKT) ili” elan edil miş dir. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra  Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı bu nun la 
əla qə dar RİHin in for ma si
ya tex no lo gi ya la rı sa hə sin də 

Stra te gi ya sı nın və Təd bir lər 
Pla nı nın təs diq olun ma sı 
haq qın da əmr im za la mış dır. 
Təd bir lər Pla nı nın ic ra sı ilə  
bağ lı Av to mat laş dı rıl mış İn
for ma si ya Sis te min də (AİS) 
tək mil ləş dir mə la yi hə lə ri nin 

və alt mo dul la rın ha zır lan ma
sı tap şı rı ğı ve ril miş dir. 

Bu nun la əla qə dar qə sə
bə in zi ba ti əra zi dai rə lə ri və 
sa hə in zi ba ti əra zi dai rə lə ri 
əmək daş la rı na tre ninq lər ke
çi ril miş, ev tə sər rü fa tı ki tab
la rı nın  av to mat laş dı rı la raq 
AİSin əra zi ida rə et mə mo
dul la rı na da xil edil mə si pro
se si nə baş la nıl mış dır. He sa bat 
döv rü nün so nu na dək 69.152 
ev tə sər rü fa tın dan 50.187si 
elekt ron ba za ya iş lə nil miş dir 
və bu is ti qa mət də təd bir lər 
da vam et di ri lir.  AİSdə, həm
çi nin, so si aliq ti sa di təh lil, 
hü quq, məs lə hətməş və rət, 
ope ra tiv mə lu mat lar alt men
yu su ya ra dıl mış dır. Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Apa ra tı ilə ra yon əra

zi sin də yer lə şən ida rə, mü
əs si sə və təş ki lat lar ara sın da 
elekt ron şə kil də ya zış ma la rın 
apa rıl ma sı üçün hə min qu
rum la ra bu sis tem dən is ti fa də 
im ka nı ya ra dıl mış dır. 

Apa rı lan təh lil və mü şa

hi də lər za ma nı mü əy yən ləş
di ril miş dir ki, sa kin lər yer li 
ic ra nü ma yən də lik lə ri nə əsa
sən ya şa yış ye ri və 2 nöm rə li 
For ma üz rə ara yış la rın ve ril
mə si üçün mü ra ci ət edir lər. 
Və tən daş la ra be lə ara yış la rın 
ve ril mə si məq sə di lə tex ni ki 
ba za ya ra dıl mış, 2013cü ilin 
de kabr ayın dan Bi nə qə di ra
yo nu nun pi lot əra zi ola raq 
se çil miş 8ci və 9cu mik ro ra
yon  sa kin lə ri nə elekt ron xid
mət lə rin gös tə ril mə si nə baş
la nıl mış dır. Ya xın gə lə cək də 
elekt ron xid mət lə rin coğ ra fi
ya sı nın da ha da ge niş lən di ril
mə si, ra yo nun bü tün əra zi si ni 
əha tə et mə si plan laş dı rı lır. 

Gö rü lən iş lə rin da va mı 
ola raq, “Sa kin lə rin Mü ra ci ət 
Xid mə ti – 1646”nın (SMX) 
ya ra dıl ma sı ba rə də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş
çı sı nın 2012ci il 11 de kabr 
ta rix də 249 nöm rə li sə rən ca
mı im za lan mış dır. Sə rən ca ma 
uy ğun ola raq mü va fiq təd bir
lər gö rül müş və ye ni xid mət 
2013cü il  fev ra lın 6da ra
yon sa kin lə ri nin is ti fa də si nə 
ve ril miş dir. Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Hak miy yə tin də fəa liy yət 
gös tə rən SMXnın ya ra dıl
ma sın da baş lı ca məq səd və
tən daş mü ra ci ət lə ri nin müa
sir tə ləb lə rə uy ğun ope ra tiv 
ca vab lan dı rıl ma sı, ic ti ma iy
yət lə əla qə lə rin ge niş lən di
ril mə si və in ki şaf et di ril mə si, 
sa kin lə ri  na ra hat edən prob
lem lə rin te le fon zən gi va si
tə si lə həl li, be lə lik lə, döv lət

və tən daş mü na si bət lə ri nin 
key fiy yət cə ye ni müs tə vi də 
in ki şa fı na na il ol maq dır. 

2013cü il də və tən daş lar 
tə rə fin dən SMXya 18.937 
mü ra ci ət da xil ol muş dur. Hə
min mü ra ci ət lə rin 14964ü 

bir ba şa ca vab lan dı rıl mış, 58 
mü ra ci ət üz rə su al və rə qə si 
tər tib edil miş, 3951 mü ra ci ət 
üz rə şi ka yət və rə qə si qey diy
ya ta alın maq la, xid mət sə viy
yə si  97,2 fa iz, ic ra çı lıq sə viy yə
si 96,9 fa iz təş kil et miş dir. Şi ka
yət xa rak ter li 3951 mü ra ciə tin 
3828 və ya 96,9 fai zi nin ic ra sı 
tə min edil miş dir; on lar dan 
3169u və ya 82,8 fai zi tam, 42
si və ya 1,1 fai zi qis mən həl li ni 
tap mış dır. 617 şi ka yət (16,1 fa
iz) mü va fiq iza hat ve ril mək lə 
həl li ni tap mış dır.

Azər bay can da in ter ne tin 
sü rət li in ki şa fı nə zə rə alı
na raq “Sa kin lə rin Mü ra ci ət 
Xid mə ti – 1646”nın elekt ron 
say tı da ya ra dıl mış dır. İKT 
sa hə sin də gö rül müş iş lə rin 
mən ti qi nə ti cə si ola raq, Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
2014cü il 15 yan var ta ri xin də 
nü fuz lu “Con sul ting&Bu si
ness” şir kə ti nin “İlin yer li ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı” no mi na
si ya sı üz rə mü ka fa ta la yiq gö
rül müş dür.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti cə nab İl ham 
Əli ye vin Na zir lər Ka bi ne ti
nin 2013cü ilin so si aliq ti
sa di in ki şa fı nın ye kun la rı na 
və 2014cü il də qar şı da du
ran və zi fə lə rə həsr olun muş 
ic la sın da ver di yi tap şı rıq və 
töv si yə lə rin ic ra sı ilə əla
qə dar  Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı tə rə
fin dən təs diq edil miş qra fi kə 
uy ğun ola raq ra yon da fəa liy
yət gös tə rən ida rə, mü əs si sə 
və təş ki lat la rın kol lek tiv lə
ri ilə gö rüş lər ke çi ril miş dir. 
RİH baş çı sı Apa ra tı nın və
zi fə li şəxs lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ke çi ri lən gö rüş lər za ma nı bir 
sı ra nöq san və ça tış maz lıq lar 
aş kar edil miş dir. Hə min nöq
san la rın qı sa müd dət ər zin də 
ara dan qal dı rıl ma sı üçün mü
va fiq tap şı rıq lar ve ril miş dir. 

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 əsa sın da qu
ran Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti 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 özü üçün güc
lü is teh sal po ten sia lı, zən gin 
inf rast ruk tur for ma laş dır mış 
ra yon Azər bay can Pre zi den
ti İl ham Əli ye vin diq qət və 
qay ğı sı ilə son 1 il də bö yük 
uğur lar əl də et miş, da ha da 
gö zəl ləş miş, müa sirləş miş dir. 

“Bi nə qə di”

Ötən ilin uğur la rı 
Binəqədirayonu2013-cüildəbütünsahələrdəmühümnailiyyətlərəldəedib

SİYAVUŞ ƏMİRLİ 

Fəa liy yə ti ni müa sir döv
rün tə ləb lə ri sə viy yə sin də 
qu ran Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti və tən daş la rın 
mü ra ci ət lə ri ni xü su si diq qət 
mər kə zin də sax la maq la ya na
şı, on la rın qə bu lu nu da yük
sək sə viy yə də təş kil et mə yə 
ça lı şır. Sa kin lə rin prob lem
lə ri nin həl li is ti qa mə tin də 
atı lan mü hüm ad dım lar dan 
bi ri də sa kin lər lə mün tə zəm 
ola raq ke çi ri lən səy yar gö rüş
lər dir. Hər ay 3 də fə dən az 
ol ma ya raq müx tə lif ya şa yış 
mən tə qə lə rin də təş kil olu
nan bu gö rüş lər ra yon rəh
bər li yi ilə sa kin lər ara sın da 
kör pü ro lu nu oy na yır. 

Bu gün lər də be lə gö rüş
lər dən bi ri kənd Bi nə qə di
nin sa kin lə ri ilə ke çi ril miş dir. 
Gö rüş də ic ra ha ki miy yə ti nin 
mə sul və zi fə li şəx lə ri, döv lət 

ida rə, mü əs si sə və təş ki lat la
rı n rəh bər lə ri işt rak et miş lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
Xa ləd din İs gən də rov bil dir
miş dir ki, öl kə Pre zi den ti 
cənab İl ham Əli ye vin tap şı rıq 
və töv si yələrinə mü va fiq ola
raq yer lər də sa kin lər lə mün
tə zəm gö rüş lər ke çi ri lir, on la
rı na ra hat edən prob lem lə rin 
həl li is ti qa mə tin də təd bir lər 
gö rü lür. Qeyd edil miş dir ki, 
öl kə baş çı sı İl ham Əli yev Na
zir lər Ka bi ne ti nin 2013cü 
ilin so si aliq ti sa di in ki şa fı nın 
ye kun la rı na və 2014cü il də 
qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr 
olun muş ic la sın da əha li nin 
prob lem lə ri nin həl li ilə bağ
lı ic ra struk tur la rı qar şı sın da 
ye ni və zi fə lər mü əy yən ləş
mişdir: “Bi nə qə di ra yo nun
da döv lə ti mi zin baş çı sı nın 
hə min ic las da ver di yi tap
şı rıq  və töv si yələ ri nin ye ri
nə ye ti ril mə si is ti qa mə tin də 

cid di təd bir lər hə ya ta ke çi ri
lir. Bu gün ki gö rü şün ke çi ril
mə sin də məq səd də məhz 
sa kin lə ri na ra hat edən prob
lem lə ri öy rən mək və on la rın 
həl li is ti qa mə tin də ad dım lar 
at maq dır”.  

İc ra baş çı sı ra yon da ci na
yət kar lıq hal la rı nın art ma sı 
ilə bağ lı na ra hat lı ğı nı ifa də 
et miş, gənc lə rin zə rər li vər
diş lər dən uzaq ol ma la rı üçün 
gö rül mə li iş lər dən, kənd ağ
saq qal la rı nın bu sa hə də ki ro
lun dan söz aç mış dır: “Gənc 
və ye ni yet mə lər ara sın da ha
mı lıq la iş apar ma lı, onları ci
na yə tə və  zə rər li vər diş lə rə 
sövq edən sə bəb lə ri mü əy
yən ləş di rə rək ara dan qal dır
ma lı yıq. Bu prob lem lə rin əsas 
sə bəb lə rin dən bi ri də bu dur 
ki, in san la rı mız mə nə viy yat 
mə sə lə lə ri nə la zı mi diq qət 
ayır mır lar. Da ğıl mış, zə də
lən miş mə nə viy ya tı bər pa et

mək son ra dan çox çə tin  olur. 
Qə dim za man lar dan azər bay
can lı ailə lə rin də ağ saq qa la 
bö yük hör mət olub. Kənd ağ
saq qal la rın dan xa hiş edi rəm 
ki, gənc lə rə diq qə ti bir az da 
ar tır sın lar”. 

