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Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
mar tın 7də pay taxt Ba kı da 
in şa sı da vam et di ri lən bir sı ra 
yol qov şaq la rın da və yol ötü
rü cü lə rin də ti kin ti iş lə ri nin 
ge di şi ilə ta nış ol muş dur. 

Son il lər pay taxt da və re gi
on lar da yol inf rast ruk tu ru nun 
ya ra dıl ma sı ilə bağ lı mü hüm 
təd bir lər gö rü lür. Çox say lı yol 
ötü rü cü lə ri, kör pü lər, tu nel
lər, ye ral tı və ye rüs tü pi ya da 
ke çid lə ri in şa olu nur, bey nəl
xalq stan dart lar sə viy yə sin də 
av to mo bil yol la rı sa lı nır. Bü
tün bu iş lər “Azər bay can da 
av to mo bil yol la rı şə bə kə si nin 
ye ni ləş mə si nə və in ki şa fı na 
da ir 20062015ci il lər üz rə 
Döv lət Proq ra mı”na uy ğun 
ola raq gö rü lür. Bu çər çi və
də hə ya ta ke çi ri lən məq səd
yön lü təd bir lər nə ti cə sin də 
yolnəq liy yat komp lek si nin 
ay rıay rı qur ğu la rı yük sək 
key fi y yət lə ti ki lə rək is tis ma ra 
ve ri lir. 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə Ba kı şə hə rin də 
nəq liy ya tın hə rə kə ti nin tən
zim lən mə si və yol inf rast ruk
tu ru nun tək mil ləş di ril mə si 
la yi hə lə ri üz rə iş lər ar dı cıl 
ola raq da vam et di ri lir. Ye ni 
yol qov şaq la rı nın, kör pü lə rin, 
ye ral tı və ye rüs tü ke çid lə rin 
in şa sı Ba kı da tı xac prob le mi
nin ara dan qal dır ma sı na və 
əha li nin ra hat lı ğı nın tə min 
edil mə si nə yö nəl dil miş dir. 
Yolnəq liy yat sis te mi nin tək
mil ləş di ril mə si so si al yö nüm
lü təd bir lər ol maq la ya na şı, 
öl kə mi zin iq ti sa di qüd rə ti nin 
də gös tə ri ci si dir. İn di öl kə də 
hə ya ta ke çi ri lən nə həng inf
rast ruk tur la yi hə lə ri be lə bir 
re al lı ğı da or ta ya qo yur ki, son 
il lər də qa za nı lan nai liy yət
lər Azər bay ca nın po ten sia lı nı 
tam üzə çı xar maq la ya na şı, 
öl kə mi zin gə lə cə yi nə he sab
la nan ad dım la rın da düz gün 
is ti qa mət də atıl dı ğı nı təs diq
lə yir. Döv lə ti mi zin baş çı sı nın 
tap şı rıq la rı na əsa sən, pay tax
tın yolnəq liy yat inf rast ruk tu

ru nun da ha müa sir sə viy yə yə 
çat dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
məq səd yön lü və mü hüm təd
bir lər sı ra sı na ye ni lə ri də əla
və edi lir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
əv vəl cə pay tax tın Zi ya Bün
ya dov pros pek ti nin Mü zəf  ər 
Nə ri ma nov kü çə si ilə kə siş
mə sin də yol ötü rü cü sü nün ti
kin ti si ilə ta nış ol muş dur. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı na 
mə lu mat ve ril miş dir ki, Ba kı 
şə hə rin də nəq liy yat sis te mi
nin tək mil ləş di ril mə si üz rə 
Təd bir lər Pla nı na uy ğun ola
raq, Zi ya Bün ya dov pros pek ti
nin ye ni dən qu rul ma sı la yi hə
si nə gö rə 10 ki lo met rə ya xın 
uzun lu ğu olan 10 cər gə li av to
mo bil yo lu ən müa sir tə ləb lər 
sə viy yə sin də sa lı nır. La yi hə yə 
əsa sən bu ra da müx tə lif sə viy
yə li 5 yol qov şa ğı, 4 ye rüs tü və 
2 ye ral tı pi ya da ke çi di də in şa 
olu nur. Zi ya Bün ya dov pros
pek ti nin Mü zəf fər Nə ri ma
nov kü çə si ilə kə siş mə sin də 
bi rin ci yol qov şa ğı tu nel dən və 
tu nel üzə rin də nəq liy yat va

si tə lə ri nin dai rə vi hə rə kə ti ni 
və ge ri yə dön mə lə ri ni tə min 
edən yol lar dan iba rət dir. Tu
ne lin ümu mi uzun lu ğu 780, 
qa pa lı his sə si nin uzun lu ğu isə 
300 metr dir. Al tı zo laq lı yo lun 
eni 27 met rə ya xın dır. Tu nel 
nəq liy yat va si tə lə ri nin Zi ya 
Bün ya dov pros pek ti bo yun ca 
Bö yük şor və 20 Yan var dai
rə lə ri is ti qa mə tin də ma neə
siz, in ten siv hə rə kə ti ni tə min 
edə cək dir. Tu ne lin üs tün də 
in şa olun muş av to mo bil yol la rı 
isə nəq liy yat va si tə lə ri nin dai
rə vi, ge ri yə dön mə, Mü zəf  ər 
Nə ri ma nov kü çə si ilə Hey dər 
Əli yev pros pek ti is ti qa mə ti nə 
və ək si nə hə rə kə ti ni tə min 
edə cək dir. Ye ni dən qu rul muş 
Mü zəf fər Nə ri ma nov kü çə si 
üz rə dörd zo laq lı yo lun ümu mi 
uzun lu ğu 1740, eni 19 metr dir. 

Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev Zi ya Bün ya dov pros
pek ti nin Əh məd Rə cəb li kü
çə si ilə kə siş mə sin də in şa 
olu nan müx tə lif sə viy yə li yol 
qov şa ğı nın yer ləş di yi əra zi yə 
gəl miş dir. 

Bu ra da gö rü lən iş lər ba rə
də də döv lə ti mi zin baş çı sı na 
mə lu mat ve ril miş dir. Bil di ril
miş dir ki, yol qov şa ğı nın gi
riş lər lə bir lik də uzun lu ğu 600 
metr dir. 328 metr uzun lu ğun
da olan kör pü iki is ti qa mət də 
al tı zo laq lı dır. Kör pü nün ya xın
lı ğın da pi ya da la rın hə rə kə ti ni 
asan laş dır maq məq sə di lə ye
rüs tü ke çid in şa olun muş dur. 

Qeyd edil miş dir ki, şə hə
rin bu is ti qa mə tin də möv cud 
yol en siz ol du ğu üçün hə rə
kə tin in ten siv li yi nə ən gəl tö
rə dir və tı xac la ra sə bəb olur
du. Ye ni yol və yol bo yu in şa 
edi lən kör pü lər ha zır ol duq
dan son ra bu is ti qa mət də av
to mo bil lə rin ra hat və ma neə
siz hə rə kə ti ni tə min edə cək, 
pay tax tın müx tə lif mik ro ra
yon la rı, xü su si lə də Bi nə qə di 
ra yo nu is ti qa mə tin də nəq liy
ya tın in ten siv hə rə kə ti nə şə
ra it ya ra da caq dır. 

Da ha son ra Pre zi dent 
İlham Əli yev Zi ya Bün ya dov 
pros pek ti ilə Əb dül va hab Sa
lam za də, Alı Mus ta fa yev və 

Hü seyn ba la Əli yev kü çə lə ri
nin kə siş mə sin də – “Xu tor” 
dai rə sin də in şa olu nan müx
tə lif sə viy yə li yol qov şa ğın da 
ti kin ti iş lə ri nin ge di şi ilə ta nış 
ol muş dur.

İn şa sı da vam et di ri lən yol 
qov şaq la rı nın və yol ötü rü
cü lə ri nin ha mı sın da bü tün 
kom mu ni ka si ya sis tem lə ri, 
o cüm lə dən su, is ti lik, qaz, 
ra bi tə və ya ğın tı su la rı nı axı
dan xət lər də yiş di ril miş, ye ni 
dre naj sis te mi ya ra dıl mış dır. 
Ye ni nə həng yol qur ğu su nun 
is ti fa də yə ve ril mə si nəq liy yat 
sıx lı ğı nın ara dan qal dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də pay taxt da apa
rı lan mü hüm iş lə rin da vam
lı xa rak ter al dı ğı nı bir da ha 
təs diq lə yir. Be lə la yi hə lə rin 
uğur la ic ra olun ma sı bir da ha 
sü but edir ki, öl kə də apa rı lan 
so si al yö nüm lü təd bir lər də 
baş lı ca məq səd əha li nin ra
hat lı ğı nı tə min et mək dir. 

İn şa at iş lə ri nin ge di şi ilə 
ya xın dan ta nış olan döv lə ti
mi zin baş çı sı mü va fi q gös tə
riş lə ri ni ver miş dir.

Bakınınyolinfrastrukturumüasir
standartlarsəviyyəsindəqurulur

PrezidentİlhamƏliyevTürkiyəninQuru
QoşunlarıKomandanınıqəbuletmişdir
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Pre zi dent İl ham Əli ye
vin tap şı rı ğı ilə Də niz kə na rı 
Mil li Par kın Döv lət Bay ra ğı 
Mey da nı na qə dər uza dıl
ma sı la yi hə si nin uğur la ic ra 
olun ma sı Ba kı nın si ma sı nı 
ta ma mi lə də yiş miş dir. Şə
hər sa kin lə ri nin və elə cə 
də pay tax tı mı za gə lən qo
naq la rın asu də vaxt la rı nın 
sə mə rə li təş ki li üçün qı
sa vaxt ər zin də bu ra da ən 
müa sir inf rast ruk tur ya ra
dıl mış, müa sir tə ləb lə rə ca
vab ve rən ye niye ni müx tə
lif xid mət və iaşə ob yekt lə ri 
ti ki lib is ti fa də yə ve ril miş dir. 
Ba kı Bul va rı özü nə məx sus 

gö zəl li yi ilə tu rist lə rin diq
qə ti ni cəlb edir. Əra zi də 
uşaq la rın və ye ni yet mə lə
rin əy lən cə si ni təş kil et mək 
üçün ye ni la yi hə lə rin ic ra sı
na baş la nıl mış dır.

Pre zi dent İl ham Əli
ye və və xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va ya ye ni qur ğu nun 
tex ni ki gös tə ri ci lə ri və xid
mə ti im kan la rı ba rə də mə
lu mat ve ril miş dir. Dia met ri 
60 metr olan ye ni qur ğu da 
hə rə sin də 8 nə fər lik yer ol
maq la 30 ka bi nə var dır. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı və 
xa nı mı ye ni qur ğu ilə ya
xın dan ta nış ol muş lar. 

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev mar tın 10da AP
COnun Glo bal Po li ti cal 
Stra te gi es şir kə ti nin səd ri, 
ABŞın NyuMek si ko şta tı
nın keç miş qu ber na to ru Bill 
Ri çard so nun baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti ni qə bul 
et miş dir.

Gö rüş də Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə Ame ri ka 

Bir ləş miş Ştat la rı ara sın da 
iki tə rəf li mü na si bət lə rin 
uğur lu in ki şaf ta ri xin dən 
da nı şıl mış, əla qə lə ri mi zin 
bun dan son ra da ha da ge
niş lən di ri lə cə yi nə əmin lik 
ifa də olun muş, Er mə nis
tanAzər bay can, Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si nin 
həl li ilə bağ lı mə sə lə lər 
ət ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

DənizkənarıMilliParkda
müasirattraksion-panoram
istifadəyəverilmişdir

Fikirmübadiləsiaparılmışdır

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev mar tın 
11də Tür ki yə Res pub li ka sı nın 
Qu ru Qo şun la rı Ko man da nı Hu
lu si Aka rın baş çı lıq et di yi nü ma
yən də he yə ti ni qə bul et miş dir.

Görüşdə döv lə ti mi zin baş çı sı 
bil dir  miş dir ki, bu sə fə r iki öl kə 
ara sın da mü na si bət lə rin bü tün is
ti qa mət lər də, o cüm lə dən hər bi 
sa hə də yük sək sə viy yə də ol du
ğu nu bir da ha təs diq edir. Hər bi 
sa hə də əmək daş lı ğı mı zı iki tə rəf
li mü na si bət lə ri mi zin in ki şa fı nın 
tər kib his sə si ki mi də yər lən di rən 
Pre zi dent İl ham Əli yev son il lər bu 
is ti qa mət də mü hüm nai liy yət lə rin 
əl də olun du ğu nu de miş dir. Döv lə
ti mi zin baş çı sı əmək daş lı ğı n da ha 
da ge niş lən di ril mə si üçün qar şı
lıq lı təc rü bə mü ba di lə si nin, bir gə 
tə lim lə rin ke çi ril mə si nin və bir gə 

is teh sal sa hə lə ri nin ya ra dıl ma sı
nın önə mi ni qeyd et miş dir. 

Tür ki yə Res pub li ka sı nın Qu
ru Qo şun la rı Ko man da nı Hu lu si 
Akar ilk də fə öl kə mi zə 1994cü 

il də sə fər et di yi ni və xal qı mı zın 
ümum mil li li de ri Hey dər Əli
yev lə gö rü şü nü bö yük eh ti ram la 
xa tır la mış dır. Ötən dövr ər zin də 
Ba kı da çox bö yük də yi şik lik lə

rin şa hi di ol du ğu nu vur ğu la yan 
Hu lu si Akar öl kə miz də ge dən 
sü rət li in ki şaf pro ses lə ri nin on
da yük sək tə əs sü rat ya rat dı ğı nı 
de miş dir.  

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev mar tın 
12də İran İs lam Res pub li ka sı nın 
xa ri ci iş lər na zi ri nin müa vi ni, bu 
öl kə nin Xə zər mə sə lə lə ri üz rə 
xü su si nü ma yən də si İb ra him Rə
him pu run baş çı lıq et di yi nü ma
yən də he yə ti ni qə bul et miş dir.

İb ra him Rə him pur İran İs lam 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Hə sən 
Ru ha ni nin qar şı dan gə lən Nov ruz 
bay ra mı mü na si bə ti lə təb rik lə ri ni 
Pre zi dent İl ham Əli ye və çat dır mış
dır. O, İran İs lam Res pub li ka sı ilə 
Azər bay can Res pub li ka sı ara sın da 
dip lo ma tik əla qə lə rin qu rul du ğu 
bir gün də öl kə mi zə sə fə rin dən 
və Pre zi dent İl ham Əli yev ilə gö
rü şün dən məm nun lu ğu nu ifa də 
et miş dir. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev İran İs lam 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Hə
sən Ru ha ni ilə Da vos da gö rü şü nü 
məm nun luq la xa tır la mış dır. Döv
lə ti mi zin baş çı sı pre zi dent lə rin gö
rü şü nün öl kə lə ri miz ara sın da iki tə
rəf  i mü na si bət lə rin in ki şa fı na ye ni 
tə kan ver di yi ni vur ğu la mış dır.

Gö rüş də öl kə lə ri miz ara sın da 
iki tə rəf  i və çox tə rəf  i əla qə lə rin 
müx tə lif sa hə lər də ge niş lən di ril
mə si ilə bağ lı mə sə lə lər ət ra fın da 
fi  kir mü ba di lə si apa rıl mış dır. 

Pre zi dent İl ham Əli yev Pre
zi dent Hə sən Ru ha ni nin Nov ruz 
bay ra mı mü na si bə ti lə təb rik lə ri
nə gö rə min nət dar lı ğı nı bil dir
miş, onun da təb rik lə ri ni İran 
Pre zi den ti nə çat dır ma ğı xa hiş 
et miş dir.

İranlıdiplomatla
görüş



2 | BİNƏQƏDİ | 14 mart 2014 | №10 (54)

BİNƏQƏDİ | 14 mart 2014 | №10 (54)

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

aktual

Regionalinkişafayenitəkan
“AzərbaycanRespublikasıregionlarının2014-2018-ciillərdə
sosial-iqtisadiinkişafıDövlətProqramı”ölkəninuzunmüddətli
inkişafınaetibarlıtəminatdır

Tür ki yə nin İs tan bul 
şə hə rin də Bey nəl xalq Qa
ra Də niz və Xə zər Də ni zi 
Əmək daş lıq və Tə rəf daş lıq 
Fon du nun 5ci il dö nü mü 
ilə bağ lı mü ka fat lan dır ma 
mə ra si mi ke çi ril miş dir. 

Mə ra sim də Fon dun tə
sis edil mə si tə şəb bü sü nü 
dəs tək lə di yi nə və bu qu
ru mun fəa liy yə ti nə əsas
lı töh fə lər ver di yi nə gö rə 
Azər bay can Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti İl ham Əli
yev Yu bi ley me da lı ilə təl tif 
olun muş dur.

Təd bir də çı xış edən 
Tür ki yə nin Av ro pa İt ti fa qı 
(Aİ) üz rə na zi ri nin müa vi
ni Ələd din Bü yük ka ya Fon
dun Aİ ilə mü na si bət lə rə 
xü su si əhə miy yət ver di yi ni 
vur ğu la mış dır. O, Fon dun 
fəa liy yə tin dən söz aça raq 
bu gü nə dək mə də niy yət, 
so si al və iq ti sa di sa hə lər də 
300ə qə dər la yi hə nin ic
ra edil di yi ni söy lə miş, qu

ru ma fəa liy yə tin də 
uğur lar ar zu la mış dır. 

Bey nəl xalq Qa ra 
Də niz və Xə zər Də
ni zi Əmək daş lıq və 
Tə rəf daş lıq Fon du
nun pre zi den ti, Tür
ki yə Bö yük Mil lət 
Məc li si nin de pu ta tı 
İs ma yıl Sa fi rəh bər lik 
et di yi təş ki la tın 5 il lik 

fəa liy yə ti və gə lə cək plan la
rı haq qın da ət raf ı mə lu mat 
ver miş dir. Bil dir miş dir ki, 
20 öl kə nin təm sil olun du ğu 
Fon dun əsas məq sə di Xə
zər də ni zi böl gə si ilə Qa ra 
də niz öl kə lə ri ara sın da iq ti
sa di in ki şaf, ət raf mü hit, elm, 
təh sil, mə də ni müx tə lif ik, 
to le rant lıq və mə də niy yət
lə ra ra sı dia loq sa hə sin də 
əmək daş lıq ya rat maq dır.

Azər bay ca nın qu rum
da kı fəa liy yə ti nə to xu nan 
İ.Sa fi döv lə ti mi zin baş çı sı 
İl ham Əli ye və xü su si min
nət dar lı ğı nı bil dir miş dir. 
O, Qa ra Də niz və Xə zər 
Də ni zi Əmək daş lıq və Tə
rəf daş lıq Fon du nun tə sis 
edil mə si tə şəb bü sü nü dəs
tək lə di yi nə və təş ki la tın 
fəa liy yə ti nə əsas lı töh fə lər 
ver di yi nə gö rə Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin Fon dun Yu
bi ley me da lı ilə təl tif edil di
yi ni bil dir miş dir.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev mar tın 10da ABŞın 
NyuYork şə hə rin də yer lə
şən Bey nəl xalq Sülh İns
ti tu tu nun pre zi den ti Ter ye 
RödLar se nin baş çı lıq et di
yi nü ma yən də he yə ti ni qə
bul et miş dir.

Gö rüş də re gi on da sül
hün və təh lü kə siz li yin 
möh kəm lən di ril mə si ilə 
bağ lı möv cud və ziy yət, bu 
is ti qa mət də bey nəl xalq və 
re gio nal əmək daş lı ğın in
ki şaf et di ril mə si mə sə lə lə ri 
ət ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev mar tın 11də Dün
ya Ban kı nın Cə nu bi Qaf
qaz re gio nu üz rə di rek to ru 
Hen ri Ke ra li nin baş çı lıq 
et di yi nü ma yən də he yə ti ni 
qə bul et miş dir.

Hen ri Ke ra li Azər bay
can da hə ya ta ke çi ri lən iq
ti sa di in ki şaf təd bir lə ri ni, 
əha li nin ri fah ha lı nın yax
şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
gö rü lən iş lə ri yük sək qiy
mət lən dir miş dir. O, Dün ya 
Ban kı ilə öl kə miz ara sın da 
əmək daş lı ğın ra zı lıq do ğur
du ğu nu bil dir miş dir.

Son il lər Azər bay can
da uğur lu iq ti sa di in ki şa fa 
na il olun du ğu nu vur ğu la
yan Pre zi dent İl ham Əli yev 
ha zır da öl kə miz də ye ni beş 
il lik iq ti sa di in ki şaf proq ra
mı nın təs diq edil di yi ni və 

hə min proq ram da qey ri
neft sek to ru nun və sə na ye
nin in ki şa fı na əsas prio ri tet 
sa hə lər dən bi ri ki mi ge niş 
yer ay rıl dı ğı nı de miş dir. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı proq
ra mın ic ra sın da Azər bay
can da yük sək de moq ra fik 
in ki şaf pro ses lə ri nin nə zə
rə alın dı ğı nı da qeyd et miş
dir. Pre zi dent İl ham Əli yev 
öl kə də or ta tə bə qə nin so si
al və ziy yə ti nin güc lən di ril
mə si is ti qa mə tin də məq
səd yön lü təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril di yi ni bil dir miş dir. 

Gö rüş də Azər bay can 
ilə Dün ya Ban kı ara sın da 
əmək daş lı ğın müx tə lif is
ti qa mət lər də, o cüm lə dən 
kənd tə sər rü fa tı, mə də
niy yət və di gər sa hə lər də 
ge niş lən di ril mə si ilə bağ lı 
mə sə lə lər ət ra fın da fi kir 
mü ba di lə si apa rıl mış dır. 

S.ELMANOĞLU

Azər bay ca nın ha zır kı di
na mik tə rəq qi sin də son on 
il də re gi on la rın so si aliq ti sa di 
in ki şa fı ilə bağ lı qə bul edil miş 
döv lət proq ram la rı müs təs na 
əhə miy yə tə ma lik dir. Neft
qaz gə lir lə rin dən sə mə rə li is
ti fa də yo lu ilə re gio nal ta raz
lı ğın tə min edil mə si nə tə kan 
ve rən re gio nal in ki şaf üz rə 
döv lət proq ram la rı əha li nin 
iş gü zar fə al lı ğı nın art ma sı na, 
re gi on lar da sa hib kar lıq fəa liy
yə ti nin ge niş lən mə si nə, inf
rast ruk tur la yi hə lə ri nin hə ya
ta ke çi ril mə si nə, bey nəl xalq 
tə ləb lə rə ca vab ve rən rə qa
bət qa bi liy yət li, ix rac yö nüm lü 
məh sul lar is teh sal edən ye ni 
mü əs si sə və ob yekt lə rin ya
ra dıl ma sı na sə bəb ol muş dur. 