Azər bay ca nın dün yə vi 
döv lət ol du ğu nu de yən Xa
ləd din İs gən də rov bil dir miş
dir ki, ra yon da mü əy yən qüv

və lə rin din pər də si al tın da öz 
çir kin məq səd lə ri ni ger çək
ləş dir mək niy yət lə ri nin qar
şı sı qə tiy yət lə alı na caq dır: 
“Azər bay can  mü səl man la rın 
kom pakt ya şa dı ğı dün yə vi və 
de mok ra tik öl kə dir. Dün ya
nın ən  to le rant öl kə lə rin dən 
sa yı lan Azər bay can da di nin
dən, məz hə bin dən ası lı ol
ma ya raq, ha mı nın hü quq la rı 

bə ra bər şə kil də ta nı nır. Öl kə
də qa nun ve ri ci lik çər çi və sin
də, məz həb və tə ri qə tin dən 
ası lı ol ma ya raq, hər kə sin öz 
sö zü nü de mək haq qı var. Son 
vaxt lar ra yon əra zi sin də bə
zi di ni qrup la rın ak tiv ləş di yi 
hiss olu nur. Hə min  tə ri qət lər 
müx tə lif va si tə lər dən is ti fa də 
edə rək gənc lə ri öz tə rəf ə ri
nə çək mək is tə yir lər. Əl bət tə, 

Azər bay can da di ni müs tə vi də 
gər gin lik lə rin ara dan qal dı rıl
ma sın da hü quqmü ha fi zə or
qan la rı nın gö zəl təş kil edil miş 
iş me xa niz mi var. La kin bir 
və tən daş ola raq biz də bu cür 
cəhd lə rin qar şı sı nı al ma lı yıq”

Son ra sa kin lər dən Gül gəz 
Və li ye va,  Na miq As la nov, 
So na Əsə do va, Azər Ələs gə
rov, So na Ca ma lo va və baş
qa la rı çı xış edə rək qə sə bə də 
ge dən abad lıq və qu ru cu luq 
iş lə ri nə gö rə öl kə rəh bər li yi
nə min nət dar lıq la rı nı bil dir
miş, on la rı na ra hat edən bə zi 
nöq san və ça tış maz lıq la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı nı xa hiş 
et miş lər. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov sa kin lər tə rə fin
dən qal dı rı lan mə sə lə lə rin 
həl li ilə əla qə dar aidiy yə
ti qu rum la rın rəh bər lə ri nə 
konk ret tap şı rıq lar ver miş dir.

“Məqsəd sakinləri narahat edən problemləri öyrənmək  
və onların həlli istiqamətində addımlar atmaqdır”
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YAP Binəqədi rayon təşkilatının illik hesabatı
MƏHƏBBƏT ORUCOV

Fev ra lın 12də YAP Bi nə
qə di ra yon təş ki la tı nın 2013
cü ilin ye kun la rı ilə bağ lı 
he sa bat yı ğın ca ğı ke çi ri li di. 
İc las da Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tinin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də rov, Döv lət Sı
ğor ta Kom mer si ya Şir kə ti nin 
səd ri Məm məd Məm mə dov, 
Ba kı şə hə ri üz rə Təh sil İda rə
si nin mü dir müa vi ni Hü seyn 
Əs gə rov, ic ra baş çı sı nın müa
vin lə ri, Apa ra tın şö bə mü dir
lə ri, digər mə sul şəxs lər, əra zi 
ilk par ti ya təş ki la tı nın sədr lə
ri və par ti ya fə al la rı iş ti rak 
edir di lər. 

Yı ğın caq iş ti rak çı la rı ilk 
ön cə YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı qə rar ga hı nın qar şı
sın da ucal dıl mış ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin abi də
si ni zi ya rət edə rək önü nə gül 
dəs tə lə ri qoy du lar. Təş ki la
tın ötə nil ki fəa liy yə ti nə həsr 
olun muş fil min nü ma yi şin
dən son ra he sa bat mə ru zə si 
ilə çı xış edən YAP Bi nə qə di 
təş ki la tı nın səd ri Ra miz Gö
yü şov bil dir di ki, 2013cü il 
öl kə mi zin ic ti maisi ya si və 
so si aliq ti sa di in ki şa fın da ən 
uğur lu il lər dən bi ri ki mi res
pub li ka mı zın ta ri xi nə da xil 
olub: “Ötən il Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti, 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
səd ri cənab İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi al tın da öl kə mi zin 
di na mik in ki şa fı tə min edi
lib, iri həcm li bey nəl xalq və 
re gio nal la yi hə lər ic ra olu
nub və ya ic ra sı na baş la nı lıb, 
res pub li ka mı zın bey nəl xalq 
nü fu zu ar tıb, öl kə nin hə
ya tın da bö yük uğur lar əl də 
edi lib. Bu uğur la rın qa za nıl
ma sın da söz süz ki, öl kə nin 
apa rı cı par ti ya sı olan Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı da mü
hüm rol oy na yıb. Bir mə na lı 
qeyd et mək olar ki, ötən ilin 
ən mü hüm ic ti maisi ya si ha
di sə si pre zi dent seç ki lə ri ilə 
bağ lı dır. Seç ki lə rə ha zır lıq
la əla qə dar Ye ni Azər bay can 

Par ti ya sı Mər kə zi Qə rar ga hı
nın töv si yə və tap şı rıq la rı na 
uy ğun ola raq, Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın ida rə he yə ti nin 
qə ra rı ilə 21 nə fər dən iba rət 
ra yon qə rar ga hı, ey ni za man
da ra yo nun bü tün qə sə bə və 
mik ro ra yon la rı nı əha tə edən 
15 altqə rar gah ya ra dıl mış dı. 
Əra zi də nü fu zu olan şəxs lər 
mü əy yən ləş di ri lə rək qə rar
ga hın apa ra ca ğı iş lə rə cəlb 
olun muş du lar. Təb li ğattəş
vi qat kam pa ni ya sı ərə fə sin də 
ra yon üz rə 125 min 840 nə
fər lə gö rüş ke çi ril miş dir”. 

Təş ki lat səd ri nin söz lə

ri nə gö rə, seç ki kam pa ni ya sı 
döv rün də se çi ci lər lə bü tün 
mən tə qə lər üz rə söh bət apa
rıl mış dır: “Seç ki ön cə si və 
seç ki gü nü se çi ci lə rə öz ad la
rı nın se çi ci si ya hı sın da olub
ol ma ma sı nı xa tır lat maq və 
on la rı seç ki mən tə qə lə ri nə 
də vət et mək məq sə di lə mo
bil te le fon şir kət lə ri nin bi ri 
ilə mü qa vi lə bağ la nı lıb və 35 
mi nə ya xın se çi ci nin mo bil 
te le fon nöm rə lə ri nin ba za sı 
ya ra dı lıb və xü su si proq ram 
va si tə si lə on la ra xa tır lat ma 
SMSlə ri gön də ri lib. Se çi ci
lə rin ak tiv li yi ni tə min et mək 
məq sə di lə ra yon əra zi sin də 
fəa liy yət gös tə rən iri mü əs
si sə lər də ça lı şan se çi ci lə rin 
ba za sı ya ra dı lıb və on lar la 
maa rif lən dir mə təd bir lə ri 
apa rı lıb. Bu nun la bağ lı he sa
bat lı lı ğı tə min et mək məq sə
di lə xü su si cəd vəl lər ha zır la
nıb və par ti ya üzv lə ri ara sın
da se çi ci fə al lı ğı nı ar tır maq 
məq sə di lə çox say lı gö rüş lər 
ke çi ri lib. Təb li ğattəş vi qat 
iş lə ri nə start ve ri lən an dan 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı nın Gənc lər Bir li yi tə rə
fin dən par ti ya nın na mi zə di 
İl ham Əli ye vin port re ti seç ki 
löv hə lə ri nə ası lıb və hə min 
gün “İl ham la İrə li” vi deoçarx 
ha zır la na raq so si al şə bə kə lər
də pay la şı lıb. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın qə rar ga hın da Res
pub li ka Ağ saq qal lar Şu ra sı
nın səd ri, mil lət və ki li Fət tah 
Hey də ro vun iş ti ra kı ilə ra yon 
əra zi sin də ya şa yan yaş lı se
çi ci lər lə, ey ni za man da 8ci 
mik ro ra yon əra zi sin də ya şa
yan zi ya lı lar və ra yon da ya şa
yan id man çı lar la gö rüş lər ke
çi ri lib. Bun dan əla və Bi lə cə ri 
Də mir yol stan si ya sı nın akt 
za lın da Bi lə cə ri qə sə bə sin
də ya şa yan də mir yol iş çi lə ri, 
Azər bay can Əmək və So si al 
Mü na si bət lər Aka de mi ya
sın da iş lə yən və təh sil alan 
se çi ci lər lə, Bi nə qə di qə sə bə 
məs ci din də din dar lar la, Aka
de mik Zə ri fə Əli ye va adı na 

Mil li Oft al mo lo gi ya Mər kə
zi nin əmək daş la rı və ra yon
da fəa liy yət gös tə rən sə hiy
yə mü əs si sə lə rin də və di gər 
təş ki lat lar da ça lı şan iş çi lər lə 
gö rüş lər təş kil olu nub. Bun
dan baş qa, “YAP Bi nə qə di – 
İl ham la irə li!” ad lı mo to yü rüş 
təş kil olu nub”. 

R. Gö yü şov de di ki, 9 okt
yabr da ke çi ri lən pre zi dent 
seç ki lə rin də Azər bay ca nın 
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 mü şa hi də edi
lib: “Mər kə zi Seç ki Ko mis
si ya sı nın ye kun pro to ko lu na 

əsa sən, 2013cü il pre zi dent 
seç ki lə rin də Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın na mi zə di İl ham 
Əli yev Bi nə qə di ra yo nun da 
bö yük üs tün lük lə qa lib gə lib. 
MSKnın ye kun pro to ko lu na 
əsa sən, 8 say lı Bi nə qə di bi
rin ci Seç ki Dai rə sin də 85 fa
iz, 9 say lı Bi nə qə di ikin ci Seç
ki Dai rə sin də 86,7 fa iz və 10 
say lı Bi nə qə di üçün cü Seç ki 
Dai rə sin də 85,7 fa iz səs ver
mək lə bu ta le yük lü mə sə lə də 
fə al iş ti rak edib lər”. 

Mə ru zə çi çı xı şın da bil dir
di ki, ötən il YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın hə ya tın da 
da im yad da qa la caq bir ha di
sə də ya şa nıb: “İyu lun 3də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli
yev YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın in zi ba ti bi na sı nın 
açı lı şı nı bil di rən len ti kə sə rək 
bu möh tə şəm sa ra yı təş ki la
tı mı za hə diy yə edib. Təş ki lat 
2013cü il ər zin də öz fəa liy
yə ti ni döv lət çi lik, qa nun çu
luq, konst ruk tiv əmək daş lıq, 
və tən daş həm rəy li yi, və tən
pər vər lik, azər bay can çı lıq 
ideo lo giyası əsa sın da “Si ya si 
par ti ya lar haq qın da” Qa nu na 
və Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı nın Ni zam na mə si və Proq
ra mı na uy ğun qur ma ğa səy 
gös tə rib. Be lə ki, təş ki lat pre
zi dent seç ki lə ri nə ha zır lıq la 
pa ra lel ni zam na mə fəa liy yə

ti nə uy ğun ola raq, il ər zin də 
80dək təd bir ke çi rib. Ötən 
ilin so nun da təş ki la tımız da ha 
bir yad da qa lan ha di sə nin iş ti
rak çı sı ol du. 18 de kabr – Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
tin də “İKT ili” çər çi və sin də 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la tı
nın “bi ne qe di yap.org.az” say
tı nın təq di ma tı ke çi ril di. Say
tın məq sə di öz proq ra mın da 
müs tə qil döv lət çi lik, azər
bay can çı lıq, və tən pər vər lik, 
ya ra dı cı tə ka mül, konst ruk tiv 
əmək daş lıq, və tən daş həm
rəy li yi, so si al əda lət prin sip
lə ri ni rəh bər tu tan par ti ya nın 

ama lı nı müa sir tex no lo gi ya lar 
va si tə si lə in san la ra, cə miy yə
tə çat dır maq dır. Ye ni ya ra dı
lan bu sayt hə lə lik YAP ra yon 
təş ki lat la rı ara sın da ilk və ye
ga nə dir. YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı ey ni za man da müa sir 
tə ləb lə rə uy ğun ola raq so si
al şə bə kə lər də də öz fəa liy
yə ti ni ef ek tiv şə kil də qu rub. 
Fa ce bo ok so si al şə bə kə sin də 
ya ra dı lan “Bi nə qə di YAP” 
qru pu 8500dən çox üz vü öz 
ət ra fın da bir ləş di rir. Qru pun 

ya ra dıl ma sın da məq səd par
ti ya nın ra yon təş ki latı üzv lə ri 
ara sın da ün siy yə ti ar tır maq 
və əla qə lə ri güc lən dir mək dir. 
Qrup da dün ya da və Azər bay
can da baş ve rən pro ses lər, ra
yon əra zi sin də gö rü lən iş lər, 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la tı
nın ke çir di yi təd bir lər ba rə də 
mə lu mat lar ve ri lir, müx tə lif 
mü za ki rə lər apa rı lır”.

He sa bat mə ru zə sin də 
par ti yada xi li ni zamin ti za ma 
to xu nan R. Gö yü şov təş ki lat
da iş lə rin elekt ron laş dı rıl ma
sı, par ti ya üzv lə ri nin uço tu və 
hə rə kə ti sa hə sin də də məq
səd yön lü iş lər gö rül dü yü nü 
de di: “Qeyd edil di yi ki mi, 
ötən ilin iyul ayın da par ti ya
nın ra yon təş ki la tı nın VI II 
konf ran sı ke çi ri lib və konf
ran sın töv siy ə lə ri nə əsa sən, 
apa rat da par ti ya üzv lə ri nin 
elekt ron ba za sın da də qiq ləş
dir mə lər apa rı lıb. Bu, 6 ay
lıq və il lik sta tis tik ara yış la ra 
əsa sən həyata keçirilib. Be lə 
ki, 2793 nə fər is tis na ol maq la 
qa lan üzv lə rin ba za mə lu mat
la rın da cid di dü zə liş lər edi lib 
və bu iş da vam et di ri lir. Tex
ni ki ça tış maz lıq sə bə bin dən 
ba za mə lu mat la rı po zul muş 
2138 par ti ya üz vün dən 1249 
nə fə ri nin mə lu mat ba za

sı ye ni dən də qiq ləş di ri lə rək 
elekt ron laş dı rı lıb. Həm çi nin 
ba za üz rə iş apa rıl ma sı za ma
nı o da mə lum ol ub ki, 5292 
nə fər par ti ya üz vü ilə heç bir 
iş apa rıl ma yıb, on la rın fak ti ki 
ye ri və ümu miy yət lə, əla qə 
qu rul ma sı üçün zə ru ri mə lu
mat la rı yox dur. Ha zır da hə
min şəxs lə rin öz qey diy yat 
ün van la rı üz rə gön də ril mə si 
is ti qa mə tin də cid di iş ge dir. 
He sa bat ili nin so nu na qə dər 
iki mi nə ya xın par ti ya üz vü

nün qey diy yat ün va nı də qiq
ləş di ri lib. İş yer lə ri ni də yiş
miş 400 nə fə rə ya xın par ti ya 
üz vü nün qey diy yat ye ri də
yiş di ri lib. Ba za üz rə də qiq
ləş mə lər apa rı lan za man o 
da mə lum olub ki, 450 nə fər 
par ti ya üz vü nün uçot və rə qi 
yox dur. Dün ya sı nı də yi şən 33 
nə fər par ti ya üz vü nün ba za 
üz rə mü va fiq böl mə də yer
ləş di ril mə si tə min olu nub. 
He sa bat ilin də təş ki lat da par
ti ya üzv lü yü nə qə bu lun apa
rıl ma sı diq qət mər kə zin də 
olub. Bu za man əsas diq qət 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti, par ti ya mı zın səd ri 
cə nab İl ham Əli ye vin töv si yə 
və tap şı rıq la rı na uy ğun ola
raq, ye ni qə bul olan üzv lə rin 
key fiy yət tər ki bi nə diq qət 
ye ti ri lib. İl əra zin də par ti ya ya 
1249 üzv qə bul edi lib və ra
yon da YAP üzv lə ri nin sa yı 14 
min 24 nə fə rə ça tıb”. 

Təş ki lat səd ri nin söz lə ri
nə gö rə, he sa bat ilin də par
ti ya ya qə bul olu nan la rın 629 
nə fə ri ni gənc lər, 755 nə fə
ri ni isə qa dın lar təş kil edib: 
“Ümu miy yət lə, par ti ya üzv
lə rin dən 6 min 860 nə fə ri ni 
qa dın lar, 5 min 555 nə fə ri ni 
isə gənc lər təş kil edir və bu 
nis bət get dik cə ar tır. He sa bat 

ilin də əra zi ilk par ti ya təş
ki lat la rı nın bü tün tər ki bi nə 
ba xış ke çi ri lib və par ti ya üzv
lə ri nin sa yın da də qiq ləşdir
mə lər apa rı lıb. Ötən il 5 əra zi 
ilk par ti ya təş ki la tı ya ra dı lıb, 
13 əra zi ilk par ti ya təş ki la tı 
isə ləğv edi lib. Əra zi ilk par
ti ya təş ki lat la rı nın sədr lə ri nin 
pers pek tiv li, sa vad lı və iş gü
zar gənc lər dən və kadr lar dan 
komp lekt ləş di ril mə si da im 
diq qət mər kə zin də dir. Ye ri 
gəl miş kən, bö yük fə rəh his
si ilə diq qə ti ni zə çat dı rı ram 
ki, ötən ilin son gün lə rin də 
par ti ya nın ra yon təş ki la tı nın 
baş tə li mat çı sı Ay gün Əli ye va 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə tinin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov tə rə fin dən mə sul 
bir və zi fə yə irə li çə ki lib ki, 
bu da öl kə Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin gənc lə rə qay ğı sı nın 
par laq tə za hü rü, Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı na ina mın və 
eti ma dın əya ni sü bu tu dur. 

Qeyd edim ki, Xa ləd din 
İs gən də ro vun bu is ti qa mət
də at dı ğı ad dım lar, əmə li iş
lər çox la rı üçün, ha mı mız 
üçün ör nək dir. X. İs gən də
rov də fə lər lə bə yan edib ki, 

o, gənc lə rə, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın gənc üzv lə ri nə, 
YAP ra yon təş ki la tı na bir kadr 
ba za sı ki mi ba xır”. 

Səd rin söz lə ri nə gö rə, 
ötən dövr ər zin də par ti ya
nın Gənc lər Bir li yi, Qa dın lar 
Şu ra sı, əra zi ilk par ti ya təş ki
lat la rı bir sı ra ma raq lı, rən ga
rəng təd bir lər ha zır la yıb hə
ya ta ke çi rib lər: “He sa bat döv
rün də YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı tə rə fin dən hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lər res pub li
ka nın ən apa rı cı mət bu at or
qan la rı – agent lik lər, qə zet lər 
və müx tə lif in for ma si ya sayt
la rın da da öz ək si ni tap mış
dır. Ümu mi lik də, 2013cü il 
və xü su si lə də seç ki döv rü və 
on dan son ra kı dövr də YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı tə
rə fin dən res pub li ka nın ən 
apa rı cı 20dən çox mət bu or
qa nı ilə əmək daş lıq qu rul muş 
və bu mət bu at or qan la rın da 
tək cə seç ki kam pa ni ya sı nın 
təb li ğattəş vi qat pro se si döv
rün də 130dan çox mə qa lə 
dərc olun muş dur. Ümu mi
lik də ötən il mət bu at da YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
fəa liy yə ti haq da 190dan çox 
mə qa lə dərc olun muş dur.
Təb li ğattəş vi qat kam pa ni
ya sı müd də tin də cə nab Pre

zi den tin fəa liy yə ti nin təb li ği 
is ti qa mə tin də 12 vi deoçarx 
ha zır la nıb və müx tə lif tele ka
nal lar da ya yım la nıb. Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti tə rə
fin dən tə sis edil miş “Bi nə
qə di” ic ti maisi ya si qə ze tin
də seç ki döv rün də 4 nöm rə 
üz rə ümu mi lik də 15 mə qa lə 
çap edi lib. Ey ni za man da Ye
ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
ya ran ma sı nın 21ci il dö nü mü 
ilə bağ lı 19.11.2013cü il ta
ri xin də “Bi nə qə di” qə ze ti nin 
xü su si nöm rə si bu ra xı lıb”.

Çı xı şı nın so nun da R. Gö
yü şov 2014cü il də təş ki la tın 
gö rə cə yi iş lər ba rə sin də də 
yı ğın caq iş ti rak çı la rı na mə lu
mat ver di. 

Sonra he sa bat mə ru zə si 
ət ra fın da çı xış lar ol du. Top
lan tı da çı xış edən YAP Bi nə
qə di Ra yon Gənc lər Bir li yi
nin səd ri Qüd si Bay ra mov, 
Mil li Ar xiv İda rə si əra zi ilk 
par ti ya təş ki la tı nın səd ri Ye
ga nə Cab bar lı, YAP ra yon 
təş ki la tı nın Təf tiş Ko mis si
ya sı nın səd ri Yol çu Zey na lov 
təş ki la tın he sa bat ilin də gör
dü yü iş lər dən da nış dı lar. 

İc las da çı xış edən Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov 
bil dir di ki, ha zır da öl kə  nin 
bü tün böl gə lə rin də, qə sə bə 
və kənd lə rin də di na mik in
ki şaf ge dir: “Bu ba xım dan, 
son il lər Bi nə qə di ra yo nun da 
da abad lıqqu ru cu luq iş lə
ri ge niş vü sət alıb. Bil di yi niz 
ki mi, öl kə baş çı sı bi zim qar
şı mız da mü hüm və zi fə lər 
qo yub. Ra yo nun in ki şaf et
mə si üçün yo rul ma dan iş lə
mə li yik. Əha li ilə da im sıx 
əla qə də ol ma lı yıq. Am ma 
ra yon da apa rı lan bu qə dər 
abad lıq iş lə ri nə bax ma ya raq, 
hə lə də biz lə ri na ra hat edən 
mə sə lə lər var. Ra yon da ci na
yət kar lı ğın art ma sı bi zi cid di 
dü şün dür mə li dir. Be lə hal la ra 
qar şı mü ba ri zə apa rıl ma lı dır. 
Bu mə sə lə tək cə hü quqmü
ha fi zə or qan la rı nın işi de yil, 
həm də bi zim işi miz dir. Son 
il lər ra yon da in san la rın biz lə
rə olan ina mı xey li ar tıb. Tə bii 
ki, bu na sə bəb ra yon da da va
mı ola raq apa rı lan iş lər dir. Biz 
bu ina mı qo ru yub sax la ma lı
yıq. Da im in san la rın için də 
ol maq la zım dır. Sa kin lə rin 
mü ra ciə ti nə və şi ka yət lə ri
nə diq qət lə ya na şıl ma lı dır. 
Xalq la bir yer də ol maq la zım
dır, rüş vət xor lu ğa qar şı kəs
kin mü ba ri zə apa rıl ma lı dır. 
Gənc lə rə xü su si qay ğı gös
tə ril mə li dir. YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı bun dan son ra  
da öz iş lə ri ni gü nün tə ləb lə ri 
sə viy yə sin də qur ma lı dır”. 