Azər bay can Res pub li ka
sı Pre zi den ti nin 2004cü il 
11 fev ral ta rix li fər ma nı ilə 
təs diq edil miş “Azər bay can 
Res pub li ka sı re gi on la rı nın 
so si aliq ti sa di in ki şa fı Döv lət 
Proq ra mı nın (20042008ci 
il lər)” əsas məq sə di qey ri
neft sek to ru nun, o cüm lə dən 
re gi on la rın ta raz lı in ki şa fı nın 
tə min edil mə si, böl gə lər də 
kom mu nal xid mət və so si
al inf rast ruk tur tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı, ye ni iş yer
lə ri nin və mü əs si sə lə rin ya ra
dıl ma sı nə ti cə sin də əha li nin 
məş ğul luq sə viy yə si nin ar tı
rıl ma sı, hə yat şə rai ti nin yük
səl dil mə si ol muş dur. Döv lət 
Proq ra mı nın uğur lu ic ra sı 
re gi on la rın in ki şa fın da ye ni 
mər hə lə nin ya ran ma sı na sə
bəb ol muş, for ma laş mış əl
ve riş li iq ti sa di mü hit öl kə nin 
so si aliq ti sa di in ki şa fı sa hə
sin də baş lan mış təd bir lə rin 
da vam et di ril mə si zə ru rə ti
ni ya rat mış dır. 2004cü il dən 
baş lan mış təd bir lə rin da vam 
et di ril mə si məq sə di lə ye ni 
bir sə nəd – Azər bay can Res
pub li ka sı Pre zi den ti nin 2009
cu il 14 ap rel ta rix li fər ma nı 
ilə “Azər bay can Res pub li ka sı 
re gi on la rı nın 20092013cü 
il lər də so si aliq ti sa di in ki şa
fı Döv lət Proq ra mı” təs diq 
edil miş dir. Bu proq ra mın da 
uğur lu ic ra sı nə ti cə sin də öl
kə də mak ro iq ti sa di gös tə ri
ci lə rin sə viy yə sin də yük sək 
ar tım əl də edil miş, so si aliq
ti sa di in ki şaf sa hə sin də nə
zər də tu tul muş təd bir lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si əha li nin 
hə yat sə viy yə si nin yük səl
mə sin də mü hüm rol oy na
mış dır. Re gio nal in ki şaf üz rə 
hər iki döv lət proq ram la rı nın 
ic ra sı döv rün də bü tün iq ti sa
di ra yon la ra da xil olan şə hər 
və ra yon la rın so si aliq ti sa di 
in ki şa fı nın sü rət lən di ril mə

si nə da ir əla və 240 sə rən cam 
im za lan mış dır. 

Ümu mi lik də, ötən 10 il 
ər zin də re gi on la rın so si aliq
ti sa di in ki şa fı sa hə sin də hə
ya ta ke çi ri lən si ya sət öl kə nin 
mak ro iq ti sa di gös tə ri ci lə ri nin 
sü rət lə yax şı laş ma sı na sə bəb 
ol muş, ümu mi da xi li məh sul 
(ÜDM) 3,2 də fə, adam ba şı na 
ÜDMin həc mi 2,8 də fə, qey
rineft sek to ru 2,6 də fə art
mış, öl kə də or ta il lik iq ti sa di 
ar tım 12,9 fa iz təş kil et miş dir. 
Son 10 il də stra te ji val yu ta eh
ti yat la rı 31 də fə, xa ri ci ti ca rət 
döv riy yə si 6,6 də fə, ix rac 9,3 
də fə, id xal 4,1 də fə, qey rineft 
ix ra cı 4,7 də fə art mış dır. 

Azər bay can iq ti sa diy ya tı 
“Qlo bal Rə qa bət Qa bi liy yə ti 
İn dek si – 20132014” he sa
ba tı na əsa sən, rə qa bət qa bi
liy yə ti sə viy yə si nə gö rə dün
ya da 39cu, MDBdə 1ci ye ri 
tut muş dur. Res pub li ka mız ilk 
də fə dün ya nın “yu xa rı or ta 
gə lir li” və “yük sək in san in
ki şaf ı” öl kə lə ri qru pu na da
xil ol muş dur. Nü fuz lu rey tinq 
agent lik lə ri nin ha mı sı (“Fitch 
Ra tings”, “Stan dart&Po or’s” 
və “Mo ody’s”) Azər bay ca na 
in ves ti si ya kre dit rey tin qi ver
miş və res pub li ka mız Cə nu bi 
Qaf qaz döv lət lə ri ara sın da in
ves ti si ya rey tin qi nə ma lik ye
ga nə öl kə ol muş dur.

Son 10 il də döv lət büd
cə si nin gə lir lə ri 16 də fə, or
ta ay lıq əmək haq qı 5,5 də fə, 
pen si ya lar 9,6 də fə, mi ni mum 
əmək haq qı nın məb lə ği 11,7 
də fə art mış, yox sul lu ğun sə
viy yə si 2003cü il də ki 44,7 
fa iz dən 2013cü il də 5,3 fai zə 
düş müş dür. 

Hə ya ta ke çi ri lən çe vik 
büd cəver gi si ya sə ti nə ti cə
sin də döv lə tin iq ti sa di qüd

rə ti nin da ha da ar tı rıl ma sı, 
re gi on la rın, qey rineft sek to
ru nun və sa hib kar lı ğın in ki
şaf et di ril mə si, is teh sal və inf
rast ruk tu run müa sir tə ləb lə
rə uy ğun ye ni dən qu rul ma sı, 
xal qın ri fah ha lı nın yax şı laş
dı rıl ma sı is ti qa mə tin də iş lər 
da vam et di ril miş dir. 2003cü 
il də öl kə iq ti sa diy ya tı na qo
yul muş in ves ti si ya la rın ümu
mi həc mi nin yal nız 26,8 fai zi 
da xi li mən bə lər dən ma liy yə
lə şir di sə, 2013cü il də da xi li 
in ves ti si ya la rın xü su si çə ki si 
62,5 fai zə çat mış dır. 

Ümu mi lik də, 20042013
cü il lər də da xi li in ves ti si ya lar 
14,6 də fə, qey rineft sek to ru
na in ves ti si ya lar 12,9 də fə art
mış, re gi on la ra bü tün mən
bə lər he sa bı na 50,7 mil yard 
ma nat və sa it yö nəl dil miş dir. 
Ötən 10 il ər zin də hə ya ta 
ke çi ril miş məq səd yön lü təd
bir lər nə ti cə sin də öl kə də 1,2 
mil yon dan çox ye ni, o cüm lə
dən 900 min dai mi iş ye ri açıl
mış, 55,6 min ye ni mü əs si sə 
ya ra dıl mış, ha be lə ye ni açıl mış 
iş yer lə ri nin 80 fai zə ya xı nı re
gi on la rın pa yı na düş müş dür. 

Bu müd dət ər zin də in no
va si ya xa rak ter li tex no lo gi ya
la rın tət bi qi, ye ni mü əs si sə lər 
ya ra dıl ma sı, mü əs si sə lə rin is
teh sal po ten sia lı nın güc lən di
ril mə si nə ti cə sin də sə na ye də 
2,7 də fə ar tım qey də alın mış
dır. Bü tün bun lar sə na ye də iş
gü zar fə al lı ğın art ma sı na, ye ni 
iş yer lə ri nin açıl ma sı na, ki çik 
sa hib kar lı ğın in ki şa fı na güc lü 
tə kan ver miş dir. Qey rineft 
sek to ru nun da vam lı in ki şa fı
nın tə mi ni, is teh sal sa hə sin
də əha li nin məş ğul lu ğu nun 
ar tı rıl ma sı ba xı mın dan, Sum
qa yıt Tex no lo gi ya lar Par kı nın, 
Sum qa yıt kim ya sə na ye və 

Ba la xa nı sə na ye park la rı nın, 
Yük sək Tex no lo gi ya lar Par kı
nın ya ra dıl ma sı mü hüm əhə
miy yət kəsb edir. 

Öl kə baş çı sı nın 27 fev
ral 2014cü il ta rix li fər ma nı 
ilə “Azər bay can Res pub li ka
sı re gi on la rı nın 20142018ci 
il lər də so si aliq ti sa di in ki şa fı 
Döv lət Proq ra mı”nın təs diq 
edil mə si re gi on la rın in ki şa fı 
sa hə sin də baş lan mış təd bir
lə rin uğur lu da va mı na tə mi
nat ya ra dır. Sö zü ge dən Döv
lət Proq ra mı nın ic ra sı öl kə 
iq ti sa diy ya tı nın in ki şa fın da 
mü hüm əhə miy yət kəsb et
mək lə, mak ro iq ti sa di sa bit li
yin tə min olun ma sın da, re gi
on lar da sa hib kar lıq fəa liy yə
ti nin ge niş lən mə sin də, ye ni 
mü əs si sə lə rin və iş yer lə ri nin 
ya ra dıl ma sın da, iri miq yas
lı inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin 
hə ya ta ke çi ril mə sin də, kom
mu nal xid mət lə rin sə viy yə
si nin yük səl dil mə sin də, nə
ti cə də əha li nin ri fah ha lı nın 
da ha da yax şı laş dı rıl ma sın da 
və yox sul luq sə viy yə si nin 
aşa ğı düş mə sin də müs təs
na rol oy na ya caq dır. Döv lət 
Proq ra mı nın ic ra sı nın əla qə
lən di ril mə si Azər bay can Res
pub li ka sı nın İq ti sa diy yat və 
Sə na ye Na zir li yi tə rə fin dən 
hə ya ta ke çi ri lə cək dir. Proq
ram da il lər üz rə nə zər də tu
tu lan təd bir lə rin ma liy yə ləş
di ril mə si və ic ra sı il lik Döv lət 
İn ves ti si ya Proq ra mı əsa sın da 
tə min edi lə cək dir.

“Azər bay can Res pub li ka
sı re gi on la rı nın 20142018ci 
il lər də so si aliq ti sa di in ki şa
fı Döv lət Proq ra mı”nın əsas 
məq sə di öl kə də qey rineft 
sek to ru nun in ki şa fı, iq ti sa
diy ya tın di ver si fi ka si ya sı və 
re gi on la rın in ki şa fı is ti qa mə

tin də təd bir lə rin da vam et
di ril mə si dir. Proq ram da mü
əy yən edil miş məq səd lə rə 
na il ol maq üçün re gi on lar da 
inf rast ruk tur tə mi na tı nın, o 
cüm lə dən əha li yə gös tə ri lən 
kom mu nal xid mət lə rin da ha 
da yax şı laş dı rıl ma sı, ix rac yö
nüm lü və rə qa bə tə da vam lı 
məh sul is teh sa lı is ti qa mə tin
də sa hib kar lı ğın in ki şa fı nın 
sü rət lən di ril mə si, və tən daş
la rın, xü su si lə kənd əha li si
nin məş ğul luq sə viy yə si nin 
ar tı rıl ma sı, yox sul lu ğun  azal
dıl ma sı ki mi mü hüm və zi fə
lər nə zər də tu tul muş dur. 

20142018ci il lər də or
ta il lik infl ya si ya tem pi nin 
və mil li val yu ta nın mə zən
nə si nin məq bul sə viy yə də 
sax la nıl ma sı; ver gi və göm
rük də rə cə lə ri nin op ti mal 
həd də mü əy yən ləş di ril mə si, 
kənd tə sər rü fa tı məh sul la rı 
is teh sal çı la rı nın sti mul laş dı
rıl ma sı təd bir lə ri nin da vam 
et di ril mə si; ta xıl is teh sa lı nın 
ar tı rıl ma sı və rə qa bət qa bi
liy yə ti nin güc lən di ril mə si; 
is teh sal çı la rın ix rac yö nüm lü 
fəa liy yə ti nin sti mul laş dı rıl
ma sı; ümu mi da xi li məh sul da 
qey rineft sek to ru üz rə büd cə 
gə lir lə ri nin xü su si çə ki si nin 
yük səl dil mə si və di gər mə
sə lə lər diq qət mər kə zin də 
ola caq dır. 

Ümu mi lik də, ye ni Döv lət 
Proq ra mı nın hə ya ta ke çi ril
mə si ilə öl kə əha li si nin hə yat 
sə viy yə si da ha da  yax şı la şa
caq, yox sul lu ğun və iş siz li yin 
mi ni mum azal ma sı, öl kə də 
or ta tə bə qə nin xü su si çə ki si
nin art ma sı müm kün ola caq, 
əha li yə gös tə ri lən so si al xid
mət lə rin məz mu nu müa sir
ləş di ril mək lə key fiy yə ti ar tı
rı la caq dır.

AzərbaycanPrezidenti
Yubileymedalıilətəltif
olunmuşdur

BeynəlxalqSülh
İnstitutununnümayəndə
heyətiiləgörüş

DünyaBankıAzərbaycanın
dinamikinkişafınıyüksək
dəyərləndirir

 HeydərƏliyevMərkəzi

Mar tın 15də Hey dər Əli yev Mər
kə zin də “Si lah la rın əf sa nə si” sər gi si nin 
açı lış mə ra si mi ke çi ri lə cək. Tədbirdə 
Av ro pa nın 1618ci əsr lə rə aid ta ri xi 
si lah və zi reh li ge yim lə ri nü ma yiş et
di ri lə cək. 

İyu nun 5dək da vam edə cək sər gi
də  zi ya rət çi lə rə Av ro pa nın 130 ta ri xi 
eks po na tı təq dim olu na caq. Dün ya nın 
ən bö yük ta ri xi si lah və zi reh kol lek si
ya sı – Avst ri ya nın əf sa nə vi Qraz cəb

bə xa na sın dan nü mu nə lər də bu eks po
nat lar sı ra sın da dır. 

Sər gi də nü ma yiş olu na caq si lah və zi
reh lər müx tə lif dö yüş lər də iş ti rak et miş 
ori ji nal nü mu nə lər dir. “Si lah la rın əf sa nə
si”nin da vam et di yi müd dət də iz lə yi ci lər 
ta ri xin can lı şa hi di ola caq, hər bir eks po na
ta da ir ma raq lı fakt lar əl də edə bi lə cək lər. 

Qeyd edək ki, bu kol lek si ya in di yə 
qə dər Avst ri ya, Ka na da, ABŞ, İs veç rə, 
İta li ya və Ya po ni ya da nü ma yiş et di ri lib.

Nov ruz ərə fə sin də ki son çər
şən bə bay ra mı gü nün də – mar tın 
18də Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
par kın da “Sə mə ni” Bey nəl xalq 
İn cə sə nət Mü sa bi qə si təş kil olu
na caq. Hə min gün par k da fərq li 
tər ti bat lar da ha zır lan mış sə mə
ni lər sər gi lə nə cək. 

Ye ni la yi hə – “Sə mə ni” Bey
nəl xalq Mü sa bi qə si mil li adət
ənə nə lə ri mi zi, də yər lə ri mi zi 
ya şat maq, ye ni nə si lə ötür
mək lə ya na şı, həm də Nov ru
zu müa sir in cə sə nə tin sər həd 
ta nı ma yan di li ilə da ha geniş 
təb liğ et mək, ta nıt maq məq sə
di da şı yır.   

Hey dər Əli yev Mər kə zi müx
tə lif yaş qrup la rı na və ya ra dı cı lıq 
is ti qa mət lə ri nə mən sub olan 32 
rəs sam və hey kəl tə ra şın fərq li di
zayn da təq dim et di yi sə mə ni lə ri 
sər gi lə mək lə həm pay taxt sa

kin lə ri nin bay ram ov qa tı na ça lar 
qa tır, həm də bol luq və fi ra van
lıq ar zu la rı nı ifa də edir. Mar tın 
18də ke çi ri lə cək mü sa bi qə za
ma nı bu 32 əsər ara sın dan ilk 3 
ye rin sa hib lə ri səs ver mə yo lu ilə 
mü əy yən olu na caq. Mü sa bi qə yə 
təq dim olu nan sə mə ni lər  iyu
nun 1dək Hey dər Əli yev Mər
kə zi nin par kın da nü ma yiş et di
ri lə cək. 

Qeyd edək ki, Hey dər Əli yev 
Mər kə zi bun dan əv vəl – 2013cü 
ilin de kab rın da “Kük nar” Bey nəl
xalq Sər giMü sa bi qə si ke çi rib, 18 
yer li və xa ri ci rəs sam və hey kəl
tə raş fərq li di zayn da Ye ni il ağac
la rı nı təq dim edib, səs ver mə yo lu 
ilə on la rın üçü nün mü əl li fi mü
ka fat lan dı rı lıb. Uni kal gör kəm
li kük nar lar 2 ay Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin par kın da nü ma yiş 
olu nub.

“Novruz”labağlıdahabirlayihə“Silahlarinəfsanəsi”
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Xaləddinİsgəndərovun
Novruzbayramımünasibətilə

təbriki
Hör mət li həm və tən lər!
Əziz bi nə qə di li lər!
Si zi ta ri xi mi n il lər lə öl

çü lən və mil li adətənə nə
lə ri miz də özü nə məx sus ye ri 
olan Nov ruz bay ra mı nın gə li şi 
mü na si bə ti lə sə mi mi qəlb dən 
təb rik edir, siz lə rə cansağ lı ğı, 
səa dət, ba har tə ra vət li gün lər 
ar zu edi rəm.

Azər bay can xal qı nın mil
limə nə vi də yər lə rin də xü
su si ye ri ilə se çi lən Nov ruz 
bay ra mı za manza man qa da
ğa lar la üz ləş miş, 70 il lik so vet 
əsa rə ti döv rün də im pe ri ya
nın rep res si ya dal ğa sı, baş qa 
mad dimə nə vi sər vət lə ri miz 
ki mi, Nov ruz bay ra mın dan 
da yan keç mə miş, onun qeyd 
olun ma sı ya saq lan mış dır. La
kin öz keç mi şi nə daim sa diq
lik nü ma yiş et di rən xal qı mız 
zən gin ənə nə və də yər lə ri
miz dən olan Nov ruz mə ra
sim lə ri ni ya şat mış, öz mə nə vi 
ir si mi zi  yad tə sir lər dən qo
ru maq la mil li kim liyi mi zin və 
xalq ki mi möv cud lu ğu mu zun 
da vam lı lı ğı nı tə min edə bil
miş dir. 

Döv lət müs tə qil li yi mi zin 
bər pa sı, xü su si lə də ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin xal qın tə kid li 
tə lə bi ilə ye ni dən ha ki miy yə
tə qa yı dı şın dan son ra mə nə vi 
də yər lə ri mi zə mü na si bət də 
dö nüş ya ran dı. Ümum mil li 
li de rin adətənə nə lə ri mi zə, 
mil limə nə vi də yər lə ri mi
zə olan həs sas qay ğı keş li yi 
Nov ruz bay ra mı nın da xal qın 
ru hu na uy ğun təm tə raq la ke

çi ril mə si nə sə bəb ol du. Ulu 
ön də rin si ya sə ti ni la yi qin cə 
da vam et di rən döv lət baş çı sı 
cə nab İl ham Əli ye vin hər tə
rəf i diq qət və qay ğı sı ilə mil li 
bir lik və həm rəy li yi mi zi əks 
et di rən, mə nə vi də yər lə ri
mi zin ay rıl maz tər kib his sə si 
ki mi Nov ruz bay ra mı nın yük
sək sə viy yə də qeyd olun ma sı 
xal qın mə də ni keç mi şi nə eh
ti ra mın gös tə ri ci si dir. 

Öl kə də yü rü dü lən məq
səd yön lü və ar dı cıl si ya sət 
mə nə vi sər vət lə ri mi zin təb
li ğin də də ba riz şə kil də hiss 
olu nur. Öl kə mi zin bi rin ci xa
nı mı, Hey dər Əli yev Fon du
nun pre zi den ti Meh ri ban Əli
ye va nın tə şəb bü sü ilə Nov ruz 
bay ra mı UNES COnun qey
rimad di mə də ni irs si ya hı

sı na da xil edil miş, BMTnin 
Baş As samb le ya sı tə rə fin dən 
21 mart ta ri xi “Bey nəl xalq 
Nov ruz Gü nü” elan olun muş, 
be lə lik lə, bu bay ram re gio nal 
müs tə vi dən çı xa raq bey nəl
xalq sə viy yə li təd bi rə çev ril
miş dir. Bü tün bun lar Azər
bay can xal qı nın həm rəy li yi və 
mil li bir li yi nin güc lən mə si nə 
döv lət sə viy yə sin də ve ri lən 
dəs tə yin əya ni sü bu tu dur.

Əziz bi nə qə di li lər, bir 
da ha siz lə ri bu gö zəl bay
ram mü na si bə ti lə təb rik edir, 
möh tə rəm Pre zi den ti miz cə
nab İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 
ilə gün bə gün in ki şaf edən öl
kə miz də hər bi ri ni zə fi ra van 
hə yat ar zu la yı ram. 

Novruz bayramınız mü
ba rək!

Mar tın 7də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə 8 Mart – 
Bey nəl xalq Qa dın lar Gü nü 
mü na si bə ti lə təd bir ke çi
ril miş dir. Mərasim də ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müa vin lə ri, mə sul iş çi lər, 
ra yo nun ic ti maisi ya si və 
mə də ni hə ya tın da fə al lı ğı 
ilə se çi lən qa dın lar iş ti rak 
et miş lər. Ra yon ic ra ha ki
miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
Vü sar İs ma yı lov xa nım la rı 
bay ram mü na si bə ti lə təb
rik et miş dir. Cə miy yət də və 
ailə də qa dın la rın ro lun dan 
söh bət açan V.İs ma yı lov res
pub li ka mız da baş ve rən qu
ru cu luq iş lə rin də xanımla
rın ya xın dan iş ti rak et di yi ni, 
ic ti maisi ya si, so si aliq ti sa di 
və el mimə də ni pro ses lər
də on la rın da töh fə lə ri nin 

ol du ğu nu bil dir miş dir.  O 
de miş dir ki, ümum mil li li
der Hey dər Əli yev qa dın
la rı mı zın cə miy yət də ki 
ro lu nu və zəh mə ti ni hər 

za man yük sək qiy mət lən
dir miş, on la ra bö yük hör
mət lə ya naş mış dır. Bu gün 
bu ənə nə nin  Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev tə

rə fin dən uğur la da vam et di
ril di yi ni de yən na tiq qa dın
la ra ic ti mai hə ya tın  bü tün 
sa hə lə rin də bə ra bər im
kan lar ya ra dıl dı ğı nı diq qə tə 
çat dır mış dır. Son ra ra yo nun 
ic ti maimə də ni hə ya tın da 
fərq lə nən qa dın la ra fəx ri 
fər man lar təq dim olun muş, 
bay ram hə diy yə lə ri ve ril
miş dir. 

Təd bi rin bə dii his sə sin
də ana la ra həsr olun muş şe
ir lər səs lən di ril miş dir. Bi nə
qə di ra yon sa ki ni,  mo del yer 
Lə man Mə həm məd za də nin 
mo da kol lek si ya sı nın nü ma
yi şi bö yük ma raq do ğur
muş dur. Fik rət Əmi rov adı
na Uşaq İn cə sə nət Mək tə bi 
şa gird lə ri nin ifa et dik lə ri 
mah nı lar iş ti rak çı la rın gu
rul tu lu al qış la rı ilə qar şı lan
mış dır.

Qadınlaramükafattəqdimolundu

Mar tın 7də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti ra
yon da ya şa yan  mil li qəh
rə man la rın ana la rı nı 8 Mart 
– Bey nəl xalq Qa dın lar gü nü 
mü na si bə ti lə təb rik edib.

Və tə ni mi zin əra zi bü töv

lü yü nü və su ve ren li yi ni ya ğı 
düş mən lər dən hə ya tı ba ha
sı na qo ru yan qəh rə man öv
ladlarımızın analarının – Mil li 
Qəh rə man Və zir Sə di ye vin 
ana sı Nə nə qız Sə di ye va, Fər
had Hüm bə to vun ana sı Sa

la tın Hüm bə to va, İb ra him 
Məm mə do vun ana sı Zem fi ra 
Məm mə do va və Mux tar Qa
sı mo vun ana sı Şə fi qə Qa sı mo
va nı ev lə ri zi ya rət edilib, on la
ra icra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də ro vun  təb ri

ki  və ən xoş ar zu lar ı çat dı rılıb.
Mil li qəh rə man la rın 

ana la rı on la ra gös tə ri lən 
diq qət və qay ğı ya gö rə Pre
zi dent İl ham Əli ye və və ra
yon rəh bər li yi nə min nət
dar lıq la rı nı bil di rib lər.