İc ra baş çı sı çı xı şın da bun
dan son ra gö rü lə cək iş lə rə  
də to xun du və bu nun la bağ
lı öz töv si yə və tap şı rıq la rı nı 
ver di.

He sa bat yı ğın ca ğı nın iş
ti rak çı la rı Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti, Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı nın səd ri 
İl ham Əli ye və mü ra ci ət qə bul 
et di lər. Yı ğın caq da qə bul edil
miş qə rar la yi hə si  oxun du.

İc la sa ye kun vu rul maz dan 
ön cə ra yo nun ic ti maisi ya si 
hə ya tın da fərq lə nən 4 nə fər 
fəx ri fər man la təl tif olun du 
və bir qrup gən cə par ti ya
nın üzv lük və si qə lə ri təq dim 
olun du. 

MAİL AĞAXANOV

Fev ra lın 11də Bi nə qə
di Ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
gənc lə rin Və tə nə mə həb bət, 
ta ri xi mi zə hör mət və eh ti ram 
ru hun da tər bi yə olun ma sı və 
ümum mil li li der Hey dər Əli
ye vin zən gin ir si ilə ya xın dan 
ta nış ol maq məq sə di lə Hey
dər Əli yev Mər kə zi nə eks
kur si ya  təş kil olu nub.

Eks kur si ya iş ti rak çı la
rı əv vəl cə ümum mil li li der 

Hey dər Əli ye vin adı nı da şı
yan mər kəz lə ta nış olub lar. 
Mər kə zin əmək da şı gənc lə rə 
qey riadı, mü rək kəb qu ru lu şa 
ma lik və uni kal ti ki li haq qın
da ge niş mə lu mat ve rib. 

Müa sir Ba kı nın sim vol la
rın dan bi ri he sab edi lən mər
kəz də ümu mil li li der Hey dər 
Əli ye vin hə yat və fəa liy yə
ti nin bü tün dövr lə ri ni əha tə 
edən vi deo və fo toar xiv, sə
nəd lər, elə cə də müx tə lif eks
po nat lar nü ma yiş et di ri lir. Üç 
mər tə bə dən iba rət mu zey də 

ən son tex no lo ji ye ni lik lər dən 
is ti fa də edil mək lə da hi şəx
siy yət Hey dər Əli ye vin hə yat 
və fəa liy yə ti nə da ir ət raf lı 
mə lu mat in te rak tiv for ma da 
təq dim edi lir.

İş ti rak çı lar son ra mər
kəz də nü ma yiş et di ri lən 
“Azər bay can in ci lə ri” sər gi si 
ilə ta nış olub lar. On lar sər gi 
va si tə si lə qə dim ta ri xə, mə
də niy yə tə, ədə biy ya ta, adət
ənə nə lə rə sa hib olan doğma 
Azər bay can haq qın da ma raq lı 
mə lu mat lar əl də edib lər. Eks

po zi si ya da nü ma yiş et di ri lən 
qa ya üs tü rəsm lər, müx tə lif 
dövr lə rə aid ar xeo lo ji ta pın
tı lar, et noq ra fik mə mu lat lar, 
nu miz ma tik nü mu nə lər, mil
li ge yim və zər gər lik mə mu
lat la rı zi ya rət çi lər də bö yük 
tə əs sü rat oya dıb.

Eks kur si ya iş ti rak çı la rı 
Hey dər Əli yev Mu ze yi ilə ta
nış lıq dan son ra ABŞın Kos
mik və Ra ket Mər kə zi nin 
(Uni ted Sta tes Spa ce and Roc
ket Cen ter) dün ya prem ye ra sı 
ke çi ril miş “Kos mo sa sə ya hət” 

sər gi sin də olub lar. Bil di ri
lib ki, sər gi  Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin elm və təh sil sa
hə sin də ki la yi hə lə ri çər çi və
sin də Ra bi tə və İn for ma si ya 
Tex no lo gi ya la rı Na zir li yi ilə 
bir gə təş kil olu nub. İş ti rak çı
lar ABŞ Mil li Aero nav ti ka və 
Kos mos İda rə si (NA SA) və 
keç miş So vet İt ti fa qı tə rə fin
dən ya ra dıl mış ən müx tə lif 
kos mik gə mi lə rin və kos mik 
tex no lo gi ya la rın eks po nat la rı 
ilə ta nış olan gənclər müx tə
lif ra ket tip lə ri, ço xis ti fa də li 

kos mik gə mi lə rin fəa liy yə ti, 
müx tə lif peyk lə rin his sə lə ri 
və on la rın ma ket lə ri, kos mo
navt ge yim lə ri, kos mos da qi
da məh sul la rı, me teo rit lər və 
Azər bay ca nın ilk sü ni pey ki 

olan  “Azərs pa ce1”in  or bi tə 
çı xar ılma sın dan bəhs edən 
vi deo və fo to ma te i al lar la və 
elə cə də on la rın bir çox la rı
nın ori ji nal ma ket lə ri ilə ya
xın dan ta nış olub lar.

Heydər Əliyev Mərkəzinə ekskursiya



| 7№06 (50) | 14 fevral 2014 | BİNƏQƏDİ

xüsusi buraxılış
MƏHƏBBƏR ORUCOV

Fev ra lın 7də Bi nə qə di 
ra yon Mən zil Kom mu nal Tə
sər rü fa tı Bir li yi nin (MKTB) 
2013cü ilin so si aliq ti sa di 
ye kun la rı na həsr olun muş 
he sa bat ic la sı ke çi ri lib. İc las
da Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci 
müa vi ni İl qar Sü ley ma nov, ra
yon tə sər rü fa tı şö bə si nin mü
di ri Əda lət Rə cə bov, ha be lə 
mən zilis tis mar sa hə lə ri nin 
(MİS) rəh bər lə ri və sa kin lər 
iş ti rak edib lər.

Top lan tı da he sa bat mə ru
zə si ilə çı xış edən MKTB rəi
si Azər Məm mə dov ötən il 
kom mu nal mə sə lə lə rin həl li 
is ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər dən, ge niş miq yas lı 
abad lıq və ye ni dən qur ma iş
lə rin dən da nı şıb: “MKTBnin 
xid mə ti əra zi sin də yer lə şən 
397 bi na da  62 min dən çox 
sa kin ya şa yır. Ötən il ra yon da 
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 bir çox bi na la rın fa
sad la rın da, gi riş lə rin də, pil lə
kən qə fəs lə rin də əsas lı və ca ri 
tə mir iş lə ri apa rı lıb. Mə həl lə
lər də və bi na la rın gi riş lə rin də 
su xət lə ri əsas lı tə mir edi lib, 
bi na la rın yum şaq dam ör tük
lə ri, no val ça la rı də yiş di ri lib. 
Ya şa yış bi na la rı nın hə yət lə ri 
abad laş dı rı lıb, mə həl lə lər də
ki möv cud “xe yirşər” ev lə ri 
əsas lı tə mir olu nub. 

İl ər zin də 6, 7, 8, 9cu 
mik ro ra yon lar da, Bi lə cə
ri qə sə bə sin də ki 5057/68ci 
mə həl lə də, ümu mi lik də, 423 
mən zi lin 65 min 225 yum şaq 
dam ör tü yü əsas lı tə mir  olu
nub. 67 ya şa yış bi na sın da 254 
gi ri şin, gün lük lə rin, pil lə kən 
qə fəs lə ri nin ca ri və əsas lı 
tə mir iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib. 
Pil lə kən qə fəs lə rin də 1940 
kvad rat metr pən cə rə ye ni si 
ilə əvəz edi lib və ya əsas lı tə
mir olu nub” 

MKTB rəi si bil di rib ki, 
he sa bat ilin də əha li nin iç mə li 
su ilə təc hi za tı is ti qa mə tin

də bir sı ra təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri lib. “Azər su” ASCnin 
si fa ri şi əsa sın da 7ci və 8ci 
mik ro ra yon la rın əra zi sin də 
iç mə li su xət lə ri zir zə mi lər
dən çı xa rı la raq mə həl lə da
xi lin də çə ki lib: “Mən zil lə rə 
gi riş lər dən çə kil miş su xət lə
ri nin ha mı sı say ğac laş dı rı lıb. 
He sa bat ilin də əra zi də 910 
pa qo no metr iç mə li su xət ti, 
1645 pa qo no metr  ka na li za si
ya xət ti tə mir edi lib”.

Qeyd edi lib ki, 2013cü 
il də Bi nə qə di RİHin si fa ri şi 
əsa sın da əra zi də ge niş miq
yas lı abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
gö rü lüb: “7ci və 8ci mik ro
ra yon la rın əra zi sin də – A.Ku
nan ba yev kü çə si 9/25, Azad lıq 
pros pek ti 26, N.Nə ri ma nov 
kü çə si 77 ün van la rın da, 9cu 
mik ro ra yon da A.Məm mə dov 
143, 119, 99 ün van la rın da, Bi
lə cə ri qə sə bə sin də 2, 4, 8, 9, 
10, 11, 12 say lı bi na la rın hə
yət lə rin də, elə cə də 5057/68
ci mə həl lə də abad lıq iş lə ri 
apa rı lıb. Abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri za ma nı, ilk növ bə də, 
əra zi də ki qu ru ağac lar kə si lib, 
hün dür ağac lar bu da nıb. Hə
min hə yət lə rə ye ni ağac və 
bə zək kol la rı əki lib və əra zi 
ya şıl laş dı rı lıb. Bun dan əla və, 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin si
fa ri şi ilə 10 min 215 kvad rat
metr əra zi də müa sir land şaft 
me mar lı ğı əsa sın da ot ör tü yü 
sa lı nıb. Abad laş dı rıl mış  hə
yət lər də 25 ədəd müa sir tip li 
gün lük ti ki lib, 160 ədəd otu
ra caq və 105 ədəd  ye ni ur
na lar qo yu lub. Ümu mi lik də 
ötən il MKTBnin xid mə ti 
əra zi sin də 10 bi na nın hə yə
tin də ge niş miq yas lı ye ni dən
qur ma iş lə ri apa rı lıb. 6, 7, 8 və 
9cu mik ro ra yon la rın əra zi lə
rin də, Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
310 ədəd ye ni işıq di rək lə ri 

ka bel ləş di ri lə rək is tis ma ra 
ve ri lib”. 

 A.Məm mə dov bil di rib 
ki, il ər zin də mə həl lə da xi li 
yol la rın abad laş dı rıl ma sı da 
xü su si diq qət mər kə zin də 
olub: “2013cü il ər zin də mə
həl lə da xi li yol la ra 155 min 
210 kvad rat metr as falt ör tü yü 
dö şə nib. 8ci mik ro ra yo nun 
əra zi sin də –  S.Bəh lul za də 
kü çə si bo yun ca 945 pa qo no
metr bar dür dü zü lüb, kü çə 
ta ma mi lə  işıq lan dı rı lıb. Ye ni 
in şa edil miş 5 “xe yirşər” evi 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin si
fa ri şi əsa sın da zə ru ri ava dan
lıq lar la təc hiz olu nub”. 

MKTBnin rəi si nin söz
lə ri nə gö rə, bir li yin xid mə ti 
əra zi sin də “Ba kı lift” İs teh sa lat 
Bir li yi nin “Bak mən zi lav to ma
ti ka” və “Ba kı lift1” ida rə lə ri 
tə rə fin dən 742 lif tə xid mət 
gös tə ri lir.  Əra zi də 25 il dən 
ar tıq iş lə yən və is tis mar müd
də ti ni ba şa vu ran 445 lift dən 
102si ye ni lə ri ilə əvəz olu
nub, 87 lift əsas lı tə mir edi lib.  

Mə ru zə də həm çi nin bil

di ri lib ki, sa kin lə rin təh lü kə
siz li yi nin tə mi ni məq sə di lə 
mən zil lə rin tüs tü və ha va 
ka nal la rı nın iş lək və ziy yət də 
sax lan ma sı na diq qət ar tı rı lıb. 
2013cü il ər zin də 18 min 670 
mən zi lin tüs tü və ven til ya si
ya ba ca la rı na ba xış ke çi ri lib. 
2625 mən zil də tüs tü ba ca la
rı tə miz lə nib. Bun dan baş
qa, MKTB hər gün 3 mil yon 
178 min kvad rat metr sa hə nin 
gün də lik sü pü rül mə si və tə
miz lən mə si ni tə min edir. 

A.Məm mə dov qeyd edib 
ki, ötən il mən zil fon du nun 
nor mal və ziy yət də sax la nıl
ma sı üçün zə ru ri tex ni ka və 
ava dan lıq la rın alın ma sı diq
qət mər kə zin də olub: “Əra
zi nin kom mu nal tə miz li yi
ni hə ya ta ke çi rən nəq liy yat 
sa hə si uzun il lər dən bə ri 
ba xım sız lıq dan ya rar sız ha
la düş müş dü. Nəq liy yat sa
hə si nin ma şın me xa nizm lə ri 
əsa sən 19881992ci il lə rin 
is teh sa lı idi. 2012ci ilin may 
ayın dan eti ba rən MKTBnin 
nəq liy yat sa hə si nin tex ni ki 

ba za sı nın ye ni ləş di ril mə si nə 
baş la nı lıb. Tə miz li yə na il ol
maq üçün öz yü kü nü bo şal
dan “Ka maz” mar ka lı yük av
to mo bil lə ri, ha be lə yol sü pü
rən ma şın lar gə ti ri lib. 2013
cü il də nəq liy yat sa hə si nə 
əla və ola raq 1 ədəd “Ka maz”, 
5 ədəd “Ford” tip li “KO”,  1 
ədəd “Fo ton For lan” mar ka
lı öz yü kü nü bo şal dan ma şın 
alı nıb. Əra zi dən çı xan bərk 
məi şət tul lan tı la rı nın da şın
ma sı üçün xü su si tə yi nat lı 
ma şın lar dan is ti fa də olu nur”.

Qeyd edi lib ki, he sa bat 
ilin də bir li yin xid mə ti əra zi
sin də ki 269 hün dür mər tə bə li 
bi na mər kə zi is ti lik sis te mi nə 
qo şu lub. Ha zır da xid mə ti əra
zi də ti ki lən 4 ye ni qa zan xa na
nın kö mə yi ilə 261 bi na is ti lik
lə tə min olu nur. 20142015ci 
il lər də is ti lik sis te mi nə qo şul
muş 7 bi na nın is ti lik lə tə min 
olun ma sı plan laş dı rı lıb. 

He sa bat ilin də və tən daş
la rın şi ka yət və mü ra ci ət lə
ri nin diq qət mər kə zin də sax
lan dı ğı nı de yən A.Məm mə

dov sa kin lə rin prob lem lə ri nə 
həs sas lıq la ya na şıl dı ğı nı diq
qə tə  çat dı rıb. Onun söz lə ri nə 
gö rə, 2013cü il də MKTByə 
1117 mək tub, əri zə və şi ka yət 
da xil olub: “On lar dan 406
sı Bi nə qə di RİHdən, 479u 
müx tə lif təş ki lat lar dan, 164ü 
bi la va si tə və tən daş lar tə rə fin
dən MKTByə  ün van la nıb. 
Mü ra ci ət lə rin 396sı şi ka yət, 
287si xa hiş, 190ı məh kə
mə or qan la rı na mü ra ci ət, 
68i sə rən cam və əmr, 176sı 
mə lu mat xa rak ter li olub. Mü
ra ci ət lər əsa sən dam ör tü yü
nün tə mi ri, is ti lik təc hi za tı, 
suka na li za si ya xət lə rin də ki 
na saz lıq lar, mən zil lə rin tə
mi ri, mən zil lə rə su sız ma sı, 
lif tin iş lə mə mə si, hə yə tin 
abad laş dı rıl ma sı və di gər 
prob lem lər lə bağ lı olub. Və
tən daş la rın mü ra ci ət lə ri ilə 
bağ lı mək tub lar da qal dı rı lan 
mə sə lə lə rin 507si müs bət 
həll edi lib, 151i mü va fiq iza
hat lar ve ri lə rək akt lar tər tib 
olu nub, 25 əri zə isə aidiy yə ti 
təş ki lat la ra gön də ri lib. “Sa
kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə ti 
1646”dan bir li yə il ər zin də 
451 mü ra ci ət da xil olub. Hə
min mu ra ci ət lər dən 344ü 
müs bət həll edi lib, 3 mü ra
ci ət qis mən həl li ni ta pıb, 84 
mü ra ci ət lə bağ lı mü va fiq iza
hat lar ve ri lib. İl ər zin də 6, 7, 
8, 9cu mik ro ra yon la rın əra
zi sin də ya şa yan sa kin lər lə ke
çi ril miş gö rüş lər də qal dı rı lan 
mə sə lə lər əsa sən hə yət lə rin 
işıq lan dı rıl ma sı və  as falt ör
tü yü nün çə kil mə si, dam la rın 
ca ri və əsas lı tə mi ri, zir zə mi
lər də kom mu ni ka si ya xət lə ri
nin tə mi ri ilə bağ lı olub”. 

Son da yı ğın caq he sa bat 
mə ru zə si ət ra fın da mü za ki
rə lər apa rı lıb. 1 say lı MİSin 
rəi si Mah mud Hə sə nov, 102 

say lı MİSin rəi si Na miq Cə
fə rov he sa bat döv rün də rəh
bər lik et dik lə ri sa hə lər də 
gö rül müş iş lər dən və qar şı da 
du ran və zi fə lər dən söz açıb
lar. 

İc las da çı xış edən 7ci 
mik ro ra yon sa ki ni Şöv qü Nu
ri yev, 9cu mik ro ra yon sa ki ni 
Sa mir Gü lə li yev mik ro ra yon
lar da hə ya ta ke çi ri lən abad
lıqqu ru cu luq, ye ni dən qur ma 
iş lə ri nə gö rə Bi nə qə di RİH
in rəh bər li yi nə min nət dar
lıq la rı nı bil dir mək lə ya na şı, 
bə zi so si al mə sə lə lə rin həl
li nə kö mək lik gös tə ril mə si ni 
xa hiş edib lər.

He sa bat yı ğın ca ğın da çı
xış edən Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın bi
rin ci müa vi ni İl qar Sü ley ma
nov MKTBnin 2013cü il də 
gör dü yü iş lə ri qə na ət bəxş 
qiy mət lən di rib. Bil di ri lib ki, 
öl kə də ki di na mik in ki şa fa 
adek vat ola raq Bi nə qə di ra
yo nun da da əha li ni na ra hat 
edən mə sə lə lə rin həl li is ti qa
mə tin də komp leks təd bir lər 
gö rül mə li dir: “Bi nə qə di Ra
yon Mən zilKom mu nal Tə
sər rü fat Bir li yi fəa liy yə ti nə 
gö rə Ba kı şə hə ri üz rə bi rin ci 
yer də dir. Biz bu uğu ru qo ru
yub sax la ma lı yıq. MKTB və 
ona ta be olan qu rum lar öz iş
lə ri ni za ma nın tə lə bi nə uy ğun 
qur ma lı, əha li ilə sıx iş lə mə li
dir lər. Sa kin lə rin prob lem lə ri 
vax tın da həl li ni tap ma lı, on
la rın mü ra ci ət lə ri nə diq qət lə 
ya na şıl ma lı dır. Da im in san la
rın ya nın da ol maq la zım dır”.

İ.Sü ley ma nov uğur lar la 
ya na şı, MKTBnin fə fa liy yə
tin də nöq san la rın da ol du ğu
nu qeyd edib, on la rın tez bir 
za man da həl li nın va cib li yi ni 
vur ğu la yıb. İc ra ha ki miy yə
ti baş çı sı nın bi rin ci müa vi ni 
2014cü il də qar şı da du ran 
və zi fə lər dən, elə cə də hə ya
ta ke çi ri lə cək la yi hə lər dən də 
söz açıb. 

He sa bat yı ğın ca ğı nın ye
ku nun da mü va fiq qə rar qə
bul edi lib.

Bakı şəhəri üzrə birinci yerdə...
BinəqədiMKTBişinigününtələblərisəviyyəsindəqurub

Gü nay Xu da da ye va
YAP Bi nə qə di ra yon  

Təş ki la tı Gənc lər  
Bir li yi nin üz vü

2014cü ilin res pub li
ka mız da “Sə na ye ili” elan 
edil mə si ilə bu il öl kə miz də 
ge niş miq yas lı la yi hə lə rin hə
ya ta ke çi ril mə si ye ni iş yer
lə ri nin açıl ma sı na, əha li nin 
so si aliq ti sa di ri fa hı nın da
ha da yax şı laş ma sı na sə bəb 
ola caq, həm çi nin sə na ye nin 
in ki şa fı re gi on la rın in ten siv 
və di na mik in ki şa fı na şə ra it 
ya ra da caq.