Bi nə qə di RİHin tə şəb
bü sü ilə mart ayı nın 1 dən 
baş la ya raq ra yon da “ya şıl lıq 
ayı” ak si ya sı na start ve ri lib. 
Mən zil Kom mu nal Tə sər
rü fat Bir li yin dən al dı ğı mız  
mə lu ma ta gö rə, ak si ya çər
çi və sin də ra yo nun ay rıay rı 
əra zi lə rin də, o cüm lə dən 
ida rə nin xid mə ti sa hə lə rin
də ye ni ya şıl lıq zo na la rı ya
ra dı la caq, xey li say da ağac 
əki lə cək dir. 

Mar tın 8i və 12də 
MKTB əmək daş la rı nın iş
ti ra kı ilə baş tu tan ilk təd
bir lər də 6, 7, 8 və 9cu 
mik ro ra yon la rı əha tə edən 
mə həl lə da xi li əra zi lər də 
ümu mi lik də 350 ədəd ağac 
və kol əki lib. Bun lar dan 200 
ədə di müx tə lif növ mey və 

ağac la rı (ba dam, al ça, gi
lə nar, ga va lı və sa ir), 150 
ədə di isə qı zıl gül kol la rı dır. 
“Ya şıl lıq ayı” çər çi və sin də 
ra yon əra zi sin də yaş lı ağac
la rın bu dan ma sı və  qu ru
muş ağac la rın ləğv edil mə si 

pro se si də hə ya ta ke çi ri lir. 
Ak si ya çər çi və sin də ya şıl
lıq la rın su va rıl ma sı üçün 
çə ki lən arx lar tə miz lə nir, 
sə ki lə rin da ğıl mış yer lə ri 
bər pa olu nur, qar və ya ğış 
su la rı nın aç dı ğı ça la lar dol

du ru lur. 
Ra yon ic ra ha ki miy yə ti 

ida rə və təş ki lat la rı, ümu
miy yət lə, bü tün sa kin lə ri 
“Ya şıl lıq ayı”nda fə al lıq gös
tər mə yə, ak si ya da iş ti rak et
mə yə ça ğı rır. 

Nov ruz bay ra mın da əha
li nin ba zar qiy mət lər indən 
da ha ucuz ər zaq və kənd 
tə sər rü fa tı mal la rı ilə tə min 
olun ma sı məq sə di lə Kənd 
Tə sər rü fa tı Na zir li yi mar tın 
15dən 19dək Ba kı şə hə ri
nin müx tə lif yer lə rin də sa tış 
yar mar ka ları təş kil edə cək.

Na zir li yin mət bu at xid
mə ti nin yay dı ğı mə lu mat da 
bil di ri lir ki, bay ram la əla qə
dar əha li nin ər zaq və kənd 
tə sər rü fa tı mal la rı na ar tan 
tə lə ba tı tam ödə ni lə cək, elə
cə də sü ni qiy mət ar tı mı nın 

qar şı sı alı na caq dır. Bu nun 
üçün Ba kı şə hə ri nin 7 ra yo
nun da, o cüm lə dən Bi nə qə
di ra yo nu üz rə – Dər nə gül 
ya şa yış sa hə sin də ki 6 say
lı pe şə lise yi nin hə yə tin də 
yar mar ka  ke çi ri lə cək. Mə
lu mat da həm çi nin bil di ri lir 
ki, Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin “Kənd tə sər
rü fa tı və ər zaq məh sul la rı 
ba za rı nın fəa liy yə ti nin tək
mil ləş di ril mə si sa hə sin də 
əla və təd bir lər haq qın da” 
2014cü il 16 yan var ta rix
li sə rən ca mın da Kənd Tə

sər rü fa tı Na zir li yi nə yer li 
ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı 
ilə bir lik də Ba kı şə hə rin də 
ke çi ri lən kənd tə sər rü fa
tı məh sul la rı nın sa tış yar
mar ka la rı nın da ha sə mə rə li 
təş ki li tap şı rıl mış dır. Sə rən
cam dan irə li gə lən və zi fə
lə rin ic ra sı məq sə di lə Bi
nə qə di də kənd tə sər rü fa tı 
məh sul la rı nın sa tış yar mar
ka sı üçün ay rı lan yer müa sir 
stan dart la ra uy ğun və qa pa lı 
for ma da qu ru la caq, əha li və 
fer mer lər üçün da ha əl ve riş li 
ti ca rət mü hi ti ya ra dı la caq dır.

Milliqəhrəmanlarınanalarınaehtiram

“Yaşıllıqayı”çərçivəsindəağacəkmə
aksiyasıbaşlanıb

Novruzyarmarkalarıtəşkilediləcək

MƏHƏbbƏtOrUcOv
        
Mul ti me dia İn for ma si ya 

Sis tem lə ri və Tex no lo gi ya la rı 
Mər kə zi tə rə fin dən  apa rı lan 
mo ni to rin qin nə ti cə lə ri nə 
əsa sən, Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin in ter net say tı 
öz funk sio nal lı ğı na gö rə yer li 
ic ra ha ki miy yət lə ri sı ra sın da 
bi rin ci ye rə la yiq gö rü lüb. Bu
nun la əla qə dar mar tın 4də 
Bey nəl xalq Mət bu at Mər
kə zin də  ke çi ri lən “də yir mi 
ma sa”da çı xış edən Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə ti 
– 1646”nın rəi si Anar Sə fə rov 
ye ni xid mə tin fəa liy yət prin
sip lə ri, ha be lə ra yon da elekt
ron xid mət lə rin ge niş lən di ril
mə si sa hə sin də gö rül müş iş lər 
ba rə də ət raf ı mə lu mat ve rib. 

Mul ti me dia Mər kə zi nin 
“Döv lət qu rum la rı nın in for
ma si ya açıq lı ğı və elekt ron xid
mət lə rin in ki şa fı” möv zu sun
da ke çir di yi “də yir mi ma sa”da 
“Şəf faf lıq Azər bay can” təş ki
la tın dan Rə na Sə fə rə li ye va və 
Mə həm məd Mu ra dov, Döv lət 
Qul lu ğu Mə sə lə lə ri üz rə Ko
mis si ya nın nü ma yən də si Asəf 
Əli yev, IREXin əmək da şı 
Ələs gər Məm məd li, Kor rup
si ya ya Qar şı Mü ba ri zə Fon du
nun rəh bə ri Va sif Möv sü mov, 
Mət bu at Şu ra sı nın üz vü Azər 

Həs rət, İq ti sa di Təd qi qat
lar Mər kə zi nin nü ma yən də si 
Rə cəb İma nov, 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 şö bə 
mü di ri Cey hun Sal ma nov, Eko
lo gi ya və Tə bii Sər vət lər Na
zir li yi nin nü ma yən də si Amil 
Sə fi yev, Döv lət Göm rük Ko mi
tə si nin təm sil çi si Anar Sü ley
ma nov, He sab la ma Pa la ta sı nın 
nü ma yən də si Nai lə Qa zı ye va, 
ha be lə bir sı ra mər kə zi və yer
li ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı nın 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bi rin ye kun la rı ba rə
də qə ze ti mi zə açıq la ma ve rən 
A.Sə fə ro vun söz lə ri nə gö rə, 
Mul ti me dia Mər kə zi nin İc ti
mai Şu ra ilə bir gə ha zır la dı
ğı “Küt lə vi və so si alic ti mai 
əhə miy yət kəsb edən xid
mət lə rin Si ya hı sı” iş ti rak çı la
ra təq dim olu nub: “Si ya hı nın 
ha zır lan ma sın da məq səd da
ha zə ru ri, küt lə vi tə lə bat olan 
xid mət lə rin elekt ron for ma
ya ke çi ril mə si nə kö mək et
mək, və tən daş la rın elekt ron 
xid mət lər dən bəh rə lən mə si 
pro se si ni sü rət lən dir mək, şəf
faf ı ğı güc lən dir mək dir”.

A.Sə fə rov bil di rib ki, Mul
ti me dia Mər kə zi 2006cı il
dən sis tem li və mün tə zəm 
ola raq döv lət qu rum la rı nın 
in for ma si ya açıq lı ğı üz rə mo
ni to rinq hə ya ta ke çi rir. 2011ci 

il dən mər kəz həm də döv lət 
qu rum la rı nın təq dim et di
yi elekt ron xid mət lər lə bağ lı 
araş dır ma və mo ni to rinq lə rə 
baş la yıb: “2012ci il dən yer li 
ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı nın 
in for ma si ya açıq lı ğı üz rə mo
ni to rin qə start ve ri lib.   2013
cü il iyu lun 1dən 2014cü il 
yan va rın 1dək apa rı lan mo
ni to rin qin nə ti cə lə ri nə əsa sən 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin in ter net say tı yer li ic ra 
ha ki miy yət lə ri ara sın da bi rin
ci ye rə la yiq gö rü lüb. Mo ni to
rinq za ma nı sayt lar da kı in for
ma si ya eh ti ya tı nın pa ra metr
lər, kri te ri ya lar üz rə kə miy yət 
və key fiy yət ba xı mın dan qiy
mət lən di ril mə si ger çək ləş di
ri lib. Əla və edim ki, kə miy yət 

kri te ri ya sı ki mi in for ma si ya
nın həc mi (bol lu ğu) əsas gö
tü rü lür. Yə ni bu za man qeyd 
olu nan sa hə (sa hə lər) üz rə 
in for ma si ya nın möv cud lu ğu 
və yer ləş di ri lən in for ma si ya
nın ye tər li olubol ma ma sı nə
zə rə alı nır. Qiy mət lən dir mə 
za ma nı isə müx tə lif blok lar 
üz rə müx tə lif bal lar və ya əm
sal lar tət biq olu nur. Key fiy yət 
gös tə ri ci si sayt də yer ləş di ri lən 
in for ma si ya nın ak tu al lı ğı nı və 
dol ğun lu ğu nu nə zər də tu tur”. 

Xid mət rəi si nin söz lə ri nə 
gö rə, 6 ay da vam edən mo
ni to rinq za ma nı ümu mi lik
də 75 mər kə zi ic ra or qa nı və 
67 yer li (şə hər və ra yon) ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı nın rəs mi 
in ter net re sur su ana liz edi lib: 

“Mo ni to rinq “İn for ma si ya əl
də et mək haq qın da” Qa nu
na və bey nəl xalq nor ma la ra 
əsas la na raq Mul ti me dia Mər
kə zi tə rə fin dən ha zır lan mış 
xü su si me to do lo gi ya əsa sın da 
ger çək ləş di ri lib. Əv vəl ki il lə rə 
nis bə tən me to do lo gi ya xey li 
tək mil ləş di ri lib. Mo ni to rin qin 
apa rıl ma sın da məq səd “İn for
ma si ya əl də et mək haq qın da” 
Qa nu nun tə ləb lə ri nə mü va fiq 
şə kil də döv lət or qan la rı nın 
in ter net re surs la rı va si tə si lə 
ic ti mai  in for ma si ya la rı açıq la
ma la rı və ziy yə ti ni araş dır maq, 
ha be lə hər bir döv lət qu ru mu 
üz rə və ümu mi ləş miş töv si yə
lər ha zır la maq dan iba rət olub. 
Mə lu mat üçün  bil di rim ki, 
mo ni to rin qin ye ku nun da hər 

bir in ter net re sur su üz rə ümu
mi və ziy yə ti əks et di rən mə
lu mat ha zır la nır. Əl də olu nan 
nə ti cə lər əsa sın da in ter net 
re surs la rın tək mil ləş di ril mə si 
ilə bağ lı hər bir qu rum üz rə 
töv si yə lər ha zır la na raq “İn
for ma si ya azad lı ğı” say tın da 
yer ləş di ri lir. Əv vəl ki il lər də 
ke çi ril miş mo ni to rinq lər sa
də gös tə ri ci lər üz rə apa rıl mış  
ana li zə  əsas la nır dı sa, in di ki 
mo ni to rinq də da ha ge niş və 
hər tə rəf i ana li zə üs tün lük ve
ri lib. Mo ni to rinq pro se sin də 
sayt la rın kə miy yət və key fiy
yət gös tə ri ci lə ri nə zə rə alı nıb. 
Me to do lo gi ya ha zır la nar kən 
həm yer li qa nun ve ri ci li yin tə
ləb lə ri, həm də  in for ma si ya 
azad lı ğı sa hə sin də araş dır ma
lar la məş ğul olan bey nəl xalq 
qu rum la rın təc rü bə si əsas 
gö tü rü lüb, ey ni za man da,  öl
kə nin ic ti mai in for ma si ya mü
hi ti nin spe si fik xü su siy yət lə ri 
nə zə rə alı nıb. İc ti mai in for
ma si ya sub yekt lə ri tə rə fin dən 
ic ti mai in for ma si ya la rın in
ter net üzə rin dən açıq lan ma sı 
sa hə sin də yer li təc rü bə cid di 
ola raq araş dı rı lıb. Mo ni to rinq
lə bağ lı gös tə ri ci lə rin si ya hı sı 
ha zır la nar kən ic ti mai in for
ma si ya sub yekt lə ri nin rəs mi 
in ter net re surs la rı nın ya ra dıl
ma sı, bu qu rum lar da elekt ron 
in for ma si ya is teh sa lı pro se si

nin və ziy yə ti, tə ləbtək lif mü
na si bət lə ri nə zər dən ke çi ri lib. 
İc ti mai əhə miy yət kəsb edən 
əsas  sa hə lər mü əy yən olu
nub, yer li tə lə bat ba xı mın dan 
da ha çox so si al əhə miy yət 
kəsb edən in for ma si ya la rın 
növ lə ri nə zə rə alı nıb”.

A.Sə fə ro vun söz lə ri nə 
gö rə, mo ni to rinq pro se sin də 
eks pert lər hər bir pa ra metr 
üz rə gös tə ri ci lə rin də yər lən
di ril mə si ni hə ya ta ke çi rib lər. 
Qeyd olu nub ki, ic ti mai in for
ma si ya sub yekt lə ri nin in for
ma si ya açıq lı ğı 13 blok üz rə 
60 pa ra metr dən  iba rət gös
tə ri ci lər əsa sın da mü əy yən
ləş di ri lib: “Yer li şə ra it dən ası lı 
ola raq, hər bir blok üz rə so si al 
əhə miy yət li lik əm sa lı tət biq 
edi lib. Mo ni to rinq za ma nı bü
tün pa ra metr lər üz rə in for
ma si ya nın ak tu al lıq, dol ğun
luq və əl də olun ma im kan la rı 
və açıq lıq sə viy yə si mü əy yən 
olu nur. Bu nə ti cə lər əsa sın da 
bü töv lük də say tın ümu mi in
for ma si ya ya açıq lıq sə viy yə si 
he sab la nıb və nə ti cə də  döv
lət  qu rum la rı nın “İn for ma si
ya açıq lı ğı üz rə rey tinq cəd və
li” tər tib edi lib. Əsas məq səd 
rəs mi in ter net re surs la rı nın 
dol ğun və in for ma si ya cə hət
dən zən gin ol ma sı nı sti mul
laş dır maq dır”.

Ardı səh. 4-də

BinəqədiRİHrəsmiinternetsaytınagörə
yerliicrahakimiyyətləriarasındabirincidir



4 | BİNƏQƏDİ | 14 mart 2014 | №10 (54)

cəmiyyət

Əvvəli səh. 3-də

Xid mət rəi si nin söz lə ri
nə gö rə, bu il ki mo ni to rinq 
pro se sin də mə lum olub ki, 
mər kə zi ic ra or qan la rın
da rəs mi in ter net re surs
la rı üzə rin də sis tem li və 
ko man da for ma tın da iş lər 
apa rı lır: “Bu qu rum lar da in
ter net və bü töv lük də in for
ma si ya tex no lo gi ya la rı nın 
əhə miy yə ti get dik cə da ha 
düz gün an la şı lır. Və tən
daş lar la in for ma si ya mü na
si bət lə ri nin qu rul ma sın da 
so si al me dia ya, di gər ef ek
tiv tex no lo gi ya la ra üs tün lük 
ve ri lir. Təd bir də, həm çi nin,  
mər kə zi ic ra or qan la rın dan 
fərq li ola raq, yer li ic ra ha ki
miy yət lə rin də həm on layn 
şəf faf lıq, həm də elekt ron 
xid mət lər lə bağ lı si tua si ya
la rın o qə dər də ürə ka can 
ol ma dı ğı vur ğu la nıb, möv
cud prob lem lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı ilə bağ lı töv si
yə lər ve ri lib”.

Say ta nə za rət və mə lu
mat la rın ye ni lən mə si üz rə 
mə sul şəxs –Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş
çı sı Apa ra tı nın  İn for ma si ya 
tə mi na tı və təh lil sek to ru
nun mü di ri Ru hən giz Əli
ye va bil dir di ki, hö ku mə tin 
tap şı rı ğı ilə bü tün yer li ic ra 
ha ki miy yət lə ri nin rəs mi in
ter net sə hi fə si ya ra dıl mış
dır. “Hə min in ter net sə hi
fə lə ri nin hər bi ri yer li ic ra 
ha ki miy yə ti nin fəa liy yət 
is ti qa mət lə ri ni və ra yon da
xi lin də apa rı lan iş lə ri, ke çi
ri lən təd bir lə rin mü tə ma di 
işıq lan dı rıl ma sın da mü hüm 
in for ma si ya ba za sı ki mi xü
su si ro lu var dır. Bü tün yer li 
ic ra ha ki miy yət lə ri nin rəs
mi in ter net sə hi fə lə ri nin 
qu ru lu şun da ox şar lıq ol sa 
da, Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı cə
nab Xa ləd din İs gən də ro vun 
xü su su tap şı rıq və töv si yə
lə ri nə əsa sən, say tı mız da
ha da zən gin ləş di ri lib. Bu, 
həm çi nin, say tı mı za xü su si 
diq qət və qay ğı nın nə ti cə si 

ki mi də qiy mət lən di ril mə li
dir. Biz tez tez di gər döv lət 
or qan la rı nın sayt la rı na ba xış 
ke çi rir, ora da kı ye ni lik lər lə 
ta nış ola raq bey nəl xalq təc
rü bə ilə mü qa yi sə lər apa
rı rıq. Həm çi nin, yer li ic ra 
ha ki miy yət lə ri nin rəs mi 
in ter net sə hi fə lə ri nə ba xış 
ke çi rər kən on la rın da bi zim 
təc rü bə dən fay da lan dı ğı nın 
şa hi di olu ruq. Bü tün bun lar 
say tı mı zın da ha da tək mil
ləş di ril mə si  üçün bi zə əla
və sti mul ve rir”.

Ru hən giz Əli ye va bil
di rib ki, Bi nə qə di RİHin 
in ter net say tı 12 böl mə dən 
iba rət dir:  “Hər böl mə
nin də özü nün alt böl mə si 
var. Sayt da ilk böl mə ra yon 
haq qın da dır. Bu böl mə də 
Bi nə qə di nin ta ri xi, əha li si, 
coğ ra fi möv qe yi, qə sə bə lə
ri, bə lə diy yə lə ri, iq ti sa diy
ya tı, təh si li, mə də niy yət və 
sə hiy yə si ba rə də mə lu mat
lar yer alıb. Bun dan baş qa, 
böl mə də id ma nın, ha be lə 
tu riz min təb li ği ilə bağ lı ke
çi ri lən təd bir lər dən söz açı
lır, ra yo nun gör kəm li şəx
siy yət lə ri ba rə də mə lu mat 
ve ri lir. İlk böl mə də öl kə 
Pre zi den ti nin sə fər lə ri ba
rə də mə lu mat lar da yer alıb. 

Say tın di gər böl mə lə rin
də də mü va fiq mə lu mat lar 
yer ləş di ri lir. İn for ma si ya
la rın də qiq li yi və ope ra tiv
li yi ba xı mın dan  say tı mız 
zən gin mən bə he sab olu na 
bi lər. Da xi li sə rən cam la rın, 
əmr lə rin, şö bə lə rin əsas na
mə lə ri nin, elekt ron mü ra
ci ət lə rin, elekt ron xid mət
lə rin, və tən daş la rın qə bul 
qra fi ki nin sayt da yer ləş di

ril mə si onu da ha da ma raq lı 
edir”. 

R.Əli ye va nın söz lə ri
nə gö rə, 2013cü il də “İKT 
ili” və “Elekt ron hö kü mət” 
qu ru cu lu ğu çər çi və sin də 
sayt da xey li tək mil ləş dir mə 
iş lə ri apa rı lıb: “Sayt da “Sa
kin lə rin mü ra ci ət xid mə
ti1646”, elekt ron xid mət lər, 
elekt ron mü ra ci ət qay da sı 
ba rə də mə lu mat lar yer ləş
di ri lib. Bir söz lə, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
rəs mi in ter net say tı və tən
daş lar la in te rak tiv əla qə lə rin 
qu rul ma sı, elekt ron xid mət
lə rin gös tə ril mə si və so si al 
şə bə kə lə rə in teq ra si ya ba xı
mın dan di gər yer li ic ra ha ki
miy yət lə ri nin rəs mi in ter net 
sayt la rı ilə rə qa bət apar maq 
im ka nı na ma lik dir. Onu da 
bil di rim ki, ra yon da ke çi ri
lən təd bir lər ba rə də sayt da 
mü tə ma di və ope ra tiv in for
ma si ya la rın yer ləş di ril mə si 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin şəf af ıq prin si
pi nə sa diq ol du ğu nu gös tə
rir. Bu gün lər də Mul ti me dia 
Mər kə zi nin apar dı ğı mo ni
to rin qin nə ti cə lə ri nə gö rə 
say tı mı zın bi rin ci ye rə la yiq 
gö rül mə si məsuliyyətimizi 
daha da artırır”. 

Sek tor mü di ri bi rin ci li
yi qo ru yub sax la maq üçün 
gə lə cək də  say tın da ha da 
zən gin ləş di ril mə si is ti qa
mə tin də iş lər apa rı la ca gı nı 
bil di rib: “Ya xın za man lar da 
sayt da ye ni böl mə lə rin açıl
ma sı göz lə ni lir. Gə lə cək də 
sayt da su alca vab, tək lif ər, 
sor ğu, ra yon da va kant iş 
yer lə ri və işə qə bul la bağ lı 
elan xa rak ter li mə lu mat la
rın yer ləş di ril mə si, ha be lə 
sayt da xi lin də ax ta rış, say
tın xə ri tə si və di gər on layn 
xid mət lə rin gös tə ril mə si 
nə zər də tu tu lur. Əla və edim 
ki, apa rı lan tək mil ləş dir mə
lə rin nə ti cə si ola raq, say ta 
da xil olan la rın sa yın da cid
di ar tım mü şa hi də edi lir. Bu 
fakt de mə yə əsas ve rir ki, 
say tı mı zın ic ti mai nü fu zu 
get dik cə da ha da yük sə lir”.

BinəqədiRİHrəsmiinternet
saytınagörəyerliicra
hakimiyyətləriarasındabirincidir

Hərbiristehsalçı
özhüquqlarınıbilməlidir

SİyAvUşƏMİrLİ

Ya ran dı ğı gün dən uğur
lu fəa liy yə ti ilə se çi lən “Sa
kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə
ti1646” ra yon əhalisi nin 
prob lem lə ri nin həl li is ti qa
mə tin də cid di uğur la ra im za 
atıb. Məhz bu nun nə ti cə si
dir ki, ar tıq res pub li ka mı zın 
di gər ra yon la rın dan da xid
mə tə mü ra ci ət lər edir lər.

Xid mə tin rəi si Anar Sə
fə ro vun ver di yi mə lu ma ta 
gö rə, bu  ilin fev ral ayı ər
zin də SMXya da xil ol muş 
4625 zəng dən 4102si ca vab
lan dı rıl mış dır ki, bun lar dan 
da  3381i bir ba şa hə ya ta ke
çi ril miş dir.  Ya ra dıl mış əks
əla qə lə rin sa yı 1031, tər tib 

edil miş şi ka yət və rə qə lə ri
nin sa yı isə 721 ol muş dur. 