Azər bay can dün ya miq
ya sın da ən sü rət li iq ti sa di 
in ki şa fa ma lik olan öl kə lər 
sı ra sın da yer alır. Res pub li
ka mız da li be ral iq ti sa di sis
te min qu rul ma sı, sa hib kar lı
ğın in ki şa fı na ge niş şə rai tin 
ya ra dıl ma sı, zən gin tə bii 
sər vət lər dən və re gi on la rın 
po ten sia lın dan sə mə rə li is
ti fa də, qey rineft sek to ru nun 
in ki şa fı, in ves ti si ya mü hi ti
nin da ha da yax şı laş dı rıl ma
sı, yer li məh sul la rın rə qa bət 
qa bi liy yə ti nin yük səl dil mə si 
is ti qa mə tin də gö rü lən təd
bir lər öl kə iq ti sa diy ya tı nın 
yük sə lən xət lə in ki şa fı nı tə
min edib. 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə hə ya ta ke çi
ri lən uğur lu da xi li və xa ri ci 
si ya sət kur su nun nə ti cə si ki
mi, ötən il də də Azər bay can 
iq ti sa diy ya tı öz di na mik inki
şa fı nı da vam et di rib. Hə ya ta 
ke çi ri lən iq ti sa di is la hat la ra 
pa ra lel ola raq mak ro iq ti sa di 
sa bit lik qo ru nub sax la nı lıb, 

iq ti sa diy ya tın di ver si fi ka si ya
sı, qey rineft sek to ru nun və 
re gi on la rın in ki şa fı sü rət lə
nib, val yu ta eh ti yat la rı nın sə
mə rə li ida rə edil mə si və mil
li val yu ta nın sa bit li yi tə min 
olu nub, sa hib kar lı ğa döv lət 
dəs tə yi güc lən di ri lib, özəl 
böl mə nin in ki şa fı üçün azad 
rə qa bət və mün bit in ves ti si ya 
mü hi ti ya ra dı lıb, əha li nin so
si al ri fa hı da ha da yax şı la şıb.

Sə mə rə li iq ti sa di stra te
gi ya so si al si ya sə tin də uğur
lu lu ğu nu tə min edib. Ötən 
il və tən daş la rın mad di ri fah 
ha lı nın yax şı laş dı rıl ma sı is ti
qa mə tin də gö rü lən təd bir lər 
– əmək haq la rı nın və pen si
ya la rın ar tı rıl ma sı, və tən daş
la rın əma nət lə ri nin kom pen
sa si ya şək lin də qay ta rıl ma sı 
əhə miy yət li nə ti cə lər ki mi 
də yər lən di ril mə li dir.

Yan va rın 9da Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti İl ham Əli ye vin sədr
li yi ilə Na zir lər Ka bi ne ti nin 
2013cü ilin so si aliq ti sa di 
in ki şa fı nın ye kun la rı na və 
2014cü il də qar şı da du ran 
və zi fə lə rə həsr olun muş ic
la sında səs lən di ri lən fi kir lər 
2013cü il də iq ti sa di in ki şa fın 
uğur la da vam et di yi nin əya ni 
sü bu tu dur. Gös tə ri ci lə rə gö
rə, ötən il ÜDM təx mi nən 
6 fa iz, əha li nin pul gə lir lə ri 
isə 8 fa iz ar tıb. İnf ya si ya isə 
cə mi 2,4 fa iz olub. Bu nun la 
ya na şı, əha li nin pul gə lir lə
ri inf ya si ya nı 3 də fə dən çox 
üs tə lə yib. 

Ötən il ər zin də həm də 
Azər bay can da kos mik sə na
ye nin ya ra dıl ma sı və in ki şa
fı üz rə Döv lət Proq ra mı nın 
hə ya ta ke çi ril mə si is ti qa mə
tin də məq səd yön lü iş lər gö
rü lüb. Mü hüm ad dım ki mi 
Azər bay ca nın Yer ət ra fı or
bi tə peyk çı xar maq tə şəb
bü sü nü qeyd et mək la zım
dır. 2013cü ilin fev ra lın da 
“Azərs pa ce1” – ilk Azər bay

can pey ki fə za ya bu ra xı lıb. 
Ha zır da öl kə miz də kos mik 
sə na ye nin in ki şaf et di ril mə
si is ti qa mə tin də iş lər davam 
et di ri lir. Bu peyk öl kə mi zin 
qlo bal in for ma si ya cə miy
yə ti nə in teq ra si ya olun ma
sın da, Qərb lə Şərq ara sın
da in for ma si ya re gio nu nun 
apa rı cı döv lət lə rin dən bi ri nə 
çev ril mə sin də əhə miy yət li 
rol oy na ya caq. Ey ni za man
da, bu sahədə kom mer si ya 
əhə miy yə ti ba xı mın dan əl də 
olu na caq gə lir lər öl kə iq ti
sa diy ya tı nın in ki şa fı na güc lü 

tə sir gös tə rə cək. Döv lə ti
mi zin baş çı sı Dün ya Azər
bay can lı la rı nın Həm rəy liyi 
Gü nü və  Ye ni il mü na si bə ti lə 
Azər bay can xal qı na təb ri kin
də bu ba rə də bildirmişdir: 
“Bu il Azər bay can kos mik 
döv lə tə çev ril di. İlin əv və
lin də “Azərs pa ce1” pey ki
nin fə za ya bu ra xıl ma sı ta ri xi 
nai liy yət dir. Bu, onu gös tə rir 
ki, öl kə miz bö yük iş lə rə, bö
yük uğur la ra im za atır. Kos
mik sə na ye nin in ki şa fı öl kə
mi zin ümu mi, in tel lek tu al və 
iq ti sa di po ten sia lı nı bir da ha 
təs diq lə yir”. 

Bu nun la ya na şı, ötən 

müd dət ər zin də öl kə də sə
na ye ləş mə si ya sə ti də uğur la 
da vam et di ri lib. Sə na ye po
ten sia lı nın in ki şa fı üçün zən
gin xam mal ba za sı nın möv
cud lu ğu, çox şə bə kə li sə na ye 
komp lek si nin im kan la rı nın 
sə fər bər edil mə si bu sa hə
nin son 5 il də key fiy yət və 
kə miy yət ba xı mın dan sıç ra
yı şı na tə kan ve rib. Azər bay
can da sə na ye nin in ki şa fı na 
neft sek to ru im puls ver sə də, 
ümu mi lik də ma şın qa yır ma, 
me tal lur gi ya, ye yin ti və emal 
mü əs si sə lə ri, tex no lo gi ya lar, 

kim ya komp lek si, mə dən çı
xar ma və fi liz mü əs si sə lə ri bu 
sa hə nin əhə miy yət li də rə cə
də in ki şa fı na  im kan ya ra dıb. 
Sə na ye nin struk tu ru na diq qət 
ye tir dik də, qey rineft sə na ye
si sa hə lə ri nin ar tım tem pi nin 
da ha yük sək ol du ğu nu gör
mək müm kün dür. Bü tün bu 
amil lə ri nə zə rə ala raq, ölkə 
Pre zi denti 2014cü ili “Sə
na ye ili” elan et di. 29 yan var 
2014cü il də döv lət baş çı sının 
im za la dı ğı sə rən ca mın gi riş 
his sə sin də 20ci əs rin 70ci il
lə rin dən baş la ya raq Azər bay
can da ge niş sə na ye ləş mə si ya
sə ti nin tət bi qi nə baş lan dı ğı və 

bu sa hə də güc lü bir po ten si al 
ya ra dıl dı ğı ifa də edi lə rək, son 
10 il də sə na ye nin in ki şaf et di
ril mə si sa hə sin də bö yük mü
vəf ə qiy yət lə rə im za atıl dı ğı, 
sə na ye is teh sa lı nın 2,7 qat 
art dı ğı qeyd edi lib. Bu dövr
də müa sir sə na ye sa hə lə ri nin 
qu rul ma sı, sə na ye inf rast ruk
tu ru nun yax şı laş dı rıl ma sı sa
hə lə rin də bir çox la yi hə nin 
re al laş dı rıl dı ğı ifa də edi lib və 
ye ni iş yer lə ri nin açıl dı ğı, öl
kə sə na ye si nin ye ni in ki şaf 
mər hə lə si nə qədəm qoyduğu 
vur ğu la nıb.

Tə rəd düd süz qeyd et mək 
olar ki, 2014cü ilin “Sə na ye 
ili” elan edil mə si nə ti cə sin də 
öl kə miz də neft sə na ye si ilə 
ya na şı, qey rineft sek to ru nun 
in ki şaf et di ril mə si, ye ni sə
na ye mü əs si sə lə ri, ix rac yö
nüm lü sə na ye məh sul la rı nın 
is teh sa lı, emal mü əs si sə lə ri
nin, bö yük sə na ye komp leks
lə ri nin ya ran ma sı öl kə mi zin 
gə lə cək in ki şa fı nı tə min edə
cək və öl kə iq ti sa diy ya tı nın 
da ya nıq lı şə kil də irə li lə mə si
ni mü əy yən ləş di rə cək. Ye ni 
is teh sal sa hə lə ri nin, sə na ye 
park la rı nın ya ra dıl ma sı, böl
gə lə rin sə na ye po ten sia lı nın 
güc lən di ril mə si öl kə nin bu 
sa hə də də in ki şa fı nı tə min 
edə cək. 

Nə zə rə al saq ki, 2013
cü il də “İKT ili” çər çi və sin
də gö rü lən iş lə rin fo nun da 
Azər bay ca nın di na mik in ki
şa fı da ha da sü rət lə nib, o za
man əmin lik lə qeyd edə bi
lə rik ki, 2014cü ilin “Sə na ye 
ili” elan edil mə si nə ti cə sin
də öl kə miz də ge niş miq yas
lı uğur lu la yi hə lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si ye ni iş yer lə ri nin 
açıl ma sı na, əha li nin so si
aliq ti sa di ri fa hı nın da ha da 
yax şı laş ma sı na sə bəb ola caq. 
Ey ni za man da, sə na ye nin in
ki şa fı re gi on la rın in ten siv və 
di na mik in ki şa fı na şə ra it ya
ra da caq. 

Öl kə miz də ge niş miq yas lı la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir

MAİL AĞAXANOV

Fev ra lın 10da Azər
bay can Res pub li ka sı Döv lət 
Neft Şir kə ti (ARDNŞ) və Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
284 saylı tam or ta  mək tə bin 
akt za lın da təd bir ke çi ri lib.  
Təd bir də ix ti sas lı kadr po
ten sia lı üz rə ha zır lı ğın da
ha er kən yaş mər hə lə sin də 
apa rıl ma sı üçün ARDNŞ 
tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lən 
və or ta mək təb lə rin yu xa rı 
si nif şa gird lə ri ni əha tə edən 
“Gə lə cə yin mü hən dis lə ri” 
la yi hə si nin təq di ma tı olub. 
Mə ra sim də Bi nə qə di ra
yo nun da yer lə şən 284, 297, 
298, 299, 300, 301, 314 say lı 
mək təb lə rin yu xa rı si nif şa
gird lə ri iş ti rak edib lər.

La yi hə nin əsas məq
sə di 911ci si nif şa gird lə
ri ni sə na ye nin in ki şa fın da 
prio ri tet sa yı lan mü hən dis
lik ix ti sası üz rə is ti qa mət
lən dir mək, təh sil al dıq
la rı müd dət də gə lə cə yin 
mü hən dis lə ri ilə müx tə lif 
proq ram lar çər çi və sin də 
maa rif lən di ri ci iş lər apar
maq və gə lə cək üçün pe şə
kar kadr lar ye tiş dir mək dir. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı Apa

ra tı nın İc ti maisi ya si və 
humanitar məsələlər şö
bə si nin əmək da şı Sey mur 
Ha cı yev ARDNŞnin öl
kə mi zi bey nəl xalq aləm də 
la yiqincə təm sil et di yi ni və 
bö yük nü fu za ma lik mil li 
şir kət ol du ğu nu, öl kə sə na
ye si nin in ki şa fı üçün mü
hən dis lik pe şə si nin önəm
ini vur ğu la yıb. 

Da ha son ra ARDNŞ
nin baş ofi sinin İn san re
surs la rı de par ta men ti nin 
əmək daş la rı şir kə tin ya
ran ma sı, in ki şa fı, mü əs si
sə lə ri nin fəa liy yə ti və iri 
ren ta bel li la yi hə lə ri, hə ya ta 
ke çi ri lən xa ri ci və da xi li tə
qa üd proq ram la rı, pe şətə
lim mər kəz lə ri, yay mək tə
bi və yay təc rü bə si ba rə də 
mə lu mat ve rib lər. Təq di
mat za ma nı neftqaz mü
hən dis li yi, geo lo gi yageo
fi zi ka mü hən dis li yi, kim ya 
mü hən dis li yi, me xa ni ka 
mü hən dis li yi, kom pü ter 
mü hən dis li yi və eko lo gi ya 
mü hən dis li yi ba rə də in for
ma si ya ve ri lib və şa gird lə ri 
ma raq lan dı ran su al lar  ca
vab lan dı rı lıb. Təq di ma ta 
ma raq bö yük ol du ğun dan, 
la yi hə nin Bi nə qə di ra yon 
mək təb lə rin də sil si lə şə
klin də da vam et di ril mə si 
qə ra ra alı nıb.

Binəqədidə potensial 
kadr hazırlığı layihəsi 
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Bu gün lər də həm “Bi
nə qə di” qə ze ti nin, həm də 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid
mə ti – 1646”nın fəa liy yə tə 
baş la ma sı nın bi rin ci il dö
nü mü ta mam ol muş dur. Bu 
mü na si bət lə fev ra lın 10da 
Bi  nə  qə  di Rayon İcra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xaləddin 
İsgəndərov qəzetin və Xid
mə tin əməkdaşlarını qəbul 
etmişdir. Gö rüş də  ic ra ha
ki miyyəti baş çı sı nın müa vi ni 
Ay  gün Əli ye va və RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın İc ti maisi ya si və 
hu ma ni tar mə sə lələr şö bə si
nin mü di ri Aqil Ey va zov də 
iş ti rak edir dilər. 

Ra yon ic ra ha ki miy yə
ti nin baş çı sı Xa  ləd  din İs
gən də rov “Bi nə qə di” qə
ze ti nin və “Sa kin lə rin Mü
ra ci ət Xid mə ti – 1646”nın 
kollektivlərini səmimi təbrik 
edərək onlara fəaliyyətində 
uğurlar arzuladı: “İki il əv vəl 
cənab Pre zi dent mə ni Bi nə
qə di ra yo nu na ic ra baş çı sı 
tə yin edən də ay dın şə kil də 
bil dir di ki, biz xalq üçün iş lə
yi rik. Hə min an dan bu söz lər 
ra yon rəh bə ri ki mi mə nim 
fəa liy yə tim də baş lı ca məq sə
də çev ril di. 

Ra yo nun ic ti maisi ya si 
hə ya tı, so si al iq ti sa di gös tə
ri ci lə ri ilə ta nış lıq dan son ra 
mə lum ol du ki, bu ra da əsas
lı ye ni dən qur ma ya, sü rət li 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri nə 
başla maq va cib dir. İlk ön
cə, qa nun çu lu ğu möh kəm

lən dir mək la zım idi. Ha mı 
 məmur lar və sı ra vi və tən
daş lar bil mə li və dərk et mə
li idi lər ki, öl kə baş çı sı nın 
zəma nə ti ilə öl kə ni qa nun
lar ida rə edir. Biz bu nu et dik. 
İda rə et mə də qa nun çu luq və 
ni zamin ti zam möh kəm lən
di. Son ra bö yük la yi hə lər haq
qın da dü şün dük. Abad lıq və 
qu ru cu luq iş lə ri nə baş la dıq. 
Qı sa müd dət də ye ni dən qur
ma nın miq ya sı xey li də rə cə
də ge niş lən di. Biz gör dük ki, 
əha li nin mə lu mat lan dı rıl ma
sın da, maa rif lən dir mə işin
də fəa liy yə ti mi zdə nis bə tən 
lən gi mə lər var. Qu ru cu luq 
prosesində əha li nin iştirakı 
üçün təb li ğa ta bö yük eh ti yac 
duyulurdu. Və ziy yət dən çıx
maq üçün küt lə vi in for ma si ya 
vasi tə sin dən is ti fa də et mək 
la zım idi və hə min dövr də 
mən  “Bi nə qə di” qə ze ti nin 
bər pa sı ba rə də xeyli dü şün
düm. Çün ki vax ti lə tə sis olu
nan qə zet uzun müd dət idi 
ki, fəa liy yə ti ni da yan dır mış dı.  
Dü zü nü de yim, bu mə sə lə ət
ra fın da çox gö türqoy et mə li 
ol dum. Bü tün bun la rı nə zə rə 
ala raq, “Bi nə qə di” qə ze ti nin 
bə pa sı nı, ye ni dən işıq üzü 
gör mə si ni va cib iş lər dən bi ri 
ki mi qə bul et dim.

Qə zet mühüm təb li ğat 
va si tə lərindən biridir. Ra yo
nu mu zun sa kin lə ri qə ze tə 
teztez mü ra ci ət edir, fi  kir lə
ri ni bö lü şür lər. Mən re dak
si ya üçün ya ra dıl mış şə ra it lə 

da im ma raq la nır, bu sa hə yə 
mə sul şəxs lər dən və ziy yə ti 
öy rə ni rəm. İlk vaxt lar şə ra it 
baxımın dan  mü əy yən çə
tin lik lər ol sa da, in di hər şey 
qay da sı na dü şüb. Kol lek tiv 
bü tün mə sə lə lər də ope ra tiv 
ol ma ğa ça lı şır. Ha zır da “Bi
nə qə di” qə ze ti nin fəa liy yə
ti ni qə na ət bəxş say maq olar. 
Qə zet ha zır da öz işi ni düz gün 
qu rub, iş də ope ra tiv lik göz
ləni lir. Ra yo nu mu zun sa kin
lə ri də qə ze tə teztez mü ra ci
ət edir, fi  kir lə ri ni bö lü şür lər. 

Bi nə qə di pay tax tı mı zın 
bö yük ra yon la rın dan bi ri dir. 
Azər bay can Pre zi den ti cə nab 
İl ham Əli yev ötən il 4 də fə 
Bi nə qə di yə sə fər edib.  Bu da 
res pub li ka rəh bər li yinin  ra
yo nu mu za diq qətinin bariz 
nümunəsidir. Pre zi den ti miz 
gö rü lən və gö rü lə cək iş lər lə 
bağ lı  tap şı rıq və töv si yə lə
ri ni ve rib. Məhz bu sə fər lər
dən son ra rayo nu muz da pi
lot la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir. 
Bü tün bun lar isə, şüb hə siz ki, 
sa kin lə rimi zin fi  ra van hə ya tı, 
ra yo nu mu zun so si aliq ti sa di 
in ki şa fı yo lun da atı lan ad dım
lar dır”.

İc ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 

çı xı şın da ra yo nun ic ti maisi
ya si hə ya tı ilə bağlı  bə zi mə
sə lə lə rə də to xun araq bildirdi 
ki, sürətli inkişafla yanaşı, 
Binəqədi rayonunda bir sı ra 
ne qa tiv hal lara da tə sa düf olu
nur. İc ra baş çı sı xüsusilə də 
rayonda cinayətkarlığın, nar
ko ma ni ya nın art ması halları 
ilə bağlı narahatlığını ifadə 
edərək qəzetin əməkdaşlarına 
bu sahədə maarifləndirmə 
işini gücləndirməyi tövsiyə 
etdi: “Tə əs süf edi rəm ki, Bi
nə qə di ha zır da ci na yət kar lığ ın 
səviyyəsinə görə pay taxt ra
yon la rı arasın da ön yerlərdə 
dayanır. 1516 yaş lı gənc lərin 
oğur luq ha di sələ rində iştirakı, 
habelə nar ko ti kə qur şa nan
la rın sa yı ar tıb. Bü tün bun lar 
gös tə rir ki, rayonda gənc lər
lə cid di iş apa rıl ma lı dır. Bü tün 
gü cü mü zü səfərbər edərək 
bu sosial bəlaların qarşısını 
almalıyıq. Sözsüz ki, ci na
yətkarlar barəsində qanuni 
ölçü götürülür, onlar məhkəmə 
qərarları ilə həbs xa na la ra gön
də ri lirlər. Lakin uzun il lər 
həbs xana da qa lan və son ra dan 
azad lı ğa çı xan in san la rı da diq
qət dən kə nar da qoy maq ol maz. 
Be lə in san lar la daimi tə mas da 
ol maq, on la rın prob lem lə ri ilə 
ma raq lan maq va cib dir. Adə
tən, həbs dən ye ni azad lı ğa 
çı xan in san lar bir müd dət çaş
qın lıq için də olur lar. On lar dan 
bir ço xu ye ni hə ya ta alı şa bil
mir, ci na yət tö rə də rək ye ni dən 
həbsxa na ya qa yı dırlar. Bax, be
lə in san lar la ün siy yət qur maq, 
on lar la gö rüş lər ke çirmək la
zım dır ki, növ bə ti ci na yət lə rin 
qar şı sı alın sın. Bu mə sə lə də 
KİVin də üzə ri nə çox cid di 
vəzifələr dü şür”. 

İc ra baş çı sı ra yon əra zi
sin də fəa liy yət gös tə rən bə zi 
di ni tə ri qət lə rin fəa liy yə ti ilə 
də  bağlı na ra hat  lı ğı nı bil dir
di: “Mə ni na ra hat edən mə sə
lə lər dən bi ri də cə miyyət də 
bir mə na lı qə bul edil mə yən 
radikal di ni tə ri qət lə rin ra yo
nu mu za ayaq aç ma sı dır. Son 
za man lar gənc lə ri öz sı ra la
rı na qoş ma ğa cəhd gös tə rən 
be lə qrup la rın sa yı ar tıb. Şüb
hə siz ki, Azər bay can döv lə ti 
bu yön də ar dı cıl iş lər apar
ır. Öl kə miz də din pərdəsi 
altında gizlənərək öz çirkin 
niy yət lə ri ni hə ya ta ke çir
mə yə ça lı şan bəzi üzdəniraq 
şəxslər  qətiyyən nə za rət dən 
kə nar da de yil”.

Xa ləd din İs gən də rov 
vurğuladı ki, Azər bay can 
döv lə ti nin hə ya ta ke çir di
yi səmərəli iq ti sa di si ya sətin 
nə ti cə si olaraq,  res pub li ka
mı zın bü tün sa hə lər üz rə 
in ki şa fı göz qa ba ğın da dır: 
“Ha zır da Azər bay can iq ti sa di 
ğös tə ri ci lə ri nə gö rə qa baq cıl 
dün ya öl kə lə ri i lə mü qa yi sə 
olu na bi lər. İq ti sa di si ya sət 
böl gə lər də də uğur la hə ya ta 
ke çi ril mək də dir. Bu   müs
bət irə li lə yiş, tə bii ki, cənab 
Prezidentin səyi nəticəsində 
respublikada bərqərar olan 
si ya si sa bit li yin nə ti cə sin də 
müm künləşib. 