Xid mət rəi si nin söz lə ri nə 
gö rə, fev ral ayın da SMXya 
tək cə Bi nə qə di ra yo nun dan 
de yil, res pub li ka nın baş qa şə
hər və  ra yon la rın dan  da mür
aci ət lər daxil olub: “Bil di yi niz 
ki mi, fev ral ayı nın 6da xid
mə tin yaran ma sı nın 1 ili  ta
mam ol du. Bu məq səd lə həm 
te le vi zi ya lar da, həm də ya zı lı 
KİVdə ge niş mə lu mat lar ve
ril di. Məhz bu nun nə ti cə sin
də res pub li ka mı zın bir çox 
şə hər və ra yon la rın dan  bi zim 
xid mə tə mü ra ci ət lər ol du. Biz 
həmin zəng lə ri  qə bul edə rək 
din lə dik və bil dir dik ki, bi zim 
xid mət yal nız Bi nəq di ra yo
nu nun sa kin lə ri üçün nə zər

də tu tu lub”.
A.Sə fə ro vun söz lə ri nə 

gö rə, fev ral ayın da da xil ol
muş 685 şi ka yə tin ic ra sı tə
min edi lib: 618  şi ka yət tam, 
5 şi ka yət  qis mən həll edi lib, 
62 şi ka yət üz rə mü va fiq iza
hat ve ri lib, 36 şi ka yə tin  həl li 
isə ic ra at da dır.

Fev ral ayı üz rə da xil ol
muş şi ka yət lə rin sa hə lər 
üz rə böl gü sü nə gəl dik də 
isə on la rın 258i  suka na
li za si ya, 142i qaz təc hi za tı, 
32i elekt rik ener ji si, 69u  
lift prob lem lə ri, 37si yol la
rın ya rar sız ol ma sı, 108i is
ti lik təc hi za tı, 23ü zi bil və 
tul lan tı lar la əla qə dar, 52i 
sa kin lə ri na ra hat edən di gər 
mə sə lə lər lə əla qə dardır.

SMX-yadaxilolanşikayətlər
operativhəllinitapır

M.OrUcOv

Bi nə qə di ra yo nun da sa
kin lə rin ri fa hı üçün hə ya ta 
ke çi ri lən ge niş miq yas lı abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri ilə ya na şı, 
əha li ni na ra hat edən məi şət
kom mu nal prob lem lə ri nin 
həl li nə də cid di ya na şı lır. 
Ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı cə nab Xa ləd din İs gən
də ro vun tap şı rı ğı na əsa sən, 
aidiy yə ti qu rum lar sa kin lə
rin qar şı laş dıq la rı gün də lik 
prob lem lə rin ope ra tiv ara dan 
qal dı rıl ma sı nı diq qət mər

kə zin də sax la yır, və tən daş
la rın şi ka yət lə ri nin həl li is
ti qa mə tin də la zı mi təd bir lə r 
görürlər.

Bi nə qə di ra yo nun da əha
li nin is ti lik lə təc hi za tı sa hə
sin də gö rü lən iş lə rə bax ma
ya raq, bu sa hə də mü əy yən 
prob lem lər hə lə də qal maq
da dır. Be lə ki,  bir sı ra mən
zil lə rin sa hib lə ri tə rə fin dən 
mən zil da xi li is ti lik xət lə ri nin 
kə sil mə si və ya ye ri nin də
yiş di ril mə si nə ti cə sin də su 
döv riy yə si nin po zul ma sı sa
kin lə rin na ra zı lı ğı na sə bəb 

olur. Bun dan baş qa, mən zil
da xi li is ti lik xət lə ri nin uzun 
müd dət is tis ma rı nə ti cə sin də 
çü rü mə si və sı ra dan çıx ma sı 
da əla və çə tin lik lər ya ra dır. 
İs ti lik şə bə kə si nin bi na la rın 
zir zə mi lə rin dən ke çən his
sə sin də da yaq la rın  is tis mar 
müd də ti nin ba şa çat ma sı, qa
zan xa na la ra ve ri lən tə bii qa
zın təz yi qi nin aşa ğı ol ma sı və 
sai rə bu qə bil dən olan prob
lem lər dir. 

Araş dır ma lar za ma nı mə
lum ol du ki, ra yon üz rə is ti
lik lə bağ lı na ra zı lıq əsa sən 

abad lıqqu ru cu luq iş lə ri nin 
sü rət lə hə ya ta ke çi ril di yi 8ci 
mik ro ra yon da baş ve rir. Adı 
çə ki lən  mik ro ra yo nun sa ki ni 
Nə cəf Haq ver di yev bi zim lə 
söh bə tin də bil dir di ki, ya şa yış 
mas si vin də ki bi na la rın is ti lik 
təc hi za tı   vax ti lə qon şu Nə ri
ma nov ra yo nu nun əra zi sin də 
in şa olun muş qa zan xa na lar
dan ve ri lir: “Söz süz ki, mə sa
fə nin uzaq ol ma sı so yuq qış 
ay la rın da is ti lik lə tə mi nat da  
mü əy yən çə tin lik lər ya ra dır. 
Sö zü ge dən qa zan xa na nın 
uzaq da yer ləş mə si is ti su yun 

tem pe ra tu ru nun mən zil lə rə 
ça ta na dək aşa ğı düş mə si nə 
sə bəb olur. Biz mə sə lə nin 
həll olun ma sı nı sə br siz lik lə 
göz lə yi rik”.

Qeyd edək ki, bu məsələ 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin bi
la va si tə rəh bər li yi ilə sə la hiy
yət li qu rum lar tə rə fin dən də 
cid di araş dı rıl mış dır. Prob le
min ara dan qal dı rıl ma sı məq
sə di ilə ya xın ay lar da adı çə ki
lən ya şa yış mas si vin də müa sir 
tə ləb lə rə ca vab ve rə cək qa
zan xa na la rın ti kil mə si nə qə
rar ve ril miş dir. Əl də et di yi

miz mə lu ma ta gö rə, ar tıq bu 
is ti qa mət də ha zır lıq iş lə ri nə 
də start ve ri lib və ya xın gün
lər də ti ki ntinin baş la nı la ca ğı 

göz lə ni lir. Əra zi də ti ki lə cək 
qa zan xa na la rın növ bə ti qış 
möv sü mü nə dək is ti fa də yə 
ve ri lə cə yi plan laş dı rı lır.

İstilikləbağlıproblemnarahatlıqdoğurur

Ha zır da is teh lak çı la rın 
hü quq la rı nın qo run ma sı dün
ya da ən ak tu al mə sə lə lər dən 
bi ri he sab edi lir. Məh sul la rın 
is teh sa lı və sa tı şı, xid mət lə rin 
gös tə ril mə si sa hə lə rin də key
fiy yət lə bağ lı prob lem lər hər 
bir öl kə ni na ra hat edir. 1983
ci il dən 15 mart ta ri xi bü tün 
dün ya da Bey nəl xalq İs teh lak
çı lar Gü nü ki mi qeyd edil mə
yə baş la yıb.

Bu ta rix öz ma hiy yə ti nə 
gö rə bü tün dün ya da ge niş 
qeyd edi lən gün lər dən bi
ri dir. Çün ki is teh lak çı la rın 
hü quq la rı nın qo run ma sı
na yö nə lən bu ak si ya nın 
nə mil li xü su siy yət lə ri, nə 
də döv lət sər hə di var. İs
teh lak ba zar la rı nın sax ta, 
key fiy yət siz və təh lü kə li 
məh sul lar dan mü ha fi zə
si və bu nun la da is teh
lak çı la rın hü quq la rı nın 
qo run ma sı Azər bay can 
üçün də prio ri tet dir.  İn
san hü quq la rı spekt rin
də əsas hü quq lar dan bi ri 
is teh lak çı la rın hü quq la
rı dır. İn san lar is tə ni lən 
mal alar kən və ya pul lu 
xid mət növ lə rin dən is
ti fa də edər kən is teh lak çı 
qis min də çı xış edir lər. 

İs teh lak çı gə lir əl
də et mək məq sə di güd
mə dən əm təə lə ri alan 
və is ti fa də edən, xid mət 
və iş si fa riş ve rən və tən daş
dır. İs teh lak çı al dı ğı əş ya nın, 
məh su lun, ona gös tə ri lən 
xid mə tin key fiy yət li ol ma sın
da ma raq lı dır. Bu, is teh lak çı
nın key fiy yət hü qu qu dur. Biz 
al dı ğı mız qi da məh sul la rı nın 
eko lo ji və gi gi ye nik cə hət
dən sağ lam lı ğı mız üçün heç 
bir təh lü kə tö rət mə di yi nə 
əmin ol ma lı yıq. İs teh lak çı, 
həm çi nin, dəy miş zi ya nın 
ödə nil mə si hü qu qu na ma
lik dir. Baş qa söz lə, al dı ğı mız 
hər han sı bir əş ya sağ lam lı
ğı mı za və ya xud əm la kı mı za 
zi yan vu rar sa, onun əvə zi ni 
bər pa et mə yi tə ləb et mək 

hü qu qu muz var dır. Be lə lik lə, 
is teh lak çı nın hü qu qu nun qo
run ma sı zə ru ri dir.

XX əs rin əv vəl lə rin dən 
baş la ya raq məh sul is teh sa lı 
sa hə sin də ye ni tex no lo gi ya la
rın in ki şa fı və məh su lun çe şid 
tər ki bi nin art ma sı is tər yer li, 
is tər sə də dün ya ba za rın da 
is teh lak çı la rın tə lə ba tı nı ödə
mək lə bə ra bər, bə zən on la rın 
haq lı na ra zı lıq la rı na da sə bəb 
olur du.

Key fiy yət sa hə sin də ya
ran mış bu prob lem lə rin həl
li nin va cib li yi ni və is teh lak
çı la rın na ra zı lıq la rı nı öl kə 
qar şı sın da va cib bir prob lem 
ki mi qə bul edən ABŞ Pre zi
den ti Con Ken ne di 1962ci il 
mar tın 15də Konq res də çı xış 
edə rək bu gü nü Bey nəl xalq 
İs teh lak çı lar Gü nü elan et miş
dir. Ken ne di de miş dir: “İs teh
lak çı lar biz ha mı mı zıq. İs teh
lak çı lar bö yük iq ti sa di güc dür 
və de mək olar ki, is tə ni lən 
özəl və döv lət iq ti sa diy ya tın
da həl le di ci rol oy na yır lar”.

İs teh lak çı la rın Hü quq la rı
nı Mü da fiə Gü nü isə ilk də fə 

1983cü il mar tın 15də qeyd 
olun muş dur. 1985ci il ap re lin 
9da BMT Baş Məc li si is teh
lak çı la rın hü quq la rı nın mü
da fiə si üçün rəh bər prin sip
lə ri mü əy yən ləş dir miş dir. Bu 
prin sip lə rin qə bul olun ma sı 
nə ti cə sin də is teh lak çı hü quq
la rı bey nəl xalq sə viy yə də ta
nı na raq qa nu ni ləş di ril miş dir.

Dün ya İs teh lak çı lar İt
ti fa qı müs tə qil, qey rikom
mer si ya, gə lir siz, qey risi ya

si təş ki lat ki mi 1961ci il də 
Ni der land da qey diy yat dan 
keç miş dir. Qu rum dün ya da 
is teh lak çı la rın hü quq la rı nı 
qo ru maq la məş ğul dur. Bu 
təş ki lat özün də 72 öl kə dən is
teh lak çı la rın hü quq la rı prob
lem lə ri ilə məş ğul olan 180 
ic ti mai və döv lət təş ki la tı nı 
bir ləş di rir.

Azər bay can da da be lə bir 
qey rihö ku mət təş ki la tı XX 
əs rin 90cı il lə ri nin or ta la
rın dan fəa liy yət gös tər mə yə 
baş la mış dır. 1995ci il sent
yab rın 19da Azər bay can da 
da “İs teh lak çı la rın hü quq la rı
nın mü da fiə si haq qın da” Qa

nun qə bul olun muş dur. Bu 
qa nun la və tən daş la rın is teh
lak çı lıq hü qu qu qo ru nur, ey ni 
za man da ti ca rət təş ki lat la rı
nın və xid mət lə məş ğul olan 
sis te min hü quq və və zi fə lə ri 
mü əy yən ləş di ri lir.

An ti in hi sar si ya sə ti və 
is teh lak çı la rın hü quq la rı nın 
mü da fiə si sa hə sin də fəa liy yə
tin tək mil ləş di ril mə si məq sə
di lə Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
2009cu il 25 de kabr ta rix li 

fər ma nı ilə İq ti sa di İn
ki şaf Na zir li yi ya nın da 
(in di İq ti sa diy yat və 
Sə na ye Na zir li yi) An
ti in hi sar Si ya sə ti və İs
teh lak çı la rın Hü quq la
rı nın Mü da fiə si Döv lət 
Xid mə ti ya ra dıl mış dır.

Ye ni qu ru mun qar
şı sın da in hi sar çı lı ğın 
qar şı sı nın alın ma sı, 
haq sız rə qa bət lə mü
ba ri zə nin güc lən di ril
mə si və is teh lak çı la rın 
hü quq la rı nın eti bar lı 
mü da fiə si nin tə min 
olun ma sı ki mi mü hüm 
və zi fə lər qo yul muş dur.

Öl kə miz də is teh
lak çı  la rın al dıq la rı 
mal la rın key fiy yə ti
nə və təh lü kə siz li yi nə 
zə ma nət al maq, on la
rın miq da rı, çe şi di və 
key fiy yə ti haq qın da 
dol ğun mə lu mat əl

də et mək və s. təs bit edil di yi 
tək mil qa nun ve ri ci lik ba za sı 
for ma laş mış dır.

Al dı ğı mız mal la rın  is tər 
məi şət əş ya la rı, is tər ge yim, 
is tər sə də qi da məh sul la rı
nın üzə rin də olan stan dart
la rı, işa rə lə ri çox la rı bil mir 
və bu nun la ma raq lan mır. Bu 
da ək sər hal lar da is teh lak çı 
hü quq la rı mı zın po zul ma sı na 
sə bəb olur. Hər bir in san is ti
fa də et di yi dər man pre pa ra tı, 
məi şət əş ya sı, ge yim və qi da 
məh sul la rı ba rə də və on la rın 
üzə rin də olan mar ka və ni
şan la rı mü əy yən sə viy yə də 
bil mə li dir.

 15Mart-beynəlxalqİstehlakçılarGünüdür

MAİLAĞAXANOv

Mar tın 6da Azər bay
can Res pub li ka sı Döv lət Neft 
Şir kə ti 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  çər çi və
sin də Bi nə qə di mək təb li lə ri 
ilə növ bə ti gö rüş ke çi ri lib. 
Təd bir ARDNŞ və Bi nə qə di 
RİHin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
3 nöm rə li tam or ta  mək tə bin 
akt za lın da baş tu tub. Gö rüş
də ra yo nun 3, 102, 135, 144, 
276, 267 say lı mək təb lə ri nin 
yu xa rı si nif şa gird lə ri iş ti rak 
edib lər.

“Gə lə cə yin mü hən dis lə
ri” la yi hə si 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 is ti
qa mət sa yı lan “Mü hən dis lik” 
ix ti sas la rı na yön lən dir mək, 
təh sil al dıq la rı müd dət də 

gə lə cə yin mü tə xəs sis lə ri i lə 
müx tə lif proq ram lar çər çi
və sin də maa rif ən di ri ci iş lər 
apar maq və öl kə miz üçün pe
şə kar kadr lar ye tiş dir mək dir. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
Binəqədi RİH baş çı sı Apa
ra tı nın İc ti maisi ya si və hu
ma ni tar mə sə lə lər şö bə si nin 
əmək da şı Sey mur Ha cı yev 

ARDNŞnin öl kə mi zi bey
nəl xalq aləm də la yiq li təm
sil et di yi ni və bö yük nü fu za 
ma lik mil li şir kət ol du ğu nu 
bil dir mək lə ya na şı, sə na ye
nin in ki şa fın da mü hən dis lik 
pe şə si nin va cib li yi ni  vur ğu la
yıb. O, mək təb li lə rin gə lə cək 
pe şəix ti sas se çi mi nə düz gün 
is ti qa mət ver mək nöq te yi

nə zə rin dən be lə la yi hə lə rin 
re al laş dı rıl ma sı nın əhə miy
yə tin dən da nı şıb. 

Da ha son ra ARDNŞnin 
İn san re surs la rı de par ta men
ti nin əmək da şı Ni cat Əli yev 
bu tip la yi hə lə rin hə ya ta ke
çi ril mə sin də ya ra dı lan şə rai
tə, gös tə ri lən dəs tə yə gö rə  
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro va öz min nət dar lı
ğı nı bil di rib. 

Gö rüş 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 söh bət apa rı lıb, 
şa gird lə ri ma raq lan dı ran su
al lar ca vab lan dı rı lıb.

Gö rü şün so nun da təd bir
də iş ti rak edən mək təb lə rin 
əla çı şa gird lə ri nə  mü ka fat lar 
təq dim olu nub.

Əlaçışagirdlərmükafatlandırıldı



| 5№10 (54) | 14 mart 2014 | BİNƏQƏDİ

dəyərlər

Millibirlikbayramı
UluöndərHeydərƏliyevinsanlaramənəvitəmizlik,nəciblik,mehribanlıqvəbirlikhissləriaşılayan
Novruzbayramınahərzamanxalqımızınəvəzsizmillisərvətikimiyanaşmışdır

ESMİrAOrUcOvA

İc ti mai hə ya tın elə bir sa
hə si yox dur ki, ora da gənc
li yin sə si eşi dil mə sin, hə ra
rət li nə fə si hiss olun ma sın. 
Müs tə qil döv lət çi li yi mi zin 
sar sıl maz lı ğının tə mi na tın da, 
mü da fiə qüd rə ti nin, iq ti sa di 
po ten sia lı nın ar tı rıl ma sın da 
gənc lə ri mi zin ro lu da nıl maz
dır. Şüb hə siz ki, gənc lə rin bu 
key fiy yət lə rə ma lik ol ma sı 
üçün on la rın yük sək təh sil 
al ma la rı na, la yiq li və tən daş 
ki mi ye tiş mə lə ri nə eh ti yac 
du yu lur. Ha zır da Azər bay ca
nın təh sil sis te min də apa rı lan 
is la hat lar, bu sa hə yə ay rı lan 
diq qət gənc lə rin yük sək sə
viy yə li təh sil al ma la rı na im
kan ya ra dır.

Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin res pub li ka da mil li 
kadr po ten sia lı nın for ma laş
dı rıl ma sı is ti qa mə tin də vax
ti lə hə ya ta ke çir di yi təd bir lər 
bu gün uğur la da vam et di ri
lir. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
mü va fiq sə rən ca mı ilə təs diq 
edil miş “20072015ci il lər
də Azər bay can gənc lə ri nin 
xa ri ci öl kə lər də təh si li üz rə 
Döv lət Proq ra mı” əsa sı ulu 
ön də rin Azər bay ca na bi rin ci 
rəh bər li yi döv rün də qo yul
muş mü tə rəq qi ənə nə nin 
da vam et di ril mə si nin əya ni 
sü bu tu dur. Proq ram əsa sın da 

öl kə gənc lə ri döv lət he sa bı
na xa ri ci öl kə lə rin nü fuz lu 
uni ver si tet lə rin də ali təh sil 
alır və yük sək ix ti sas lı mü
tə xəs sis ki mi Və tə nə dö nür
lər. Bu, bir da ha sü but edir 
ki, döv lə ti miz el min, təh si lin 
in ki şa fı na xü su si diq qət gös
tə rir, gənc nəs lin in tel lek tu al 
sə viy yə si nin yük səl mə si ni 
va cib mə sə lə lər dən bi ri ki mi 
önə çə kir. Öl kə miz dən kə
nar da oxu ma ğa ge dən gənc
lər da im döv lət qay ğı sı ilə 
əha tə olu nur, on la rın  prob
lem lə ri nə diq qət lə ya na şı lır, 
bu sa hə də zə ru ri təd bir lər 
hə ya ta ke çi rir. 

Tə lə bə gənc lə ri miz Azər
bay can haq qın da ob yek tiv və 
dol ğun tə əs sü ra tın for ma laş
ma sı na da öz töh fə lə ri ni ve
rir lər. Xa ric də fəa liy yət gös
tə rən tə lə bə təş ki lat la rı nın 
tə şəb bü sü ilə ke çi ri lən müx
tə lif təd bir lər res pub li ka mı
zın si ya si, iq ti sa di, so si al və 
mə də nihu ma ni tar hə ya tı ilə 
bağ lı in for ma si ya la rın dün ya 
ic ti ma iy yə ti nə çat dı rıl ma sın
da az əhə miy yət da şı mır. Bu 
bir da ha gös tə rir ki, ha ra da 
ya şa ma la rın dan ası lı ol ma ya
raq, azər bay can lı gənc lə rin 
ürə yi da im Və tən lə dö yü nür. 

Res pub li ka mız da uğur la 
hə ya ta ke çi ri lən gənc lər si ya
sə ti Bi nə qə di ra yo nun da da 
özü nü ay dın şə kil də bü ru zə 

ve rir. Ra yo nun ic ti maisi ya
si hə ya tın da fə al lıq gös tə rən 
gənc lər in di müx tə lif döv lət 
struk tur la rın da la yiq li və zi fə
lər tu tur, öl kə mi zin in ki şa fı na 
öz san bal lı töh fə lə ri ni ve rir
lər. Mü va fiq Döv lət Proq ra
mı na uy ğun ola raq, Bi nə qə di 
ra yo nu nun is te dad lı gənc lə ri 
xa ri ci öl kə lər də ali təh sil al
ma ğa gön də ri lir. Ha zır da ra
yon da on lar ca gənc döv lə tin 
ya rat dı ğı bu im kan dan bəh
rə lən mək im ka nı qa za nıb. 
Hə min gənc lər dən bi ri də 
126 say lı tam or ta mək tə bin 
rus böl mə si nin mə zu nu Mu
rad Məm mə dov dur. O, ötən 
il 677 bal la Mosk va Döv lət 
Bey nəl xalq Mü na si bət lər İns
ti tu tu na (MDBMİ) da xil olub. 
Qə ze ti mi zə mü sa hi bə sin də 
Mu rad təh sil də əl də et di yi 
uğur lar dan, ha be lə Mosk va
da kı ic ti mai fəa liy yə tin dən 
söz aç dı: 

– Ali təh sil al dı ğım uni
ver si tet də Azər bay ca na və 
azər bay can lı la ra çox yax şı 
mü na si bət var. Vax ti lə cə nab 
Pre zi dent İl ham Əli yev də bu 
nü fuz lu uni ver si te tin mə zu nu 
olub, təh si li ni ba şa vur duq
dan son ra bir müd dət ora da 
mü əl lim ki mi ça lı şıb. Ötən il 
öl kə baş çı sı nın tə şəb bü sü ilə 
Ba kı da MDBMİ mə zun la rı
nın 1ci bey nəl xalq fo ru mu 
ke çi ril di. Hə min fo rum da 

bir vaxt lar bu təh sil mü əs si
sə sin də oxu yan in san lar bir 
ara ya gəl miş di lər. Be lə bir 
nü fuz lu uni ver si tet də ali təh
sil al maq, şüb hə siz, bö yük 
mə su liy yət tə ləb edir. Bu ra da 
res pub li ka mı zın ən is te dad lı 
gənc lə ri təh sil alır lar. On lar 
öz dav ra nış la rı, təh sil lə ri ilə 
res pub li ka mız haq qın da müs
bət tə əs sü rat ya ra dır lar. Ötən 
ilin sent yab rın da Mosk va ya 
gə lən də  qrup yol daş la rım
dan Azər bay can haq qın da nə 
bil dik lə ri ni so ruş dum. On la
rın sı ra sın da Ru si ya, Ka na da, 
Bol qa rıs tan, Slo ve ni ya və di
gər öl kə lə rin təm sil çi lə ri var. 
Söh bət za ma nı mə lum ol du 

ki, hə min gənc lə rin öl kə miz 
haq qın da ye tə rin cə mə lu mat
la rı yox dur. Dü şün düm ki, bir 
azər bay can lı ki mi mə nim 
dav ra nış la rı mı qrup yol daş
la rı mız ara sın da xal qı mız la 
bağ lı mü əy yən tə əs sü rat ya
ra da bi lər. 