Əv vəl lər sa kin lər tə rə
fin dən rayonun  ic ra struk
tur la rı na gön də ri lən şi ka yət 
əri zə lə ri çoxluq təş kil edir di. 
İn di isə belə halların sa yı xey
li aza lıb. Bu, həya ta ke çir di yi
miz məqsədyönlü  tədbirlərin 
sa yə sin də müm kün olub. Əl
bət tə, prob lem lə rin ta mami
lə ara dan qal dı rıl dı ğı nı de yə 
bil mə rik. Hə yat da vam edir
sə, de məli,  prob lem lər də 
ola caq. Bu nun la be lə,  prob
lem lə rə bi ga nə ya na şmaq, 
laqeydlik nümayiş etdirmək 
yolverilməzdir, əksinə, on
la rın həl li bi zim əsas və zi fə
miz dir. Möhtərəm Pre zi den t 
çı xış la rın da də fə lər lə vur
ğu la yıb ki, hər bir mə mur 
xal qın için də ol ma lı, on la rın 
dərdsə ri nə şə rik çıx ma lı dır. 
Pre zi den ti mi zin bi zə gös tər
di yi eti ma dı doğ rult ma lı yıq. 

Bi nə qə di dəki abad lıqqu
ru cu luq iş lə ri müvafi q   Döv
lət Proq ra mı əsasında hə
ya ta ke çi rilir.  Görülən işlər 
mü əy yən bir döv rü əha tə 
edir və bu müddət  ər zin
də həyata keçirilən tədbirlər 
mü əy yən olunmuş qrafikə 
uyğun aparılır. Biz də öz 
işimizi məhz bu istiqamətdə 
qurmağa çalışırıq. La kin bə
zi in san lar Döv lət Proq ra
mı nın uzun bir döv rü əha tə 
et di yin dən xə bər siz dir. Xü
su si lə KİV nü ma yən də lə ri 
bu mə sə lə də diq qət li ol ma
lı, yay dıq la rı infor ma si ya da 
ope ra tiv lik lə ya na şı, də qiq li yi 
də qo ru ma lı dır lar. İri həcm li 
la yi hə lər mü va fi q qra fi k əsa
sın da ye ri nə ye ti ri lir. Döv lət 
Proq ra mın da qar şı ya qo yu
lan və zi fə lər ra yo nu muz da 
vaxtlıvaxtında icra olunur”.

RİH baş çı sı çı xı şın da “Sa
kin lə rin Mü ra ci ət Xi dmə

ti – 1646”nın ya ran ma sın dan 
son ra ra yon da şi ka yət lə rin 
sayının xey li azal dı ğı nı da 
diqqətə çəkərək bil dir di ki, 
yeni xid mətin fəaliyyəti sa
kin lə rin prob lem lə ri nin dər
hal, ye rin də cə həll olun ma sı  
baxımından çox uğurludur: 
“İn for ma si ya və kom mu ni ka
si ya tex no lo gi ya la rı nın tət bi qi 
və elekt ron hö ku mət qu ru cu
lu ğu çər çi və sin də ra yon ic ra 
ha ki miy yət lə ri ara sın da ilk 
dəfə ola raq “Sa kin lə rin Mü
ra ci ət Xid mə ti” Bi nə qə di də 
fəa liy yə tə baş la yıb. Bu işə cid
di ya na şı rıq. Mə su liy yə ti miz 
da ha da ar tıb. Ümu miy yət lə, 
hər kəs öz işin də məsu liy yət
li ol ma lı, qar şı sı na qo yu lan 
və zi fə lə ri la yi qin cə ye ri nə ye
tir mə li dir. Biz ha mı mız döv lə
ti miz, xal qı mız üçün ça lı şı rıq. 
Bi nə qə di ra yo nu na ic ra baş çı sı 
tə yin olun du ğum ilk vaxt lar da 
mü əy yən çə tin lik lər lə rast laş
dım. Gör dü yü müz iş lər bə zi 
in san lar tə rə fi n dən baş qa cür 
qar şı lanır dı. Mə sə lən, ha ra da
sa bir abad lıq işi nin tə mə li ni 
qo yan da de yir di lər ki, ye ni ic
ra baş çı sı bu ra da özü üçün ob
yekt ti kir. Za man keç dik cə, in
san lar gör dü lər ki, apar dı ğı mız 
iş lər yalnız sa kin lə rin ra hat lı ğı 
üçün dür. Ar tıq iki ilə ya xın dır 
ki, Bi nə qə di ra yo nu nun ic
ra baş çısı yam. Lakin hər gün 
işə gə lən də mə nə elə gə lir ki, 
Pre zi den ti miz bu mə su liy yət li 
və zi fə ni mə nə məhz bu gün 
tap şı rıb. Geriyə boylananda 
xey li işin hə ya ta ke çi ril di yi nin 
şa hi di olu ruq. Am ma gə lə cə yə 
bax dıq ca gö rü lə cək iş lə rin nə 
qə dər çox ol duğunu dü şün
mə li olur san. Özü mü zə tən
qi di ya naş ma ğı ba car ma lı yıq. 
Da xi li tən qid in ki şa fa tə kan 
ve rən, in sa nı düz gün is ti qa
mə tə yö nəldən baş lı ca amil
dir. Hər biri miz döv lə ti mi zə 
ürək dən xid mət gös tər mə
li yik. Azər bay can Pre zi den ti 
xal qı mı zın fi  ra van hə ya tı, öl
kə mi zin güc lən mə si is ti qa mə
tin də məqsədyönlü, qətiyyətli 
və düşünülmüş ad dım lar atır. 

“SMX1646”nın əmək daş
la rı qı sa müd dət ər zin də iş lə
ri ni yük sək sə viy yə də hə ya ta 
ke çir mə yə na il olub lar. Onlar 
gün ər zin də onlarca telefon 
zəng i nə ca vab ver mə li olur
lar. İn san lar xa rak ter cə müx
tə lif dir, hər kəslə öz di lin də 
da nış maq heç də asan de yil. 
Lakin öz işlərinin peşəkarı 

olan əmək daş la r hamı ilə dil 
tapmağı bacarırlar.  

“SMX1646”nın yalnız 
Bi nə qə di əra zi sin də fəa liy
yət gö stərməsi  ra yo nu mu
zun böyük uğu ru dur. Bü tün 
bun la rı nə zə rə alan “SMX
1646”nın əmək daş la rı da ha 
mə su liy yət li ol ma lı, hər bir 
zən gin ar xa sın da mü əy yən 
bir prob le min da yan dı ğı nı 
dərk et mə li dir lər. Xid mə tin 
əmək daş la rı da xil olan zəng
lər va si tə si lə qal dı rı lan prob
lem lə ri müavinlərə, aidiy yəti 
şö bə lə rə dər hal çat dı rır lar. 
Bu, xid mə tin mü va fi q qu rum
lar la sıx əmək daş lıq et di yi nin, 
bir gə ça lış dı ğı nın gös tə ri ci si
dir. SMXnın  bun dan sonra 
da xid mət təş ki lat la rı nın yer li 
qu rum la rı ilə sıx əmək daş lıq 
edə cə yi nə əmi nəm”.

Son ra “Bi nə qə di” qə ze ti nin 
baş re dak to ru Rü fət Mər da nov 
çı xış edərək göstərilən diq qə
tə gö rə re dak si ya nın kol lek ti vi 
adın dan ra yon ic ra ha ki miy yə
ti nin baş çı sı Xa ləd din İs gən də
ro va min nət dar lı ğı nı bil dir di. 
Gö rü şün qə zet əmək daş la rı 
üçün xeyli fay da lı ol du ğu nu 
de yən baş re dak tor səs  lə  nən fi 
kirlə rin, töv siyələrin kollektivin 
fəa liy yə ti nə müs bət tə sir gös 
tə  rə  cə  yi  ni vur ğu la dı. Qeyd et di 
ki, ra yon rəh bər li yi nin diq qət 
və qay ğı sı, yük sək eti ma dı qə
zet əmək daş la rı nı da ha da səy
lə, mə su liy yət lə iş lə mə yə sövq 
edir: “Ra yo nu muz un ictimai 
həyatında baş ve rən ha di sə
lə ri, apa rı lan abad lıqqu ru cu
luq işləri ilə bağ lı mə lu mat la rı 
ope ra tiv şə kil də qə ze ti miz də 
dərc etməyə çalışırıq. Qə ze tin 
vaxt lıvax tın da  nəşr olun ma sı 
üçün potensial gücümüz və ya
ra dı lan şə ra it bu na im kan ve rir. 
Bun dan son ra kı fəa liy yə ti miz 
dövründə qəzetimizin daha da 
oxunaqlı olması və  oxu cu lar tə
rə fi n dən rəğbətlə qarşılanması 
üçün əlimizdən gələni edəcək, 
bi zə gös tər ilən eti ma dı doğrult
ma ğa ça lı şa ca ğıq”.

“Sa kin lə rin Mü ra ci ət 
Xid mə ti1646”nın rə i  si Anar 
Sə  fə  rov da xid  mə  tin əmək 
daş  la  rı adın dan ra yon ic ra ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa  ləd  din 
İs  gən  də  ro  va min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  dir  di. Qeyd et  di ki, SMX 
bun  dan son  ra da öz fə a  liy  yə 
ti  ni gü  nün tə  ləb  lə  ri sə  viy  yə 
sin  də qu r ma ğa ça lı şa  caq.

Təd  bi  rin so  nun  da Xa 
ləd  din İs  gən  də  rov hər iki 
kol  lek  ti  və gə  lə  cək iş lə rin də, 
şəx si və pe şə fəa liy yət lə
rin də  uğur  lar ar  zu  la  dı: “Bu 
gö  rüş  ra  yo nu muz  da apa  rı 
lan iş  lə  rə bir ba  xış  dır, de  sək, 
ya  nıl  ma  rıq. Həm “Bi  nə  qə  di” 
qə  ze  ti nin, həm də “SMX
1646”nın kol  lek  ti  vi  nin fə a  liy 
yə  ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri 
rəm. İşi  mi  zi elə qur  ma  lı  yıq 
ki, döv  lə  ti  mi  zə, xal  qı mı  za 
fay da ve rə bi lək. Möh tə rəm 
Pre  zi  den  ti miz İl  ham Əli  ye 
vin rəh bər li yi al tın da hə ya ta 
ke çi ri lən bö yük qu ru cu luq 
iş lə ri nə hər bi ri miz öz töh
fə mi zi ver mə yə ça lış ma lı, 
mi li ma raq la rı ifa də edən bu 
si ya sət ət ra fın da sıx bir ləş
mə li yik. Bu bir  lik döv  lə  ti  mi 
zin iq  ti  sa  di gü  cü  nün art  ma  sı, 
xal  qı  mı  zın fi   ra  van hə  ya  tı  nın 
tə mi na tı  de mək  dir”.  

ESMİRA ORUCOVA
 
Fəa liy yə tin də ic ti ma iy yət lə əla qə lə rə, və tən daş lar la 

bir ba şa tə mas la ra üs tün lük ve rən, şəf  af  ıq və he sa bat lı lıq 
prin sip lə ri ni önə çə kən Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
bu məq səd lə həm in for ma si yakom mu ni ka si ya tex no lo gi ya
la rı nın son nai liy yət lə rin dən, həm də küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə ri nin im kan la rın dan mak si mum də rə cə də bəh rə
lən mə yə ça lı şır. Ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin tə sis çi si ol du ğu 
“Bi nə qə di” qə ze ti nin 11 il lik fa si lə dən son ra 2013cü il yan
va rın 25də nəş ri nin bəp ra edil mə si, ha be lə fev ra lın 6dan 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə ti1646”nın fəa liy yə tə baş la ma
sı ic ti mai əla qə lə rin müa sir döv rün tə ləb lə ri nə uy ğun laşq
dı rıl ma sı is tə yi nin ba riz tə səc cü mü dür.