Döv lə ti mi zin, xal qı mı zın 
adı nı ucalt maq hər bir Azər
bay can və tən da şı nın bor cu
dur. Mən də xa ri ci öl kə lə rin 
nü ma yən də lə ri nin  öl kə miz 
haq qın da da ha çox mə lu
mat lı ol ma la rı üçün əlim dən 
gə lə ni et dim. İki ay dan son ra 
fa kül tə nin ən yax şı tə lə bə
si ki mi mə nə yük sək eti mad 
gös tə ril di. Uni ver si tet də ke

çi ri lən “Xa ri ci öl kə lə rin iq
ti sa di ta ri xi” konf ran sın da 
ge niş mə ru zə ilə çı xış et dim. 
Bi rin ci se mest ri əla qiy mət
lər lə ba şa vur dum. Qrup 
yol daş la rım, elə cə də mü əl
lim lə rim ara sın da hör mə tim 
xey li art dı. Bu, tək cə mə nə 
yox, Azər bay ca na gös tə ri lən 
hör mət dir. Qrup yol daş la rı mı 
Və tə ni mi zin ta ri xi, mə də niy
yə ti, so si aliq ti sa di və ziy yə ti, 
döv lət qu ru cu lu ğu ba rə də ət
raf ı mə lu mat lan dı rı ram. Se
vi ni rəm ki, ha zır da mə nim lə 
bir gə təh sil alan tə lə bə lər öl
kə miz ba rə sin də çox şey bi
lir lər. On la rı teztez qal dı ğım 
ota ğa də vət edir, mu si qi miz

dən, xü su sən də caz sa hə sin
də is te dad la rı ilə se çi lən Va qif  
Mus ta fa za də və Ra fiq Ba ba
ye vin sə nə tin dən da nı şı ram. 
Çün ki mən özüm də caz mu
si qi si ni çox se vi rəm. 

Təh sil lə bə ra bər uni ver
si te tin ic ti mai iş lə rin də də 
fə al lıq gös tər mə yə ça lı şı ram. 
Mə lu mat üçün de yim ki, uni
ver si te ti miz də 2004cü il dən 
“Azk lub” ya ra dı lıb. Bu ra da 
res pub li ka mız la bağ lı əla mət
dar gün lə ri qeyd olu nur, ta
nın mış azər bay can lı lar la gö
rüş lər ke çi ri lir. 

Döv lə ti miz xa ric də təh
sil alan azər bay can lı tə lə bə
lə rə xü su si qay ğı ilə ya na şır. 
Heç bir prob lem lə üz ləş mi
rik. Öl kə baş çı sı cə nab İl ham 
Əli ye vin hə ya ta ke çir di yi 
gənc lər si ya sə ti hər bi ri mi zin 
ürə yin cə dir. Gənc lə rə qay ğı 
yer lər də də özü nü gös tə rir. 
Ya şa dı ğım və or ta təh sil al
dı ğım Bi nə qə di ra yo nun da 
da gənc lər qay ğı ilə əha tə 
olu nub lar. Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov xa ri ci 
öl kə lər də təh sil al ma ğa gön
də ri lən bi nə qə di li gənc lər lə 
teztez ma raq la nır. Hiss edi rik 
ki, bi zə yük sək eti mad gös tə
ri lir. Məhz bu ba xım dan, hər 
bi ri miz Azər bay can döv lə ti
nin bu eti ma dı nı doğ rult ma ğa 
ça lış ma lı yıq. 

Xaricdətəhsilalangənclərölkəmizilayiqincətəmsiledirlər

S.ELMANOĞLU

Hər bir xal qın ta ri xi yet
kin ləş mə və tə ka mül pro se si
nin üm də qa yə si ni tək cə onun 
döv lət çi lik ənə nə lə ri de yil, 
həm də zən gin mil limə nə vi 
ir si, pak və ali də yər lə ri mü
əy yən edir. Bu ənə nə və də
yər lər bi ribi ri lə çuğ la şa raq 
həm də xalq la rın məf u rə və 
dü şün cə sis te mi nin, dün ya gö
rü şü nün par laq tə cəs sü mü ki
mi mey da na çı xır. Qə dim ənə
nə lər, ri tu al və mə ra sim lər, 
men tal ba xış lar dan qay naq la
nan mə nə viəx la qi nor ma lar 
hər bir qə dim et no sun özü
nü məx suslu ğu nun, ka mil lik 
sə viy yə si nin ifa də ol maq dan 
sa va yı, həm də bə şər si vi li za
si ya sı na də yə ri töh fə dir. 

Dün ya nın ən qə dim xalq
la rın dan olan azər bay can lı lar 
zən gin ənə nə və də yər¬lə
ri ni, ri tu al və mə ra sim lə ri ni, 
bay ram la rı nı ya şa da raq yad 
tə za hür lər dən hifz et mək lə, 
qə ri nə lər bo yu mil li kim lik
lə ri ni, ta ri xi et nos ki mi möv
cud luq la rı nı qo ru muş lar. Bu 
mə na da, Azər bay can da mil li 
bay ram ki mi hər il yük sək sə
viy yə də qeyd olu nan Nov ruz 
xal qın mü qəd dəs eti qa dı na 
söy kən mək lə, özün də bö yük 
bə diies te tik, mə nə viəx la
qi, ül vi və dün yə vi düy ğu la rı 
tə cəs süm et di rir. Nov ruz qə
dim za man lar dan xal qı mız 
tə rə fin dən yük sək sə viy yə də 
qeyd olun muş, tə biə tin oya
nı şı ilə ürək lər də saf niy yət
lə rin, xoş ar zu la rın ya ran dı ğı 
bir bay ram, in san la tə biə tin 
bü töv ləş mə si, har mo ni ya sı sa
yıl mış dır. Əsr lə rin sı na ğın dan 
çıx mış mə nə vi də yər lə ri mi zi, 
adətənə nə lə ri özün də ya şa
dan Nov ruz in san lar ara sın da 
bir lik və meh ri ban lı ğın möh
kəm lən di ril mə si, on la rın bir
bi ri nə mər hə mət və diq qət 
gös tər mə si ki mi sağ lam tə
məl lər ya rat mış dır. 

Xa tır lat maq la zım dır ki, 
mil li mə nə vi də yər lə rə qür
sər sa diq lik nü ma yiş et di rən 
ulu ön dər hə lə ötən əs rin 70
80cı il lə rin də – Azər bay ca na 
bi rin ci rəh bər li yi döv rün də 
xalq da mil li hey siy ya tı güc lən
dir mək, onu şan lı keç mi şi nə, 
soykö kü nə qay tar maq, ha be
lə zən gin bə dii ir si ni, mə də
niy yə ti ni, in cə sə nə ti ni, adət
ənə nə lə ri ni ya şat maq, ana 
di li ni in ki şaf et dir mək üçün 
bir sı ra aş kargiz li təd bir lər 
hə ya ta ke çir miş dir. Azər bay
can KP MKnın 1970ci il 20 
mart ta rix li ple nu mun da çı xış 
edən Hey dər Əli yev küt lə vi 
in for ma si ya va si tə lə ri nin bu 
sa hə də ki fəa liy yə tin dən na ra
zı lı ğı nı ifa də edə rək de miş dir: 
“Bə zən mət bu at, ra dio və te
le vi zi ya iş çi lə ri iq ti sa diy ya tın, 
mə də niy yə tin və məi şə tin in
ki şa fı na, xal qın mə nə vi hə ya
tı na aid mü hüm mə sə lə lə ri la
zı mi sə viy yə də işıq lan dır ma ğı 
ba car mır lar”. 

Ulu ön də rin bu ta ri xi çı
xı şın dan son ra mət bu at da, 
te le vi zi ya və ra dio da xal qın 
mil limə nə vi də yər lə ri ni, 
adətənə nə lə ri ni, folk lo ru nu, 
ədə biy ya tı nı təb liğ edən ma
te ri al lar ço xal mış, mil li ədə bi 
ir si tə rən nüm edən “Klas sik 
ir si miz dən”, “Bu laq” ki mi ve
ri liş lər or ta ya çıx mış, ana di li
nin təb li ği is ti qa mə tin də re al 
ad dım lar atıl mış dır. 

Azər bay can xal qı nın türk 
mən şə yi da ha çox qə dim ya
zı lı abi də olan “Ki ta biDə də 
Qor qud”da ək si ni tap dı ğın
dan, so vet ideo lo gi ya sı 2050
ci il lər də das ta nın öy rə nil mə
si ni qa da ğan et miş, uzun il lər 
bu abi də nin unut du rul ma sı na 
ça lış mış dı. Ulu ön dər 70ci il
lər də bu qa da ğa nı da ara dan 
gö tü rə rək das ta nın araş dı rıl
ma sı və təd qi qi nə nor mal şə
ra it ya rat mış dı. “Ki ta biDə də 
Qor qud”la bağ lı ta ri xi və ədə
bi araş¬dır ma la rın sa yı ço xal

mış, bu möv zu da bə dii film 
çə kil miş di.  

Xal qı mı zın mil li sər və
ti olan Nov ruz so vet lər bir li yi 
döv rün də döv lət sə viyyə sin
də qeyd olun ma sa da, ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
mil li ənə nə və də yər lə rə da
xi lən möh kəm bağ lı lı ğı bu 
bay ra mın xalq ara sın da se
vi lə rək ya şa dıl ma sı nı tə min 
edir, folk lor şü nas lıq sa hə sin
də apa rı lan el mi təd qi qat lar da 
onun ideo lo jisi ya si tə si ri do
la yı şə kil də önə çə ki lir di. 70
ci il lər də Nov ruz bay ra mı ilk 
də fə ola raq məhz ulu ön də rin 
xe yirdua sı ilə rəs mən qeyd 
olun muş, te le vi zi ya ilə ya yım
lan mış dı. Ümum xalq bay ra
mı nın yük sək sə viy yə də ke
çi ril mə si Azər bay can xal qı nın 
mil li ru hu nu yük səl dir, mil li 
ir sə, ta ri xə bö yük mə həb
bət ya ra dır, mil li özü nü dər ki 
güc lən di rir di. Nov ruz adət
ənə nə lə ri o dövr də çə kil miş 
film lər də də özü nə yer ta pır
dı. Hər də fə “Də li Kür” fil
mi ni seyr edər kən, Nov ru zun 
ne cə təb liğ olun du ğu nu əya ni 
şə kil də gö rü rük. Bə li, məhz 
müd rik rəh bə rin qay ğı sı ilə 
o il lər də qo ru nub sax la nı lan 
mil limə nə vi də yər lər son ra
lar Azər bay can xal qı nın döv
lət müs tə qil li yi nin bər pa sın da 
müs təs na rol oy na mış dır. 

2000ci il də Nov ruz şən
lik lə rin də iş ti rak edən ulu 
ön dər Hey dər Əli yev de yir
di: “Vaxt var idi ki, bu bay ram 
bə zi sə bəb lər dən qa da ğan 
olun muş du. An caq hə min 
onil lik lə ri biz ha mı mız bir 
yer də ya şa mı şıq və ha mı mız 
da bi li rik ki, heç kim bu qa da
ğa ya fi kir ver mə yib dir, öz bay
ra mı nı edib dir. Bu bay ram elə 
bay ram dır ki, özü nün mad di 
və ziy yə tin dən ası lı ol ma ya raq 
hər bir in san  zən gin adam 
da, or ta ya şa yan da, lap ka sıb 
şə ra it də ya şa yan in san da onu 
bay ram edir. O il lər ki, bi zim 
bu ümum xalq bay ra mı nın ke
çi ril mə si nə im kan yox idi, hər 
kə sin evin də müt ləq sə mə ni 
də, rəng lən miş yu mur ta lar 
da, plov da var idi. Ən azı bu 
idi, hər kəs bu nu edə bi lir di. 
Am ma kim lər isə bun dan çox 
edə bi lir di  şə kər bu ra, əl bət
tə ki, pax la va, baş qa şir niy yat
lar...Kim sə bun dan çox edə 

bil səy di də, elə ailə tap maq 
ol maz dı ki, bu bay ra mın əla
mət lə rin dən o gün lər is ti fa də 
et mə sin lər və bay ra mı qeyd 
et mə sin lər”.

Ulu ön dər Hey dər Əli
ye vin xal qın tə kid li tə lə bi ilə 
1993cü il də res pub li ka rəh
bər li yi nə qa yı dı şın dan son ra 
Azər bay ca nın üz ləş di yi bir sı
ra mu si bət lər, fa ciə lər ara dan 
qal dı rıl dı, və tən daş qar şı dur
ma sı nın qar şı sı alın dı. İc ti mai
si ya si sa bit lik tə min olun du, 
mad di ri fah ha lı il dənilə yax
şı la şan xal qı mız Nov ruz bay ra
mı nı yük sək əh valru hiy yə də 
qeyd et mə yə baş la dı. 

Nov ruz döv lət sə viy yə
sin də yük sək sə viy yə də qeyd 
edil mək lə ya na şı, dün ya azər
bay can lı la rı nın mil li bay ra mı
na, ef ek tiv ideo lo jisi ya si tə sir 
ami li nə çev ril di. Ulu ön dər 
1994cü ilin ya zın dan baş la ya
raq hər il Azər bay can xal qı nı 
Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti lə 
təb rik et di, ümum xalq şən lik
lə ri nə qa tı la raq xal qı mı za iki
qat se vinc ya şat dı, öl kə və tən
daş la rı na Və tə nin çi çək lən
mə si na mi nə bir lik, həm rəy
lik, saf ıq və tə miz lik ar zu la dı. 

Ulu ön dər Hey dər Əli yev 
hər za man bil di rir di ki, Nov

ruz so si al du ru mun dan, sta tu
sun dan ası lı ol ma ya raq ha mı 
tə rə fin dən yük sək sə viy yə də 
qeyd olu nan, se vi lən bir bay
ram dır. Bu bay ram cə miy yət
də mə nə vi də yər və me yar
la rın aşın ma sı nın qar şı sı alır, 
yad tə za hür lə rə qar şı “ic ti mai 
im mu ni te ti” möh kəm lən di
rir. Ümum mil li li der özü nə
məx sus müd rik lik lə Nov ru
zun fəl sə fi məz mu nu aç mış, 
onun in san la rın mə nə vi saf
laş ma sın da kı ro lu nu da im 
önə çək miş di. “Ürək lər də saf 
duy ğu la rın oyan ma sı, in san lar 
ara sın da sə mi miy yət, meh
ri ban lıq və qar şı lıq lı tel lə rin 
möh kəm lən mə si, ya xın la rı
nın qeyd olun ma sı, umukü
sü lü nün, kinki du rə tin ara
dan qal dı rıl ma sı, cə miy yət də 
qar lı şıq lı xoş mü na si bət lə rin 
bər qə rar ol ma sı, Nov ru zun 
əsr lə rin süz gə cin dən ke çə rək 
for ma laş mış ənə nə lə ri dir” 
 de yən ulu ön dər he sab edir
di ki, Nov ruz Azər bay ca nın 
mil liet noq ra fik də yər lə ri
ni özün də bir ləş di rən, on la rı 
dün ya nın qlo bal laş ma mey da
nı na bü tün əl van lı ğı, çıl paq lı
ğı ilə çı xar maq la fəl sə fi ri tu al 
ma hiy yə ti kəsb edən mil li 
bay ram dır. 

Ulu ön də rin əsa sı nı qoy
du ğu ənə nə yə uy ğun ola raq 
bu gün Nov ruz şən lik lə ri tək
cə Azər bay can da de yil, soy
daş la rı mı zın ya şa dıq la rı ən 
müx tə lif xa ri ci öl kə lər də də 
ge niş qeyd edi lir. Bu mə ra
sim lər də ya ra nan xoş ün siy
yət azər bay can lı la rı birbi ri 
ilə sıx şə kil də bağ la yır, hər bir 
soy da şı mı za mil li mən lik şüu
ru nu, azər bay can çı lıq hiss lə ri
ni və duy ğu la rı nı güc lən di rir. 
Nov ruz bay ra mı azər bay can lı
la rı Və tə nə, ataba ba yurd la rı 
Azər bay ca na, mil li kök lə rə 
da ha sıx bağ la yır. 

Azər bay can Pre zi den ti İl
ham Əli yev də ulu ön də rin 
la yiq li si ya si va ri si ki mi mil li
mə nə vi də yər lə rin, mü tə rəq
qi adətənə nə lə rin cə miy yət
də da ha möh kəm əsas lar la in
ti şar tap ma sı na, bu sı ra dan da 
xal qı mı zın mil li bay ra mı olan 
Nov ru zun yük sək sə viy yə də 
qeyd olun ma sı na ça lı şır. Hər il 
Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti lə 
xal qı mı za təb rik ün van la yan 
döv lət baş çı sı və tən daş la rı mı
zı sə mi mi qəlb dən təb rik edir, 
on la ra xoş ar zu və niy yət lə ri ni 
bil di rir. 

Azər bay can Pre zi den ti İl
ham Əli ye vin 2010cu ilin 19 
mar tın da Nov ruz bay ra mı mü
na si bə ti lə xal qa təb ri ki bu ba
xım dan xü su si ma raq do ğu rur. 
Təb rik də de yi lir di ki, tə bi ət lə 
in sa nın sar sıl maz vəh də ti nə 
da ir qə dim tə səv vür lə ri əks 
et di rən Nov ruz bay ra mı in
san la rı mı zın yad da şı na əbə di 
həkk olun muş dur. Ulu əc dad
la rı mı zın in di ki nə sil lə rə mi
sil siz ər mə ğa nı olan Nov ruz 
adətənə nə lə ri nin gü nü mü
zə dək la yi qin cə ya şa dıl ma sı 
Azər bay can xal qı nın ço xəsr lik 
ta ri xi miz qar şı sın da müs təs na 
xid mə ti dir: “Yük sək mə nə
viy yat xə zi nə si sa yı lan Ba har 
bay ra mı mil limə də ni sər vət
lə ri mi zin zən gin li yi ni dol ğun 
ifa də edir. O, bö yük mə nə vi 
gü cə ma lik olub, in san lar ara
sın da qar şı lıq lı dost luq, sə mi
miy yət, qay ğı keş lik və qar daş
lıq duy ğu la rı nı güc lən di rir, 
cə miy yət də əminaman lı ğın 
və xoş mü na si bət lə rin bər
qə rar ol ma sı na zə min ya ra dır. 
Sü rət lə də yi şən dün ya mız da 
qlo bal laş ma pro ses lə ri nin ge
niş vü sət al dı ğı bir za man da 

Nov ruz bay ra mı da şı dı ğı bü
tün mə na və rəmz lə ri ilə xal
qı mı zın ta ri ximə də ni ir sə son 
də rə cə bağ lı ol du ğu nu par laq 
nü ma yiş et di rir. Ən ali key fiy
yət lə ri özün də cəm ləş di rən 
bay ram ki mi Nov ru zun YU
NES KO tə rə fin dən bə şə riy
yə tin mə də ni irs nü mu nə lə ri 
si ya hı sı na da xil edil mə si təq
di rə la yiq hal dır”.

Xü su si vur ğu la maq is tər
dim ki, Nov ruz bay ra mı nın 
bü tün dün ya da Azərbay
ca nın zən gin ir si ki mi ta nı
dıl ma sı və YU NES KOnun 
“Qey rimad di irs” si ya hı sı na 
da xil edil mə si Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı Meh ri ban 
xa nım Əli ye va nın və tən pər
vər fəa liy yə ti nə ti cə sin də 
müm kün ol muş dur. Bun dan 
baş qa, Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı nın 2009cu il də Nov
ruz la əla qə dar Mil li Məc lis də 
am nis ti ya tə şəb bü sü ilə çı xış 
et mə si onun tək cə hu ma nist 
ide al la ra de yil, həm də mil li
mə nə vi də yər lə rə, adətənə
nə lə rə sa diq li yi ni tə cəs süm 
et di rir. Fon dun pre zi den ti nin 
Mil li Məc li sə am nis ti ya haq
qın da qə ra rın qə bu lu ilə bağ
lı mü ra ciə tin də vur ğu lan dı ğı 
ki mi, ümum mil li li de rin hu
ma nist si ya sə ti nə sə da qət nü
ma yiş et di ri lə rək fi ra van lıq, 
əminaman lıq və mər hə mət 
rəm zi olan Nov ruz bay ra mı 
mü na si bə ti lə am nis ti ya nın 
elan edil mə si tə şəb bü sü irə li 
sü rül müş dür.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
ötən 10 il lik fəa liy yə ti döv rün
də öl kə nin da ha sü rət li, ta raz lı 
və da vam lı in ki şa fı nın əsa sı nı 
qoy muş, ic ti maisi ya si sa bit lik 
möh kəm lən miş, Azər bay can 
Cə nu bi Qaf qa zın ən apa rı cı 
döv lə ti nə çev ril miş dir. Bü tün 
bu uğur la rı və tən daş la rı mız 
da öz gün də lik hə ya tın da qa
ba rıq hiss edir, gə lə cə yə bö
yük ümid bəs lə yir lər. Xal qı
mız bu il ki Nov ruz bay ra mı nı 
məhz be lə bir yük sək ov qat da 
qar şı la yır. İc ti mai rəy də də 
bu qə na ət də tam yə qin lə şib 
ki, cə nab İl ham Əli ye vin rəh
bər li yi al tın da Azər bay can da 
möv cud olan prob lem lər həl
li ni ta pa caq, res pub li ka mız iq
ti sa di cə hət dən da ha da qüd
rət lə nə cək dir.

“Nov ruz hər bir azər bay can lı nın qəl bi nin bay ra mı dır, 
hər bir in sa nın, ailə nin bay ra mı dır, bi zim müs tə qil res pub
li ka mı zın bay ra mı dır. Nov ruz dost luq, meh ri ban lıq, mər
hə mət, mə də niy yət bay ra mı dır, xal qın qəh rə man lı ğı nı, 
rə şa də ti ni, sü caə ti ni, nü ma yiş et di rən bay ram dır. Nov ruz 
xal qı mı zı birbi ri lə hə mi şə da ha sıx bir ləş di rib, in san la rı mız 
ara sın da meh ri ban lıq əla qə lə ri ya ra dıb, in san la rı birbi ri nə 
dost edib dir”. 

Hey dər ƏLİ YEV
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cəmiyyət

Azər bay ca nın mə də
niy yət ta ri xin də hə yat və 
fəa liy yə ti xal qa fə da kar 
xid mət də ke çən gör kəm li 
şəx siy yət lər çox ol muş dur. 
On lar dan bi ri də ta nın mış 
bib li oq raf alim Əli hey dər 
Qəh rə ma nov dur. Öl kə mi
zin ilk gör kəm li bib li oq raf 
ali mi, ki tab xa na çıbib li oq
raf, kadr la rın ha zır lan ma sı 
sa hə sin də müs təs na xid
mət lə ri olan pe da qoq Əli
hey dər Qəh rə ma nov res
pub li ka nın el mi ic ti ma iy
yə ti tə rə fin qən hər za man 
bö yük rəğ bət və eh ti ram la 
yad edi lir.

Ali min hə yat və fəa
liy yə ti xal qa fə da kar lıq la 
xid mə tin və ki ta ba olan 
eh ti ras lı mə həb bə tin nü
mu nə si dir. O, bü tün mə
na lı hə ya tı nı və ya ra dı cı lıq 
qüv və si ni Azər bay can da 
bib li oq ra fi ya nın in ki şa fı na 
sərf et miş dir.

Ə.Qəh rə ma no vun ma
raq dai rə si çox cə hət li ol
muş dur: o, bib li oq ra fi ya şü
nas lıq, ki tab xa na şü nas lıq və 
ki tab şü nas lıq sa hə lə rin də 
el mi, təc rü bi fəa liy yət gös
tər mək lə ya na şı, or ta mək
təb lər də, son ra lar isə ali 
mək təb lər də pe da qo ji fəa
liy yət lə məş ğul ol muş dur. 

Əli hey dər Ba ba oğ lu 
Qəh rə ma nov 1911ci il də 
Ba kı nın Bi lə cə ri kən din də 
ana dan ol muş dur. 1925ci 
il də 50 say lı mək tə bi bi tir
dik dən son ra BXMŞnin 
Pe da qo ji Tex ni ku mu na 
da xil ol muş, 1929cu il də 
təh si li ni ba şa vur muş dur. 
Tə lə bə lik il lə rin dən ki ta
ba və bə dii ədə biy ya ta ar
tan ma ra ğı Ə.Qəh rə ma no
vun gə lə cək hə yat yo lu nu 
mü əy yən ləş dir miş dir. O, 
A.Səh hət adı na ki tab xa na
da ki tab xa na çı və ki tab xa
na nın di rek to ru və zi fə lə
rin də ça lış mış dır.

Azər bay can ədə biy ya tı 
ilə də rin dən ma raq la nan 
Ə.Qəh rə ma nov 1932ci il
də Azər bay can Döv lət Pe
da qo ji İns ti tu tu nun (AD
PİU) Azər bay can di li və 
ədə biy ya tı fa kül tə si nə da xil 
ol muş, 1936cı il də ora nı bi
tir miş dir. 1940cı il dən Ba
kı Mə də niMaa rif Tex ni ku
mun da pe da qo ji fəa liy yə tə 
baş la yan Ə.Qəh rə ma nov 
1942ci il dən 1948ci ilə
dək hə min təh sil oca ğı nın 
di rek to ru fə zi fə sin də iş lə
miş dir. 1944cü il dən həm 
BDUda, həm də APUda 
mü əl lim ki mi ça lış mışh dır.

1947ci il də onun da 
cid di səy lə ri nə ti cə sin də 

BDUnun fi lo lo gi ya fa kül
tə sin də ki tab xa na şü nas lıq 
şö bə si açıl mış, hə min il dən 
də Ə.Qəh rə ma nov ora da 
bib li oq ra fi ya kur su üz rə 
mü ha zi rə lər oxu ma ğa baş
la mış dır. O, 1948ci il dən 
öm rü nün axı rı na ki mi uni
ver si te tin ki tab xa na şü nas lıq 
və bib li oq ra fi ya ka fed ra sı na 
rəh bər lik et miş dir.

1937ci il dən Ki tab Pa
la ta sı ilə əmək daş lıq edən 
Ə.Qəh rə ma nov 1942ci il
də el mi ka tib, 19411942ci 
il lər də Pa la ta nın çap et dir
di yi “Azər bay can ki tab le
to pi si”, “Azər bay can qə zet 
mə qa lə lə ri le to pi si”nin tər
tib çi si, 1943cü il dən Pa
la ta nın di rek to ru, 1946cı 
il dən öm rü nün so nu na dək 
Ki tab Pa la ta sı nın çap dan 
bu rax dı ğı le to pis lə rin re
dak to ru ol muş dur.

Ə . Q ə h  r ə  m a  n o  v u n 
Azər bay can da həm də sa
hə vi ret ros pek tiv bib li oq
ra fi ya nın in ki şa fın da bö yük 
xid mət lə ri ol muş dur. Ötən 
əs rin 40cı il lə rin dən baş la
ya raq həm bə dii ədə biy ya
ta, həm də gör kəm li ədə bi 
si ma la rın bə dii ir si nə aid 
tər tib et di yi 8 ret ros pek tiv 
və şəx si bib li oq ra fik gös tə
ri ci lər bö yük ma ra ğa sə bəb 
ol muş dur. Ə.Qəh rə ma nov 
yal nız bib li oq ra fik gös tə
ri ci lər tər tib et mək lə ki fa
yət lən mə miş, ta ri xi və əla
mət dar gün lər, ya zı çı la rın 
yu bi ley lə ri mü na si bə ti lə 
döv ri mət bu at da fə al çı xış 
edə rək res pub li ka da bib li
oq ra fik fik rin təb li ğin də və 
ge niş ya yıl ma sın da bö yük 
xid mət lər gös tər miş dir.

Azər bay can xal qı nın ilk 
gör kəm li bib li oq raf ali mi 
Ə.Qəh rə ma no vun və fa tın
dan son ra onun dis ser ta si ya 
işi nin bi rin ci his sə si 1962ci 
il də “Azər nəşr” tə rə fin dən 
“RusAzər bay can ədə bi əla
qə lə ri nə da ir” adı al tın da 
çap olun muş dur. Azər bay
can di lin də bib li oq ra fi ya ya 
aid ilk dərs lik lə rin, “Ki tab xa
nabib li oq ra fi ya ter min lə ri 
lü ğə ti”nin mü əl li fi, is te dad lı 
alim 1959cu il də 48 ya şın da 
və fat et miş dir. 

Ha zır la dı:   
Siyavuş ƏMİRLİ

MAİLAĞAXANOv

Pre zi dent  İl ham Əli
ye vin  və tən daş la rın tib bi 
müa yi nə dən ke çi ril mə si 
ilə bağ lı ver di yi tap şı rı ğın 
ic ra sı Bi nə qə di ra yo nun
da uğur la da vam et di ri lir. 
Müa yi nə lə rin ilk gü nün dən  
mar tın 12dək 42 min 361 
nə fər sa kin ra yo nun tib bi 
mü əs si sə lə ri nə mü ra ci ət 
edə rək müa yi nə dən ke çib
lər. Bu ba rə də qə ze ti mi zə 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin İc ti maisi ya
si və hu ma ni tar mə sə lə lər 
şö bə si nin baş məs lə hət çi si 
Dil bər Şü kü ro va mə lu mat 
ve rib. 

D.Şü kü ro va bil di rib ki, 
sağ lam lıq ay lı ğı çər çi və sin
də sa kin lər 9, 10,15, 25, 27, 
35 və  6 nöm rə li bir ləş miş 
şə hər po lik li ni ka la rın da, 
ha be lə Xo cə sən Sağ lam lıq 
Mər kə zin də müa yi nə olu
nur, o cüm lə dən ult ra səs 
müa yi nə sin dən ke çir lər. 

Səh hə tin də prob lem aş
kar edi lən in san lar mü va
fiq müa li cə pro se si nə cəlb 
olu nur lar.  

Bi nə qə di sa ki ni Cüm
şüd Qu li yev  bi zim lə söh
bə tin də əha li nin məc bu ri 
tib bi mü ay i nə dən ke çi ril
mə si ni yük sək də yər lən
dir di: “Xal qı mı zın sağ lam
lı ğı nı tə min et mək üçün 
in san la rın xəs tə xa na ya də
vət olu na raq  hə kim lə rin 
müa yi nə sin dən ke çi ril mə si 

gö zəl bir kam pa ni ya dır. Bu, 
və tən daş la rı mı zın sağ lam 
hə yat tər zi üçün döv lə tin 
bö yük qay ğı sı dır”.

Həm söh bə ti miz ak si
ya nın mü tə şək kil qay da da 
təş kil edil di yi ni də diq qə tə 
çat dır dı: “Bil di yi mə gö rə, 
hə ya ta ke çi ri lən kam pa ni
ya ya ra yon ic ra ha ki miy yə
ti tə rə fin dən cid di nə za rət 
olu nur. Bu ba xım dan, sa
kin lər ra yon rəh bər li yi
nin fəa liy yə tin dən ra zı lıq 
edirlər”.

M.OrUcOv

Müx tə lif mis sio ner təş
ki lat la rı nın və ra di kal di
ni tə ri qət lə rin res pub li ka 
əra zi sin də şə bə kə ləş mə yə 
cəhd gös tər mə lə ri son ay lar 
mət bu at da ən çox mü za ki rə 
edi lən möv zu lar dan dır. Bu 
gün lər də Mət bu at Şu ra sı nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Di ni eti qad 
azad lı ğı, mis sio ner lik və me
dia” möv zu sun da ke çi ri lən 
konf rans da da sö zü ge dən 
mə sə lə ge niş mü za ki rə möv
zu su olub. Təd bir də çı xış 
edən Azər bay can Res pub li
ka sı Pre zi den ti Ad mi nist ra
si ya sı nın İc ti maisi ya si mə
sə lə lər şö bə si nin mü di ri Əli 
Hə sə nov döv lə tin müx tə lif 
di ni tə ri qət lə rin və mis sio
ner təş ki lat la rı nın an ti mil li 
fəa liy yə ti nə qar şı ba rış maz 
möv qe də ol du ğu nu bə yan 
edib. 

Mə sə lə nin təh lü kə li tə
rə fi ra di kal di ni ide ya la rın 
cə miy yət də ya yıl ma sı na yö
nəl miş cəhd lə rin ge niş lən
mə si dir. Mü ra ci ət et di yi miz 
eks pert lər öl kə də möv cud 
olan ra di kal di ni tə ri qət lə
rin bə zi İs lam öl kə lə rin də 
fəa liy yət gös tə rən “xey riy yə 
cə miy yət lə ri” tə rə fin dən hi
ma yə edil dik lə ri ni bil dir di lər. 
Bun dan baş qa, son za man lar 
Çe çe nis tan və Da ğıs tan da 
baş ve rən ha di sə lə rin təh li li 
de mə yə əsas ve rir ki, Azər
bay can da ra di kal di ni me yil
lə rin güc lən mə si bə zi qon şu 
öl kə lə rin də ma ra ğın da dır. 
Mü əy yən ma raq lı dai rə lər 
öl kə miz də ra di kal di ni cə rə
yan la rın möh kəm lən mə si nə 
ki fa yət qə dər və sa it xərc lə
yir lər.

Mət bu at da ya yı lan mə
lu mat la ra gö rə, ra di kal di ni 
cə rə yan la rın pay taxt da kı və 
öl kə nin şi mal ra yon la rın da
kı da yaq la rı məhv edil dik dən 
son ra on lar da ha çox Sum qa
yıt şə hə rin də cəm ləş mə yə 

baş la yıb lar. Bu nun nə ti cə si
dir ki, Sum qa yı ta ya xın olan 
Ba kı nın Bi nə qə di ra yo nun da 
da be lə hal la rın baş ve rə cə yi 
is tis na olun mur. Mə lu mat
la ra gö rə, ra yon da fəa liy yət 
gös tə rən tə ri qət üzv lə ri da ha 
çox şəx si ev lər də, xü su sən toy 
məc lis lə rin də bir ara ya gə lə
rək öz zə rər li ide ya la rı nı yay
maq la məş ğul dur lar.

Bi nə qə di ra yon di ni ic ma
sı nın səd ri Ra min Hə sən za də 

qə ze ti mi zə açıq la ma sın da bil
dir di ki, öl kə də ra di kal di ni 
ide ya la rın ya yıl ma sı təh lü kə li 
həd də ça tıb. Onun söz lə ri
nə gö rə, be lə me yil lər Azər
bay ca nın ək sər böl gə lə rin də 
möv cud dur: “Ümu miy yət lə, 
bu prob lem bü tün mü səl man 
öl kə lə rin də sü ni şə kil də ya ra
dı lan bir mə sə lə dir. Son il lər 
Azər bay can da da ra di kal di ni 
ide ya la rın ya yıl ma sı na cəhd
lər in ten siv lə şib. Be lə zə rər li 

ide ya la rın il kin qur ban la rı di
ni sa va dı ol ma yan lar, müx tə lif 
böl gə lər dən kö çüb gə lən lər, 
ha be lə et nik qrup la ra mən
sub in san lar olur lar. Bi nə qə di 
ra yo nun da bu ka te qo ri ya dan 
olan şəxs lə rin çox luq təş kil 
et mə si ra di kal la rın fəa liy yə ti
nə mün bit şə ra it ya ra da bi lər”. 

Ra min Hə sən za də gənc
lə rin be lə təh lü kə li tə ri qət
lə rə qo şul ma ma sı üçün təb li
ğat və maa rif ən dir mə işi nin 

güc lən di ril mə si ni va cib sa yır: 
“Ra yon da, ümu mi lik də öl kə 
əra zi sin də gənc lər ara sın da 
bu is ti qa mət də ge niş maa
rif lən dir mə təd bir lə ri nin 
apa rıl ma sı ha zır da ən ak tu al 
mə sə lə lər dən dir. Ra di kal di
ni ide ya la ra “yo lux muş” gən ci 
son ra dan düz gün yo la qay tar
maq ol duq ca çə tin olur. Hər 
şe yi vax tın da və mə qa mın da 
et mək la zım dır ki, son ra dan 
xo şa gəl məz fə sad lar la üz

ləş mə yə sən. Əgər biz mil li
mənəvi də yər lə ri mi zi düz
gün aşı la ya bil mə sək, da ha 
təh lü kə li və hət ta döv lət çi li
yi mi zi təh did edə cək aqi bət lə 
üz lə şə bi lə rik. Bu nun la bağ lı 
maa rif ən dir məmə lu mat lan
dır ma iş lə ri nin təş ki li zə ru ri
dir. Müx tə lif va si tə lər dən is
ti fa də edə rək gənc lə ri zə rər li 
meyil lər dən uzaq laş dırmaq 
la zım dır. Millimə nə vi ir
si miz və di ni də yər lə ri miz 

dü rüst təb liğ olun ma lı dır ki, 
gənc lə ri miz öz di ni ta ri xi 
keç miş lə ri ni öy rən sin lər və 
on la ra ataba ba la rı nın din siz 
ol du ğu nu təb liğ edən mis sio
ner lə rin tə si ri nə düş mə sin lər. 
Əgər bü tün bun la rı hə ya ta 
ke çi rə bil sək, min lər lə gən
ci mi zi bu təh lü kə dən qur tar
mış ola rıq”. 

Bir qayda ola raq, mis sio
ner təş ki lat la rı na bağ lı olan 
ra di kal tə ri qət lər də təş ki lat

lan ma və təb li ğat iş lə ri sis
tem li şə kil də ge dir. İn san la ra 
psi xo lo ji tə sir me tod la rı nı 
yax şı bil dik lə ri nə gö rə, on lar 
ün siy yət də ol duq la rı in san la rı 
öz tə sir lə ri al tı na sa la bi lir lər. 
İra də si zə if olan lar isə il lər 
bo yu ra di kal la rın tə si rin dən 
çı xa bil mir lər”. Mü sa hi bi miz 
be lə me yil lə rə qar şı in zi ba ti 
me tod lar la mü ba ri zə nin də 
va cib li yi ni diq qə tə çat dır dı: 
“Ra di kal cə rə yan lar nə in ki 
döv lət çi li yi mi zə, bü töv lük
də in san lı ğa təh lü kə li dir lər. 
On lar “Al lah ada mı” li ba sı na 
gir sə lər də, əs lin də, şey ta nın 
bu yur duq la rı nı ic ra edir lər”. 

İçə ri şə hər “Cü mə” məs
ci di nin axun du Ha cı Sur xay 
isə bi zim lə söh bə tin də bil
dir di ki, bu gün zə rər li mis
sio ner lik cə miy yət də sü rət lə 
ya yı lır: “Bu na son qo yul ma
sı nın vax tı dır. İs lam qar daş
lıq dır, və tən pər vər lik dir, in
san la rın inanc la rı nı, mə nə vi 
də yər lə ri ni bər pa et mək dir. 
Öl kə də ra di ka lizm həd din
dən ar tıq ço xa lıb. Su ri ya da 
dö yü şən həm və tən lə ri mi zin 
aqi bə ti bu nun ba riz nü mu
nə si dir. Hər kəs yax şı bi lir ki, 
Su ri ya da dö yüş lər iq ti dar la 
mü xa li fət ara sın da ge dir. Bu 
da on la rın da xi li prob le mi
dir. Azər bay can gən ci ge dib 
Su ri ya da “şə hid lik” sta tu su 
ala bil məz. Bu mə sə lə də biz 
din xa dim lə ri nin də üzə ri nə 
cid di və zi fə lər dü şür. İs lam 
hu ma niz mi, in san pər vər li yi 
təb liğ edən bir din dir. 

Və tə ni sev mək iman dan
dır. Şə hid li yinsə öz mə qa mı 
var: yad bir öl kə ni Və tə nin
dən, va li dey nin dən üs tün 
sa yan in san şə hid sa yı la bil
məz. Onun la ra zı laş ma yan 
va li dey ni nə “ka fir” de yən kəs 
“al lah ada mı” ola bil məz. Əsl 
din adam la rı, bü tün cə miy yət 
bir lə şə rək bu in san la rı öz əqi
də siz yo lun dan, çir kin əməl
lə rin dən dön dər mə li dir”. 

Azərbaycanınilk
biblioqrafalimi

42min361nəfər
rayonsakinitibbi
müayinədənkeçib

Radikaldinicərəyanlar
dövlətçiliyimizüçüntəhlükədir

5 Mart – Bə dən Tər bi
yə si və İd man Gü nü mü na
si bə ti lə “Və tən” Res pub li ka 
İx ti sas laş dı rıl mış Olim pi ya 
Eh ti yat la rı Uşaq Gənc lər 
Fut bol Mək tə bin də (Rİ O
EUGFM) 2002ci il tə vəl
lüd lü id man çı lar ara sın da 
fut bol tur ni ri nə start ve ri lib. 
8 ko man da nın iş ti rak et di
yi ya rış da 120yə ya xın ye
ni yet mə qa lib adı uğ run da 
mü ba ri zə apa rır. 

Mar tın 5də tur ni rin 
açı lış mə ra si mi ol du. Rİ O
EUGFMin di rek tor əvə zi 
Mus ta fa Hə sə nov dün ya da 
se vi lən id man növ lə rin dən 
olan fut bo lun res pub li ka
mız da po pul yar lıq qa zan
dı ğı nı və öl kə miz də di gər 
id man növ lə rin də ol du ğu 
ki mi, bu id man nö vü nün 
in ki şa fı sa hə sin də də bir 
sı ra təd bir lə rin hə ya ta ke
çi ril di yi ni diq qə tə çat dır dı. 
Bi nə qə di Ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si nin rəi si Qüd

si Bay ra mov “20052015ci 
il lər də fut bo lun in ki şa fı na 
da ir Döv lət Proq ra mı ”nın 
qə bu lu nun bu idman nö vü
nün yük sə li şi nə cid di tə kan 
ver di yi ni bil dir ib. 

Qeyd edək ki, tur nir 3 
gün da vam edə cək.

***
5 Mart – Bə dən Tər bi

yə si və İd man Gü nü mü na
si bə ti lə vo ley bol üz rə həm
kar lar təş ki lat la rı nın kol lek

tiv ləri ara sın da da çem pio nat 
ke çi ri lib. Bu ra da 6 ko man da 
qüv və si ni sı na yıb. Ye kun 
nə ti cə yə əsa sən, M.Ə.Rə
sul za də qə sə bə ko man da sı 
bi rin ci olub. Bi lə cə ri qə sə bə 
ko man da sı və 7ci mik ro
ra yo nun ko man da sı ar dı cıl 
ola raq 2ci və 3cü yer lə ri 
tu tub. Fərq lə nən lər Gənc lər 
və İd man İda rəs nin dip lom, 
ku bok və hə diy yə lə ri ilə təl
tif olu nub lar.

Futbolvəvoleybolturnirikeçirilib

Mar tın 11də Döv lət 
So si al Mü da fiə Fon dun da 
(DSMF) Bey nəl xalq Val yu ta 
Fon du nun (BVF) öl kə miz də 
sə fər də olan nü ma yən də he
yə ti ilə gö rüş ke çi ril miş dir.

Fond dan Azər TAca bil
dir miş lər ki, gö rüş za ma nı 
DSMFnin səd ri E.Meh di
yev Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli  ye  v in rəh bər l i  y i  i lə 
Azər bay can da uğur la hə ya
ta ke çi ri lən so si aliq ti sa di 
is la hat la rın tər kib his sə si 
olan sı ğor tapen si ya is la hat
la rı nın müs bət nə ti cə lə ri, 
2013cü il də Fon dun büd
cə si nin ic ra sı, 20142015ci 
il lər də pers pek tiv qiy mət
lən dir mə lər, sı ğor tapen si
ya sis te mi nin uzun müd dət li 
in ki şa fı üz rə stra te ji hə dəf
lər ba rə də ət raf lı mə lu mat 
ver miş dir.

Bil di ril miş dir ki, 2013cü 
il də məc bu ri döv lət so si al sı
ğor ta haq la rı üz rə da xi lol ma
lar 2012ci ilə nis bə tən 12,2 
fa iz art mış dır. So si al sı ğor ta 
haq la rı nın 62,5 fai zi qey ri
büd cə sek to run dan da xil olub 

ki, bu da əv vəl ki ilə nis bə tən 
14,6 fa iz çox dur. 2012ci ilin 
mü va fiq döv rü ilə mü qa yi sə
də fi zi ki şəxs lər dən da xi lol
ma lar 28,5 fa iz, tor paq mül
kiy yət çi lə ri üz rə isə 21,8 fa iz 
art mış dır.

Fon dun büd cə si nin gə lir 
və xərc lə ri 2014cü ilə 2 mlrd 
928 mil yon 452 min ma nat sə
viy yə sin də proq noz laş dı rı lır 
ki, bu da ca ri ilin büd cə si nə 
nis bə tən 11,2 fa iz, 2012ci il lə 
mü qa yi sə də 19,1 fa iz, 2011ci 
il lə mü qa yi sə də isə 37,8 fa iz 
çox dur.

Dün ya iq ti sa diy ya tın da 
mü rək kəb və çə tin proq
noz laş dı rı lan də yi şik lik lə
rin baş ver di yi, ək sər öl
kə lə rin pen si ya sis tem lə
ri nin gös tə ri ci lə ri nin aşa ğı 
düş dü yü bir dövr də Döv lət 
So si al Mü da fiə Fon du nun 
gə lir və xərc lə ri nin be lə 
sü rət li ar tı mı öl kə miz də ki 
iq ti sa diso si al in ki şa fın bir
ba şa nə ti cə si dir ki, bu nu da 
hər bir öl kə də ol du ğu ki mi 
sı ğor tapen si ya sis te mi nin 
gös tə ri ci lə ri özün də adek
vat əks et di rir.

Ba kı şə hə ri nin ic ti mai 
nəq liy ya tın da av to bus la rın 
hə rə kət sü rə ti nə nə za rət sis
te mi tət biq olu na bi lər.

Azər TAc xə bər ve rir ki, 
bu ba rə də nəq liy yat na zi ri 
Zi ya Məm mə dov mə lu mat 
ver miş dir.

İc ti mai nəq liy ya tın tam 
şə kil də özəl sek to ra məx sus 
sa hə ol du ğu nu de yən nəq
liy yat na zi ri bil dir miş dir ki, 
av to bus sü rü cü lə ri nin mə

də niy yət prob le mi ən ağ rı lı 
mə sə lə lər dən dir. Bu sa hə də 
fəa liy yət gös tə rən fi zi ki və 
hü qu qi şəxs lər, yə ni şir kət 
rəh bər lə ri av to bus sü rü cü
lə ri nin sər ni şin lə rə mə də ni 
şə kil də xid mət gös tər mə si nə 
mə su liy yət da şı yır lar. Nəq
liy yat Na zir li yi bu nun la bağ lı 
də fə lər lə xə bər dar lıq et miş, 
mü va fiq töv si yə lər ver miş dir. 

Na zir qeyd et miş dir ki, 
hər sü rü cü yə fər di nə za rət çi 

tə yin et mək müm kün de yil
dir. Hər bir kəs nor ma tiv lə rə, 
cəd vəl lə rə əməl et mə li dir. 
Biz sər ni şin lə rin təh lü kə siz 
da şın ma sı ilə bağ lı iş lər apa
rı rıq və av to bus lar da sü rət 
həd di nin mü əy yən edil mə si 
də bu təd bir lər sı ra sın da dır. 
Ha zır da sı naq apa rı lır, əgər 
nə ti cə lə ri uğur lu olar sa, pay
tax tın ic ti mai nəq liy ya tın da 
bü tün av to bus lar da bu qay da 
tət biq olu na caq dır.

İctimainəqliyyatdatəhlükəsizliyə
diqqətartırılır

Sığorta-pensiyaislahatları
müzakirəedilib
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incəsənət

– Ma raq lı dır, əmək dar in
cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Sər
dar Fə rə co vun dün ya gö rü şü 
han sı mü hit də for ma la şı b?

– Ba kı nın Bi nə qə di ra yo
nu nun Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
ana dan ol mu şam. Atam də
mir yol çu idi. Yax şı xa tır la yı
ram, qə sə bə də Də mir yol çu
la rın klu bu uşaq la rın hə vəs lə 
get di yi yer idi. Klub da çox lu 
say da dər nək lər – te atr, nə
fəs li alət lər or kest ri, xalq çal
ğı alət lə ri an samb lı, ti kiş çi lik 
dər nək lə ri, rəqs qru pu fəa
liy yət gös tə rir di. O vaxt lar 
Hey dər Əli yev Bi lə cə ri qə sə
bə si nə bö yük diq qət və qay
ğı ilə ya na şır dı. 1982ci il də 
Bi lə cə ri mey da nı ad lan dır dı
ğı mız yer də id man klu bu nun 
açı lı şı na ulu ön dər özü gəl
miş di və mən in di o təd bir də 
ön sı ra da dur ma ğı mı fəxr lə 
xa tır la yı ram. 

Ya şa dı ğı mız bu qay nar 
mü hüt gə lə cək hə ya tı mı za 
bö yük tə sir et di. Məhz bu
nun nə ti cə sin də bi zim qə
sə bə dən gö zəl sə nət kar lar 
ye tiş di. Res pub li ka mı zın xalq 
ar tis ti tar zən Möh lət Müs
lü mov, xalq ar tis ti, sin fo nik 
or kes te rin di rek to ru, klar net 
us ta sı Şü kür Sə mə dov, Mu
si qi li ko me di ya te at rı nın baş 
xor meys te ri Va qif Məs ta nov 
və s. Mən də hə min şəxs lər
dən bi ri yəm. Bir də mir yol
çu öv la dı ki mi mə nim də bu 
sahədə iş sta jım var. Tə lə bə 
olar kən iki ay fəh lə iş lə mi
şəm. O sə nə di in di yə ki mi 
sax la yı ram.

– Də mir yol çu la rın hə ya
tı ya ra dı cı lı ğı nız da möv zu ya 
çev  ri  lib  mi  ?

– Tə lə bə olar kən də mir
yol da iş lə di yim böl mə nin 
rus ca abb re via tu ra sı “TE MO” 
ad la nır dı. Bi lir si niz, mə nim 
həm də şe ir yaz ma ğım var. 
Bax ona gö rə də on la ra be lə 
bir mu si qi yaz mış dım:

Can “TE MO”nun iş çi lə ri, 
Afə rin, əh sən si zə.
İş lə yən də et məz əsər
Şax ta si zə, gün si zə.
Bu böl mə də iş lə yən lər 

açıq ha va da– gü nün al tın da, 
şax ta da, qar da iş lə yir di lər. 
Bu, za ra fat na mi nə ya zıl mış 
bir mu si qi idi. 

– Bö yük sə nə tə gə li şi niz 
ne cə oldu?

– Ye nə qa yı dım uşaq lıq 
il lə ri nə. Şe ir və mu si qi yaz
ma ğa hə lə or ta mək təb dən 
baş la mış dım. O vaxt lar Ba kı
da Y.Qa qa rin adı na Pio ner lər 
evi var idi və ora da ədə biy yat 
dər nə yi fəa liy yət gös tə rir di. 
Şa ir Tey yub Qur ban bi zə şe ir 
yaz ma ğın qay da la rı nı öy rə dir, 
qü sur la rı mı zı gös tə rir di. Son
ra mən Azəf Zey nal lı adı na 
or ta ix ti sas mu si qi mək tə bi
nin tar sin fi nə qə bul olun dum. 
An caq ora da an la dım ki, mən 
bəs tə kar ol ma lı yam. Çün ki 
ar tıq əsər lər ya zır, mu si qi lər 
bəs tə lə yir dim. Bun la rın nə
ti cə sin də mək tə bi bi ti rən ki
mi, 1977ci il də Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın 
bəs tə kar lıq fa kül tə si nə da xil 
ol dum. Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Xəy yam Mir zə za də dən al dı
ğım us tad dərs lə ri sa yə sin də 
yaz dı ğım əsər lər da ha mü
kə mməl, da ha inam lı ol du. 
Ar tıq ikin ci kurs da oxu yan da 
ilk əsər lə rim dən bi ri – “For
te pia no üçün va ria si ya lar” 

bəs tə kar la rın VI qu rul ta yın
da səs lən di ril di, “Trio” əsə
rim Za qaf qa zi ya fes ti va lın da 
uğur qa zan dı, lau re at adı na 
la yiq gö rül düm. Kon ser va to
ri ya nı uğur la bi tir dim, hər bi 
xid mə tə get mə miş dən əv vəl 
əsə ri mi Mosk va da ke çi ri lən 
mü sa bi qə yə gön dər dim. Bir 
il dən son ra mə nə te leq ram 
gəl di ki, sə nin sim fo ni yan 
ümu mit ti faq mü sa bi qə sin də 
lau re at olub. SSRİ Mə də niy
yət Na zir li yi nin, SSRİ Bəs
tə kar lar İt ti fa qı nın mö hü rü 
ilə lau re at dip lo mu na la yiq 
gö rül düm. Yə ni ki, tə lə bə lik 
vax tın dan yaz dı ğım əsər lər 
hə rə si bir ün van da özü nə yer 
tap dı. 2005ci il dən bu gü nə 
ki mi Üze yir Ha cı bə ylinin ev 
mu ze yin də di rek tor iş lə yi
rəm. Həm də Bəs tə kar lar İt
ti fa qı nın ka ti bi yəm.

– Siz həm də özü nü zü 
Üze yir Ha cı bə yo vun mə nə vi 
öv la dı sa yır sı nız...

– Bi lir si niz, bir hə qi qət lə 
ba rış ma lı yıq ki, Üze yir Ha cı
bə yli ol ma say dı, Azər bay can 
pro fes sio nal mu si qi si bu sə
viy yəyə çatmazdı. Və ya xud 
bir qə dər gec, ya da məz mun 
eti ba rı ilə baş qa cür ola bi lər
di. Ulu ya ra dan Ü.Ha cı bə yli ni 
Azər bay can xal qı na bir töh fə 
ki mi bəxş edib. Ona gö rə za
man keç dik cə Üze yir bə yi 
da ha çox qiy mət lən di ri rik. 

Uşaq lıq dan vur ğu nu ol du
ğum Üze yir mu si qi si o qə dər 
gö zəl, o qə dər cəl be di ci idi 
ki, onu din lə yən də göz lə rim 
do lur du. Heç vaxt tə səv vür 
et məz dim ki. bu ra da iş lə mək 
mə nə qis mət olar. 

Üze yir bə yin evi nə qə
dəm qo yan da bu oca ğın til si
mi nə düş düm. Da hi bəs tə ka
rın ya ra dı cı lı ğı mə ni elə cəlb 
et di ki, özü mə bir qəlb ra hat
lı ğı, sa kit lik tap dım. Bu ev də 
həm Üze yir bə yin, həm də 
mu ze yin zən gin ki tab xa na sı 
var idi. İs təris tə məz bu mü
hit mə ni bir in san, və tən daş 
və mu si qi çi ki mi for ma laş
dır dı, tək mil ləş dir di. Bu ra
da iş lə mək lə ya na şı, əsər lər 
yaz ma ğa da im kan ta pır dım. 
Al lah rəh mət elə sin, mu ze
yin ilk di rek to ru Ra ma zan 
Xə li lov çox yax şı in san idi, 
mə nə eti bar edir di, ro yal olan 
sa lo nun aça rı nı ver miş di ki, 
ra hat şə ra it də mu si qi ya zım. 
Üze yir Ha cı bəy li nin evmu
ze yi mə nə hər tə rəf i dəs tək 
ver di. Bu oca ğa çox min nət
da ram. İs təris tə məz Üze yir 
bə yin adı olan yer də onun 
evmu ze yi nin bir iş çi si ki mi 
mə nim də adım çə ki lir sə, bu 
özü bö yük xoş bəxt lik dir. Bu 
mu zey də Üze yir bə yin ru hu 
ya şa yır, bu ev də Üze yir bə
yin nə fə si du yu lur. Hə mi şə 
hiss edi rəm ki, Üze yir bə yin 

ru hu mə nə kö mək olur. Bu, 
ta le nin işi dir. Hə lə tə lə bə 
olar kən gö rür düm ki, dün ya 
klas sik lə ri nin cildcild əsər
lə ri nəşr olu nub, fi kir lə şir
dim ki, ni yə Üze yir bəy, Qa ra 
Qa ra yev, Fik rət Əmi rov ki mi 
da hi bəs tə kar la rı mı zın kül
liy ya tı çap olun mu r?! Mu ze yə 
gə lən dən son ra öy rən dim ki, 
Üze yir bə yin əsər lə ri nin ça
pı na də fə lər lə cəhd olu nub. 
19641965ci il lər də dörd cil
di, 1985ci il də – 100 il lik yu
bi le yin də də 4 cil di çı xıb. 

Üze yir bə yin sağ lı ğın da 
kül liy ya tı çap olun ma mış dı. 
Ölü mün dən bir ne çə ay əv
vəl “Ar şın mal alan” çap olun
muş du. 100 il li yin də “Ko roğ
lu”nu çap elə mək üçün cəhd 
olun muş, am ma nə dən sə 
alın ma mış dı. “O ol ma sın, bu 
ol sun” ki mi məş hur əsər ifa 
olu nur du, am ma çap va ri an tı 
yox idi. “Ər və ar vad” unu
dul muş du, “Şah Ab bas və 
Xur şud ba nu”nun adı var idi, 
özü yox. Bu ra gə lən dən son ra 
ba şa düş düm ki, kim sə bu yü
kü, mis si ya nı çiy ni nə gö tür
mə li dir. Əv vəl cə “O ol ma sın, 
bu ol sun”u nəş rə ha zır la dım. 
İlk no tun dan so nun cu no tu
na qə dər öz əlim lə yaz dım. 
Çün ki bu əsə rin birbi rin
dən fərq li beş re dak tə si var
dı. Bu, bə dii iş lə ya na şı, həm 
də el mi iş ol du. Çox çə tin idi, 
çün ki Üze yir bə yi hə yat da 
gö rən adam lar rəh mə tə get
miş di lər, kim dən sə məs lə hət 
ala bil mir dim. Mey dan da tək 
qal sam da, vic da nım qar şı
sın da bu mə su liy yə ti çiy ni
mə gö tür düm. Sağ ol sun lar, 
Mə də niy yət və Tu rizm Na
zir li yi 2007ci il də “O ol ma
sın, bu ol sun”u nə fis şə kil də 
nəşr et dirdi. Onun ar dın ca 
“Ley li və Məc nun”u ope ra nın 
100 il li yi nə nəş rə ha zır la dım. 
Da ha əv vəl Üze yir bə yin və
tən pər vər lik mah nı la rı nı çap 
elə dik, “Ar şın mal alan” ope
ret ta sı Ba kı da in gi lis di lin də 
nəşr olun du. Bu ki ta bın da 
re dak to ru ol dum. Üze yir bə
yin “Ər və ar vad” ope ret ta sı
nı bər pa et dim, 20 nöm rə dən 

iba rət tam ope ret ta ki mi təh
vil ver dim. Üze yir bəy lə bağ lı 
10dan çox ki ta bın re dak to ru 
və tər tib çi si ol mu şam. Bun lar 
çox ağır zəh mət he sa bı na ba
şa gəl sə də, mən bu nun la fəxr 
edi rəm. Bu gün də mu zey öz 
fəa liy yə ti ni uğur la da vam et
di rir. Həm yer li, həm də əc
nəbi qo naq lar teztez mu zey
də olur , Üze yir bə yin hə ya tı, 
fəa liy yə ti ilə ma raq la nır lar. 
Mu zey də həm də müx tə lif 
təd bir lər ke çi ri lir.

– Bəs tə, şe ir, el mi və ic ti
mai fəa liy yət... nə dən ra zı sı
nız, nə dən na  ra  zı  ?

– Bir bəs tə kar ki mi özüm
dən çox na ra zı yam, çün ki 
yaz ma dı ğım əsər lər yaz dıq
la rım dan da ha çox dur. An caq 
bu nu de yə bi lə rəm ki, əsər lə
ri min ha mı sı mə nim ar zu la
rım dan do ğub. İn san öz üzə
rin də ça lış dıq ca, mu si qi nin 
də rin lik lə ri nə get dik cə heç 
ki mi tək rar et mək is tə mir, 
özü nü ax ta rır, özü nü öz için
dən çı xar maq is tə yir. Müx tə
lif janr lar da mu si qi yaz mı şam. 
50dən çox ta ma şa ya mu si qi 
bəs tə lə mi şəm. Uşaq lar üçün 
xey li əsə rin mü əl li fi yəm. 
“For te pia no” al bo mum nəşr 
olu nub. “Ca vad xan” bə dii 
fil mi nə və Azər bay can te le vi
zi ya sın da çə ki lən çox se ri ya lı 
“Ko roğ lu” te le vi zi ya fil mi
nə mu si qi yaz mı şam. Am ma 
qeyd et di yim ki mi, vaxt və 
şə ra it im kan ver mir ki, da ha 
çox iş lə yim. 

Or ta mək təb də oxu yan da 
ədə biy ya ta çox bö yük ma ra
ğım var dı. Mu si qi ni seç səm 
də, ədə biy ya ta olan ma ra ğım 
heç vaxt azal ma yıb. Bu il lər 
ər zin də mə qa lə lər ki ta bım 
çap olu nub. El mi mə qa lə lər 
də ya zı ram, şe ir də ya zı ram, 
hət ta səh nə üçün əsər lə rim 
də olub. Üze yir bə yin xa ti rə
si nə həsr et di yim “Qu nəğ
mə si” ra diopye sim “Qı zıl 
fond”da sax la nı lır. Ye nə də 
Üze yir bə yə həsr olun muş 
“Əbə di if ti xa rı mız” sə nəd li 
te le vi zi ya fil mi nin sse na ri si ni 
yaz mı şam. Qə ri bə dir ki, sö
zün de mə di yi ni mu si qi de yir, 

am ma söz də var ki, onu heç 
nə ilə əvəz et mək müm kün 
de yil. Al la ha çox şü kür lər ol
sun ki, fi kir lə ri mi həm mu si
qi, həm də söz lə de mə yə nail 
ol mu şam. 

Azər bay can xal qı nın həm 
tə bii, həm də mə nə vi sər vət 
ba xı mın dan bəx ti çox gə ti rib. 
Tək cə mu ğam la rı mız bü töv 
bir dün ya dır. Son il lər Hey dər 
Əli yev Fon du nun, elə cə də 
cə nab Pre zi den tin dəs tə yi ilə 
mu ğa mı mız çox in ki şaf edib. 
Ar tıq mu ğam sə nə tin də ye
ni nə sil ye ti şib. Tə bii ki, Arif 
Ba ba yev ki mi sə nət kar la rın 
ye tiş mə si üçün uzun il lər la
zım dır, an caq dü şü nü rəm ki, 
is te dad lı gənc lər çox dur və 
za man la on lar öz yer lə ri ni tu
ta caq lar.

– Mü sa hi bə lə ri ni zin bi
rin də de misi niz ki, hər il de
kab rın 8də şe ir yaz maq si zin 
üçün mis ti ka ya çev ri lib.

– Hə, doğ ru dur. Ye ni il 
ərə fə sin də, sa at 12yə ya xın
la şan da kim sə ba də qal dı rır, 
kim sə atəş fə şan lı ğa ba xır. 
Mən isə pia ni no nun ar xa sı na 
ke çib ye ni bir me lo di ya bəs
tə lə yi rəm. Be lə de sək, ba la
ca mis ti ka ya uy mu şam, hər il 
de kab rın 8də ya şe ir ya zı ram, 
ya da mu si qi bəs tə lə yi rəm. 
Hər dən o me lo di ya lar, şe ir lər 
son ra dan ka rı ma gə lir.

– Bi nə qə di sa ki ni ki mi ar
zu nuz...

– Əv və la onu de yim ki, 
Bi nə qə di ra yo nu son il lər çox 
in ki şaf edib. So si aliq ti sa di 
hə yat da baş ve rən bu can lan
ma nı gör mə mək müm kün 
de yil. İna nı ram ki, ra yo nu
muz, elə cə də mə nim ya şa dı
ğım Bi lə cə ri qə sə bə si tez lik lə 
Ba kı nın ən ya ra şıq lı əra zi si nə 
çev ri lə cək. Ra yonda apa rı lan 
ye ni dən qur ma iş lə ri ni diq
qət lə iz lə yir və təq dir edi rəm. 
Amma ira dım da var: ic ti mai 
nəq liy yat da mə na sız ye rə çox 
vaxt iti ri rik. İs tər dim ki, Bi lə
cə ri də av to bus marş rut la rı nın 
hə rə kə ti nə həm nəq liy yat 
na zir li yi, həm də ic ra ha ki
miy yə ti tə rə fin dən nə za rət 
güc lən di ril sin.

SərdarFərəcov:“Hissedirəmki,
Üzeyirbəyinruhumənəköməkolur”
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O, rəng lər dün ya sın da 
ya şa yır. Ta le yi ni bu dün ya ilə 
bağ la dı ğı na gö rə özü nü bəx
tə vər sa yır. Çək di yi şə kil lə ri 
dö nədö nə seyr edə rək öz 
işin dən zövq alır. Fır ça sın dan 
çı xan hər bir rəs mi san ki ox
şa yır, ona ta ma şa çı gö zü ilə 
ba xır ki, ça tış ma yan cə hət lə ri 
vax tın da aş kar la ya bil sin. Da
ha çox mən zə rə jan rı na üs
tün lük ve rən ba la ca rəs sa mın 
fan ta zi ya la rı güc lü dür: fır ça
nı əli nə gö tür məz dən əv vəl 
xey li dü şü nür, qey riadi nə sə 
ya rat ma ğa can atır. Ma raq lı dır 
ki, bey nin də dü şün dük lə ri ni 
ol du ğu ki mi kə tan üzə ri nə 
kö çür mə yi ba ca rır. 

Bu ba la ca rəs sa mın adı Ay
sel, so ya dı Kə rim li dir. Bi nə qə
di ra yo nun da kı 83 say lı mək
təbli se yin 6cı sin fin də təh sil 
olan qız ci ğaz gö zəl şə kil lər 
çək di yi ki mi, dərs lə ri ni də əla 
qiy mət lər lə oxu yur. Mü əl lim
lə ri nin se vim li şa gird lə rin dən 
olan Ay sel lap uşaq lıq dan rəs
sam lı ğa mey li ni sa lıb. Onun 
bu sa hə yə hə və si hə lə 2 ya şı 
olar kən üzə çı xıb. Məhz hə
min vaxt lar da Ay sel rəng li ka
ran daş lar la ka ğız üzə rin də şə
kil lər çək mə yə ça lı şıb, is tə di yi 
alın ma dıq da isə hirs lə nə rək 
qə ləm lə ri sın dı rıb. 

Ana sı Əsmər xa nım de
yir ki, Ay sel kör pə yaş la rın
dan oyun caq lar dan çox rəng li 
ka ran daş la ra me yil gös tə rib: 
“Adə tən, uşaq lar vaxt la rı nı 
müx tə lif oyun caq lar la ke çi
rir lər. Ay se lin isə ta ma mi lə 

fərq li dün ya sı var idi. O, rəng
li ka ran daş la rı hər şey dən çox 
se vir di: şə kil çək mə yə ça lı şar, 
alın ma yan da hir si ni qə ləm
ka ran daş dan çı xar dı. Şü kür
lər ol sun ki, qı zım in di gö zəl 
şə kil lər çə kir. Onun rəsm lə ri 
çox la rı tə rə fin dən bə yə ni lir. 
Bil mi rəm Ay sel gə lə cək hə
ya tı nı rəs sam lıq la bağ la ya caq, 
ya yox – am ma əmi nəm ki, 
qı zım ha zır da bu sə nə tin lap 
gi riş qa pı sın da dır. Mən cə, o, 
gə lə cə yin ta nın mış rəs sam la
rın dan bi ri ola bi lər”.

Ba la ca rəs sam də fə lər lə 
müx tə lif rəsm mü sa bi qə lə
rin də, ya rış lar da iş ti rak edib. 
Ötən il ra yon da ke çi ri lən as
falt üzə rin də rəsm mü sa bi
qə sin də Ay se lin əl işi bi rin ci 
ye rə la yiq gö rü lüb. Ma raq lı
dır ki, ha zır da özü nü rəng lər 

dün ya sın da ta pan bu ba la ca 
qı zın ən bö yük ar zu su hə kim 
ol maq dır. Bu pe şə ni yi yə lən
mə yə ça lı şan gənc rəs sam 
gə lə cək də in san la rın sağ
lam lı ğı ke şi yin də da yan maq 
niy yə tin də dir: “Şə kil çək mə
yi mə nə Na tə van mü əl li mə 
öy rə dib. Rəng lə rin “di li ni”, 
fır ça nı tut ma ğın sir ri ni on
dan öy rən mi şəm. Çək di yim 
şə kil lə rin hər bi ri mə nim 
üçün doğ ma dır. On la rın hər 
bi ri ni bö yük duy ğu ilə çə ki
rəm. Dü şün dük lə ri mi, tə səv
vü rü mə gə tir dik lə ri mi kə tan 
üzə ri nə kö çür mək dən zövq 
alı ram. Fır ça nı əli mə al dı ğım 
za man san ki bü tün dün ya dan 
təc rid olu ram. Fi kir lə ri mi 
yal nız gö rə cə yim işə yö nəl
di rəm. Kör pə lik dən rəng li 
ka ran daş la rı sev səm də, iş 

za ma nı ağqa ra rəng lə rə da
ha çox üs tün lük ve ri rəm. Bir 
ne çə rəsm mü sa bi qə sin də 
əl də et di yim uğur lar mə ni 
da ha da hə vəs lən di rir. Yə qin 
ki, şə kil lə rim bə yə ni lir, yox
sa adım mü ka fat çı lar sı ra sı na 
düş məz di. 

Hə lə ki, rəs saml lıq la məş
ğu lam. Am ma gə lə cək də hə
kim ol maq niy yə tin də yəm. 
Düz dür, hər bir sə nə tin öz 
gö zəl li yi var. An caq elə bi li
rəm ki, in san la rın sağ lam lı
ğı nın ke şi yin də dur maq da ha 
va cib dir. Əgər gə lə cək də hə
kim ol sam be lə, fır ça mı ye rə 
qoy maq fik rin də de yi ləm. 
Ça lı şa ca ğam ki, həm hə kim, 
həm də rəs sam ki mi ta nı nım. 
Əl bət tə, bu nun üçün bö yük 
zəh mət çək mək la zım dır. 
İna nı ram ki, ar zu la rı ma ça ta 
bi lə cə yəm”.

Ay sel Kə rim li tək cə şə
kil çək mək lə məş ğul ol mur. 
Onun is te da dı daş üzə rin də 
yon ma üsu lu ilə müx tə lif bə
zək əş ya la rı ha zır la ma ğa da 
im kan ve rir. Tan rı nın is te dad 
bəxş et di yi bu qız hey kəl tə
raş lı ğın da sir lə ri nə yi yə lə nir. 
Gil dən müx tə lif əş ya lar ha zır
la maq onun hob bi si dir. 

Ba la ca rəs sam in di yə dək 
ər sə yə gə tir di yi rəsm lə rin
dən iba rət sər gi ya rat maq 
fik rin də dir: çək di yi şə kil lə rin 
sa yı və sə viy yə si bu na im kan 
ve rir. İna nı rıq ki, o, ürə yin
də yer alan bü tün ar zu la rı na 
ça ta caq: şəf qət li əl lə rə ma
lik hə kim, in san la rın zöv qü
nü ox şa yan rəsm əsər lə ri nin 
mü əl li fi ki mi ta nı na caq.

SİyAvUşƏMİrLİ

Onun əsər lə ri hə lə tə lə bə lik il lə rin dən müx tə lif kon
sert lər də, fes ti val lar da, bəs tə kar la rın qu rul ta yın da, mü sa bi
qə lər də səs lən miş və bir sı ra dip lom lar la təl tif olun muş dur. 
O, həm də sim fo ni ya jan rı üz rə ümu mit ti faq lau rea tı olan 
ye ga nə Azər bay can bəs tə ka rı dır. Müs tə qil Azər bay ca nın 
Döv lət Him ni– “Azər bay can” mar şı ilk də fə onun təq di ma
tın da ic ti ma iy yə tə təqdim olun muş dur. Qə ze ti mi zin “Ta
nın mış lar” rub ri ka sın ın budə fə ki qo na ğı əmək dar in cə sə
nət xa di mi, Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın ka ti bi, Ü.Ha cı bə ylinin ev 
mu ze yi nin di rek to ru Sər dar Fə rə cov dur.

Əlindəfırça,qəlbindəhəkimlikarzusu… Fransızxoreoqraflar
paytaxtımızda...

İlk də fə ola raq Azər bay
can da fran sız xo re oq raf la rı 
En ni Viq ye və Frank Aper tet 
(bir lik də “les gens d’U ter
pan” kol lek ti vi) öz ya ra dı cı
lıq la rı nı təq dim edə cək lər. 

Ba kı proq ra mı çər çi və
sin də sə nət kar lar mar tın 
23də “YAY!” Qa le re ya sın
da, mar tın 24də Mu zey 
Mər kə zin də per for mans la
rı nı nü ma yiş et di rə cək lər. 
Mar tın 25də isə Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də sə nət
kar lar la gö rüş ke çi ri lə cək dir.

Nü ma yiş lər Azər bay can
da Fran sız İns ti tu tu nun dəs
tə yi və bi la va si tə iş ti ra kı ilə 
“YA RAT!” Müa sir İn cə sə nət 
Mə ka nı tə rə fin dən təş kil 
olu na caq dır. Təd bir lə bağ lı 
Av ro pa Mə də niy yət Fon du
nun dəs tə yi də xü su si qeyd 
olun ma lı dır.

“YA RAT!” Müa sir İn cə
sə nət Mə ka nın dan Azər
TAca bil dir miş lər ki, Pa
ris də ya şa yıb fəa liy yət gös
tə rən fran sız xo re oq raf la rı 
En ni Viq ye və Frank Aper tet 
CAC Bre tigny təş ki la tı ilə 
əmək daş lıq çər çi və sin də 
“XEvent” ad lı sil si lə per for
mans la rı ya ra dıb po pul yar
laş dır mış lar. On la rın ya ra dı
cı lı ğı söh bət can lı ta ma şa dan 
get di yi hal da ta ma şa çı nı rəqs 
və plas ti ka sə nə ti ara sın da 
sər hə din ha ra dan keç mə si 
üzə rin də dü şün mə yə va dar 
edir. 

En ni Viq ye və Frank 
Aper tet ənə nə vi xo re oq ra

fi ya nın çər çi və lə ri ni aşa raq 
ifa çı, qu ru luş çu və ta ma şa çı 
ara sın da kı rol la rın ye ni tərz
də in terp re ta si ya sı nı təq dim 
edir lər. Bu sil si lə nin hər per
for man sı Vik tor Tor re sin ba
ri ton sə si nin mü şa yiə ti al tın
da baş tu tur. Ni ko las Mart sın 
re jis sor həl lə ri sə sin ro lu və 
funk sio nal mə na sı nı mü əy
yən edir. 

Da ha əv vəl kol lek ti vin 
la yi hə lə ri Pro ject Art Cen
ter (Dub lin, İr lan di ya), Ta
te Mo dern Qa le re ya sı və 
Müa sir İn cə sə nət İns ti tu tu 
(Lon don, Bir ləş miş Kral lıq), 
Kunst hal le (Ba zel, İs veç rə), 
Ka li Per for mans Fes ti va lı 
(Ko lum bi ya), Ver mel lo Qa le
re ya sı (San Pau lo, Bra zi li ya), 
Müa sir İn cə sə nət Mu ze yi 
(Var şa va, Pol şa), Mu se um 
Jo an ne um (Avst ri ya), Ber lin 
Müa sir İn cə sə nət Bi en na le si 
(Al ma ni ya), həm çi nin Se ul, 
NyuYork, Şan xay, Zaq reb, 
Vil nüs, Li on, Pa ris və To kio
da nü ma yiş et di ril miş dir. 

Mar tın 23də “YAY!” 
Qa le re ya sın da vi deoart və 
XEvent 2.6 “Le go ut” per for
man sı təq dim olu na caq dır. 

Rəq qas lar sər bəst şə kil
də mü əy yən edil miş müs tə
vi bo yu ad dım la yır lar. On lar 
birbi ri lə ri nə və ya xud seyr
çi lə rə ta ma mi lə neyt ral, mə
na kəsb et mə yən nə zər lər 
ye ti rir lər. Per for mans bo yu 
ifa çı lar heç bir söz söy lə mə
yə rək, bir kim sə ilə gözgö zə 
gəl mə yə cəhd et mə dən yer

də əy lə şir və ya xud uza nır
lar. Bu ifa bir ne çə sa at dan 
bir ne çə sut ka ya dək da vam 
edə bi lər.

Nü ma yiş  təc rü bə si
ni fərq lən di rə rək hər bir 
XEvent ifa sı nın za man çər
çi və si məz mun və rəq qas la
rın can lı qüv və ki mi ener ji 
po ten sia lın dan ası lı ola raq 
mü əy yən edi lir. 

Mar tın 23dən eti ba rən 
“YAY!” Qa le re ya sın da da ha 
əv vəl En ni Viq ye və Frank 
Aper tet tə rə fin dən ya ra dıl
mış per for mans la rın vi deo
gö rün tü lə ri nü ma yiş et di ri
lə cək dir. 

Mar tın 24də Mu zey 
Mər kə zin də XEvent 2.3 
“Les chu tes” (“Yı xıl ma”) per
for man sı təq dim olu na caq. 

Bir qrup rəq qas birbi ri
ni itə lə yə rək iki çar paz tra
yek to ri ya nın mü əy yən et di yi 
mər kə zi pe ri metr dən kə na
ra tul la yır. Yı xıl dıq dan son ra 
hər rəq qas aya ğa qal xa raq 
baş qa rəq qa sı itə lə mək və 
ye ni dən yı xıl maq üçün pe ri
met rə da xil olur.  

XEvent per for mans la
rın da is ti fa də edi lən va hid 
prin sip əv vəl ki və ziy yə tə qa
yı dış tak ti ka sı dır. Bu tak ti ka 
məz mun və ifa çı lar ba xı mın
dan sax lan ma və müs təs na 
məh dud laş ma la rı qa bart ma 
va si tə si lə əv vəl ki və ziy yə tə 
qa çıl maz şə kil də dö nüş şə
rai ti ya ra dır. Bu isə fərd lə rin 
azad ol ma sı və mə ka nın ay
dın şə kil də qav ra nıl ma sı dır. 
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son səhifə

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

Sakinlərin 
Müraciət Xidməti

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

ELAN

“bİNƏQƏDİ”QƏZEtİNƏ2014-cüİLÜÇÜN
AbUNƏKAMPANİyASIDAvAMEDİr

Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında 
“Binəqədi” qəzetinin illik abunə haqqı (çatdırılma 
xərcləri daxil olmaqla) 20 manat 80 qəpik təşkil 
edir. Qəzetimizə abunə yazılmaq üçün abunə 
haqqını redaksiyamızın aşağıda göstərilən bank 
hesabına köçürməyiniz xahiş olunur.

ELAN

VÖEN:1002874841; H/h:AZ42ATAZ01200150450000140060; “Atabank”ASC
VÖEN:9900006651; M/h:AZ50NABZ01350100000000032944; SWIFT ATAZAZ22

 iqtisadiyyat  xaricixəbərlər

NyuYor kun NYMEX (“New York 
Merc han ti le Exc han ge”) bir ja sın da 
“Layt” mar ka lı neft  in bir ba re li nin qiy
mə ti 0,44 dol lar ucuz la şa raq 101,12 
dol lar, Lon do nun İCE (“İn ter Con ti
nen tal Exc han ge Fu tu res”) bir ja sın da 
isə “Brent” mar ka lı neft  in bir ba re li nin 
qiy mə ti 0,02 dol lar aşa ğı enə rək 108,08 

dol lar təş kil et miş dir.
Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət 

Neft  Şir kə ti nin mar ke tinq və iq ti sa di 
əmə liy yat lar ida rə sin dən bil dir miş lər 
ki, “Azə ri Layt” mar ka lı neft  in bir ba
re li nin qiy mə ti Lon don bir ja sın da 0,21 
dol lar ba ha la şa raq 111,38 dol lar ol muş
dur. 

Bö yük Bri ta ni ya nın “Fi nan ci al Ti
mes” qə ze tin də Azər bay ca nın ABŞ 
dol la rın da ifa də olu nan döv lət is tiq raz
la rı nın ilk emis si ya sı ilə bağ lı mə qa lə 
dərc edil miş dir.

Mə qa lə də “Ci ti” ban kın təm sil çi si 
Va si li Ten qa ye və is ti na dən is tiq raz la rın 
in ves ti si ya lar üçün bö yük im kan lar ya
rat dı ğı bil di ril miş dir.

Həm çi nin Azər bay ca nın dün ya nın 
ilk 25 neft  ix rac edən öl kə lər si ya hı sın

da ol du ğu və Av ro pa nın ener ji təh lü
kə siz li yi üçün mü hüm əhə miy yət kəsb 
et di yi qeyd edil miş dir. Mü əl lif “Şah də
niz” la yi hə sin dən son ra öl kə iq ti sa diy
ya tı nın da ha da güc lən di yi ni vur ğu la
mış dır.

Ya zı da Azər bay can nü ma yən də lə
ri nin ötən həft  ə is tiq raz lar la bağ lı apa
rı cı in ves tor lar– “Barc lays”, “De utsc he 
Bank” və “Ci ti” bank la rı ilə gö rüş lə rin
dən də bəhs edil miş dir. 

Pre zi den t İl ham Əli ye vin 2010cu 
il iyu lun 6da im za la dı ğı “Azər bay can 
Res pub li ka sın da də mir yo lu nəq liy yat 
sis te mi nin 20102014cü il lər də in ki
şa fı na da ir Döv lət Proq ra mı”nın təs diq 
edil mə si haq qın da sə rən ca mı nın ic ra sı 
da vam et di ri lir. 

“Azər bay can Də mir Yol la rı” QSC
nin mət bu at xid mə tin dən bil di rmiş lər 
ki, da xi li im kan lar he sa bı na mar tın 11
də Bi lə cə ri stan si ya sın da 800 metr yo

lun əsas lı, yol də yiş di ri ci qur ğu nun isə 
ca ri tə mi ri nə baş la nıl mış dır. İki gün da
vam edə cək tə mir iş lə ri ni “Azər bay can 
Də mir Yol la rı” QSC “Də mir yol ser vis” 
MMCnin mü əs si sə lə ri və inf rast ruk
tur de par ta men ti nin mü va fi q qu rum la
rı hə ya ta ke çi rir. 

MMCnin baş mü hən di si Əf sə
ləd din Gən cə li ye vin ver di yi mə lu mat
da bil di ri lir ki, ar tıq köh nə yo lun 400 
metr lik his sə si sö kül müş dür.

ABŞ Konq re si nin Nü ma
yən də lər Pa la ta sı Ru si ya ya 
qar şı sank si ya la rın tət bi qi ni 
nə zər də tu tan qət na mə  qə
bul edib. Pa la ta nın 402 üz vü 
qət na mə nin le hi nə, 7 üz vü 
isə əley hi nə səs ve rib. 

Al ma ni ya kans le ri An ge
la Mer kel də Krım ət ra fın
da ya ran mış si ya si gər gin li
yə mü na si bət bil di rib. DPA 
agent li yi nin mə lu ma tı na gö
rə, fe de ral kans ler Ru si ya ilə 
dia lo qun da vam et di ril mə si
nin tə rəf da rı dır. Bu nun la be
lə, Mer kel he sab edir ki, Av
ro pa də yər lə ri nin qo run ma sı 
mə sə lə lə rin də sərt möv qe 
nü ma yiş et di ril mə li dir. Mer
kel Krım da kı böh ra nı təh lil 

edər kən “il haq” ifa də sin dən 
is ti fa də edib. Kans le rin söz lə
ri nə gö rə, rəs mi Mosk va nın 
hə rə kət lə ri bey nəl xalq nor
ma la ra zid dir. Di gər tə rəf dən, 
Mer kel Ru si ya ya qar şı növ bə ti 
sank si ya la rın tət bi qi nə qar şı
dır. Kans ler he sab edir ki, sö
zü ge dən sank si ya lar mən fi 
nə ti cə lər ve rə bi lər. 

Bu ara da rəs mi Brüs sel 
Uk ray na ya da ha 500 mil yon 
av ro yar dım tək lif edib. Söh
bət Uk ray na mal la rı nın id xal 
rü sum la rı nın azal dıl ma sın dan 
ge dir. Bu ba rə də  Uk ray na nın 
baş na zi ri Ar se ni Yat sen yu
kun da iş ti rak et di yi Av ro ko
mis si ya nın ic la sın da mə lu mat 
verilib. 

Mar tın 10da Ba kı da “Vi
ki pe di ya vir tu al en sik lo pe di
ya sı Azər bay can da: prob lem
lər və pers pek tiv lər” möv zu
sun da Azər bay can vi ki pe di ya
çı la rı nın bi rin ci mil li fo ru mu 
ke çi ril miş dir.

Azər TAc xə bər ve rir ki, 
təd bir də çı xış edən Mil li Məc
li sin de pu ta tı Ay dın Mir zə za də 
qeyd et miş dir ki, Vi ki pe di ya 
ha zır da mə lu mat mən bə yi ol
maq la ya na şı, si ya si mü ba ri zə 
müs tə vi si dir. Onun söz lə ri nə 
gö rə, ha zır da bir gün də Azər
bay can di lin də or ta he sab la 20 
mə qa lə ha zır la nır ki, bu da il 
ər zin də 6 min mə qa lə de mək
dir. “Bu az dır. Biz Vi ki pe di ya 
hə rə ka tı nın cə miy yə tin da xi li
nə ye ri də bil mə mi şik. Çox yax
şı olar dı ki, Vi ki pe di ya ya elm və 
təh sil mü əs si sə lə ri qo şul sun, 
uni ver si tet lər də vi ki pe di ya 
qrup la rı ya ra dıl sın. Mət bu at 
da Vi ki pe di ya ilə bağ lı mə lu
mat la ra yer ayır ma lı dır. Bu bir 
zi ya lı fəa liy yə ti dir”, – de yə o 
bil dir miş dir.

Xə zər Uni ver si te ti nin tə
sis çi si, pro fes sor Ham let İsa
xan lı öz növ bə sin də qeyd et
miş dir ki, elm alə min də Vi ki
pe di ya nın ro lu on dan iba rət
dir ki, bu re surs yol gös tə rir, 
il kin mə lu mat ve rir.

Azər bay can da Vi ki pe di
ya hə rə ka tı nın gec baş la dı ğı
nı de yən Ham let İsa xan lı nın 
söz lə ri nə gö rə, Azər bay can 
Vi ki pe di ya ya qo şul du ğu ilk 
vaxt lar da mü səl man öl kə lə ri 
ara sın da 5ci yer də idi. “Am
ma get dik cə bu pro ses zə if  ə
di. Bu işi can lan dır maq üçün 
küt lə vi lik la zım dır. Bu nun 
va cib li yi mə sə lə si ni tə lə bə lər 
ara sın da ge niş yay maq la zım
dır”, – de yə o qeyd et miş dir.

Azər bay can Mil li Elm lər 
Aka de mi ya sı (AMEA) İn for
ma si ya Tex no lo gi ya la rı İns
ti tu tu nun əmək da şı İra də 
Ələk bə ro va çı xı şın da vi ki cə
miy yət haq qın da da nış mış
dır. O bil dir miş dir ki, ha zır da 
Azər bay can dan Vi ki pe di ya da 
70 min in san qey diy yat dan 
keç miş dir, am ma bu na bax
ma ya raq, mə qa lə lə rin sa yı 
çox az dır: “Ma te ri al la rın sa yı
nı ar tır maq üçün vi ki cə miy
yə ti fə al laş dır maq la zım dır. 
Alim lər və tə lə bə lər bir lik
də fəa liy yət gös tər mə li dir lər. 
Vi ki cə miy yə tin for ma laş ma sı 
üçün se mi nar lar, sim po zi um
lar va si tə si lə diq qət cəlb et
mək la zım dır. Azər bay can da 
vi ki ma ni ya konf ran sı ke çir
mək lə bü tün dün ya nın vi ki
pe di ya çı la rı nı Ba kı ya top la
maq olar”.

AMEAnın İn for ma si ya 
Tex no lo gi ya la rı İns ti tu tu nun 
di gər əmək da şı Ra sim Mah
mu dov da Azər bay can da Vi
ki pe di ya fəa liy yə ti nin zə if ol
du ğu nu qeyd edə rək gənc lə ri 
bu işə fə al qo şul ma ğa də vət 
et miş dir.

Vi ki pe di ya dün ya nın ən 
bö yük açıq on layn en sik lo pe
di ya sı dır. Bu ra da 287 dil də 30 
mil yon dan çox en sik lo pe dik 
mə qa lə cəm lən miş dir. Azər
bay can dil li vi ki pe di ya da isə 
mə qa lə lə rin sa yı 98 mi nə ça
tır.

ABŞ Əd liy yə Na zir li yi 
av to mo bil is teh sal çı sı “Ge ne
ral Mo tors”la bağ lı təh qi qa ta 
baş la yıb. Av to mo bil lə rin alış
dır ma aça rın da kı na saz lıq lar 
sə bə bin dən 31 yol qə za sın da 
13 nə fər hə lak olub. Yol Hə rə
kə ti Təh lü kə siz li yi Ko mis si ya
sın dan ve ri lən mə lu ma ta gö rə, 
şir kət mü hər ri kin sön mə si ilə 

nə ti cə lə nən bu na saz lıq dan 
2004cü il dən xə bər dar dır. 
Əd liy yə Na zir li yi ölüm lə nə ti
cə lə nən qə za la ra gö rə, “Ge ne
ral Mo tors”u 35 mil yon dol lar 
həcmində cə ri mə lə yib.

Qeyd edək ki, ötən ay şir
kət sö zü ge dən prob le mə gö rə 
1,6 mil yon av to mo bi li ni ge ri 
ça ğı rıb.

Yu na nıs tan Sta tis ti ka İda
rə si “ELS TAT”ın mə lu ma tı
na gö rə, 2013cü il də öl kə də 
ümu mi da xi li məh sul göz lə
nil di yi ki mi 3,7% de yil, 3,9% 
aza lıb. Sər ma yə lə rin həc min
də isə 60% azal ma var, mən

zil ti kin ti si de mək olar ki, da
ya nıb. 2013cü il də is teh lak 
məh sul la rı və ava dan lıq la rın 
id xa lı 2008ci il lə mü qa yi sə də 
iki də fə aza lıb. Məh sul və xid
mət lə rin ix ra cı böh ran dan əv
vəl ki sə viy yə dən 15% aşa ğı dır.

Dünyabirjalarındaneftinqiyməti
müxtəlifistiqamətlərdədəyişir

İngilismətbuatıAzərbaycanhaqqında...

Biləcəridəmiryolundaəsaslı
təmirişləriaparılır

MerkelRusiyayaqarşı
sanksiyalarınəleyhinədir
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tənəzzüldənyaxaqurtarabilmir

 mədəniyyət  maraqlı

Səu diy yə Ərə bis ta nı və 
Bö yük Bri ta ni ya nın fi zik lər 
qru pu ye ni Ayın çıx ma sı vax
tı nı mü əy yən ləş dir mək üçün 
ra dio te les kop ha zır la mış lar. 

Alim lə rin söz lə ri nə gö rə, 
ra dio te les kop müx tə lif mü səl
man öl kə lə ri nin təq vim lə ri ni 
pis ha va şə rai tin də sinx ron
laş dır ma ğa im kan ve rə cək dir. 
Qur ğu haq qın da mə lu mat lar 
“Monthly No ti ces of the Ro yal 
Ast ro no mi cal So ci ety” jur na
lın da dərc edil miş dir. 

Dia met ri 3,7 metr təş
kil edən te les kop 1100 QHs 
dia pa zo nun da iş lə yir. Bu
nun la ya na şı, apa rı lan sı naq
lar dan mə lum ol muş dur ki, 
10 QHs ən op ti mal dia pa
zon dur. Bu dia pa zon da at
mos fe rin kor lan ma sı şə rai
tin də mak si mal kont rast lı ğa 
na il olu nur. Sı naq lar gös tə rir 
ki, te les kop Gü nəş dən bu caq 
mə sa fə si iki də rə cə ni öt mə
yən Ayı mü şa hi də et mə yə 
im kan ve rir. 

İs lam təq vi min də ayın ilk 
gü nü Ayın çıx ma sı gü nü he sab 
edi lir. Ayın ilk gü nü onun hi lal 
for ma sın da ol ma sı ilə baş la yır. 
Təq vi min əsas lan dı ğı Ayın 
gün lə ri ni ast ro no mik proq
ram lar va si tə si lə də qiq lik lə 
he sab la maq müm kün dür. 

Te les kop ya ra dı cı la rı gü
man edir lər ki, qur ğu Ayı bi
la va si tə gör mək də çə tin lik 
ya ra nan da yar dım çı ola caq dır. 

ABŞın Mil li Aero nav ti ka 
və Kos mos İda rə si (NA SA) 
Gü nəş sis te min dən kə nar da 
ye ni kəşf edil miş 715 pla ne tin 
ol du ğu nu açıq la mış dır.

Tür ki yə mət bua tı xə bər 
ve rir ki, “Kep ler” te les ko pu nun 

ver di yi mə lu mat la rı də yər lən
di rən elm adam la rı bu nun la da 
qa lak ti ka da kı pla net lə rin sa yı
nın təq ri bən 1700ə çat dı ğı nı 
bil dir miş lər. Ye ni pla net lər dən 
4də isə hə yat üçün əl ve riş li şə
rai tin ol du ğu qeyd edil miş dir.

Müsəlmanlarüçünteleskop

Həyatüçünəlverişlişəraitiolan
planetlərkəşfedilib


