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Ma yın 14də Şa ma xı ra
yo nu nun Şə rə dil kən din də 
be şul duz lu “Şa ma xi Pa la ce 
Pla ti num By Ri xos” ote li nin 
açı lı şı ol muş dur. Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti İl ham Əli yev açı lış da 
iş ti rak et miş dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
ote lin rəm zi açı lı şı nı bil
di rən len ti kəs miş, bu ra da 
ya ra dı lan şə ra it lə ta nış ol
muş dur.

Al tı mər tə bə li otel 102 

otaq dan iba rət dir. Otaq lar
dan 82si “De lux”, 9u “Sui
te”, 8i “Kingsui te”, 3ü isə 
“Pre si den ti al sui te”dir. Bu ra
da 450 nə fər lik şad lıq sa ra yı, 
2 res to ran, 8 bar, 200 nə fər
lik konf rans za lı, 30 nə fər lik 
top lan tı ota ğı, am fi te atr, lüks 
ge cə klu bu, uşaq əy lən cə 
gu şə si, “SPA” mər kə zi və s. 
var dır. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
ote lin kol lek ti vi ilə gö rüş
müş dür. 

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ma yın 14də Gür
cüs ta nın da xi li iş lər na zi ri 
Alek sandr Çi ka id ze ni qə bul 
et miş dir.

Gö rüş də Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
bu ya xın lar da Gür cüs ta
na sə fə ri məm nun luq la 
xa tır lan mış, öl kə lə ri miz 
ara sın da stra te ji əmək
daş lı ğın bü tün sa hə lər

də möh kəm lən di ril mə si 
ilə bağ lı mü za ki rə olu nan 
mə sə lə lə rin önə mi vur ğu
lan mış dır. 

Söh bət za ma nı Azər
bay can ilə Gür cüs tan ara
sın da əmək daş lı ğın müx tə
lif is ti qa mət lər də, o cüm
lə dən da xi li iş lər or qan la rı 
ara sın da da ha da in ki şaf 
et 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.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ma yın 14də Dün ya 
Əq li Mül kiy yət Təş ki la tı
nın baş ka ti bi Fren sis Qar ri 
ilə gö rüş müş dür. 

Fren sis Qar ri Ba kı nın 
gö zəl bir şə hər ol du ğu nu 
məm nun luq la qeyd et miş
dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Ba kı nın gün dəngü nə in

ki şaf et di yi ni, si ya si, iq ti sa di 
və di gər mö tə bər bey nəl
xalq təd bir lə rin ke çi ril di yi 
bir mər kə zə çev ril di yi ni 
vur ğu la mış dır. Gö rüş də 
Azər bay ca nın mü va fi q qu
rum la rı ilə Dün ya Əq li 
Mül kiy yət Təş ki la tı ara sın
da əmək daş lı ğın in ki şaf et
di ril mə si nə da ir mə sə lə lər 
ət ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

“Şa ma xi Pa la ce Pla ti num 
By Ri xos” ote li nin açı lı şı 
olmuşdur

Stra te ji əmək daş lıq 
möh kəm lə nir

Əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə si 
ət ra fın da fi kir 
mü ba di lə si apa rıl mış dır

Azәr bay ca na rәs mi sә fәr 
edәn Fran sa Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Fran sua Ol lan dın 
ma yın 12-dә rәs mi qar şı lan-
ma mә ra si mi ol muş dur. Mә-
ra sim dәn son ra Azәr bay can 
vә Fran sa pre zi dent lә ri nin 
tәk bә tәk gö rü şü ke çi ril miş dir. 
Gö rüş dә öl kә lә ri miz ara sın da 
iki tә rә�  i әla qә lә rin si ya si, iq-
ti sa di, ener ge ti ka, nәq liy yat vә 
di gәr sa hә lәr dә uğur la in ki şaf 
et di yi vur ğu lan mış, iki öl kә 
ara sın da әla qә lә rin bun dan 
son ra da in ki şaf edә cә yi nә 
әmin lik ifa dә olun muş dur. 
İki tә rә�  i, bey nәl xalq vә qar-
şı lıq lı ma raq do ğu ran di gәr 
mә sә lә lәr ba rә dә �  kir mü ba-
di lә si apa rı lan tәk bә tәk gö rüş 
ba şa çat dıq dan son ra Azәr-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Әli ye vin vә Fran-
sa Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Fran sua Ol lan dın nü ma yәn dә 
he yәt lә ri nin iş ti ra kı ilә ge niş 
tәr kib dә gö rü şü ol muş dur. 

Nü ma yən də he yət lə ri nin 
ge niş tər kib də gö rü şü ba şa 
çat dıq dan son ra Azər bay can
Fran sa iq ti sa di əla qə lə ri üz rə 
bir sı ra sə nəd lər im za lan mış dır. 

Fransamünaqişənin
həllinəsəygöstərir

Sə nəd lə rin im za lan ma sı 
mə ra si mi ba şa çat dıq dan son
ra Azər bay can Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
və Fran sa Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti Fran sua Ol lan dın mət
bu at konf ran sı ol muş dur.

Mət bua ta bə ya nat la çı xış 
edən Fran sa Pre zi den ti qeyd 
et miş dir ki, rəs mi Pa ris öl kə
lə rin əra zi bü töv lü yü nü, mü
na qi şə lə rin əra zi bü töv lü yü 
çər çi və sin də həl li ni dəs tək
lə yir. F.Ol land 20 il ər zin də 
mü na qi şə nin həl li pro se sin də 
irə li lə yiş lə rin ol ma dı ğı nı bil
dir miş dir: “ATƏTin Minsk 
qru pu nun üz vü ki mi Fran sa
nın da üzə ri nə bö yük mə su
liy yət dü şür. Biz bu da nı şıq

la rı Er mə nis tan da da da vam 
et di rə cə yik. Fran sa mər hə lə li 
yol la mü na qi şə nin həl li nə səy 
gös tə rir. Səy lər eti ma dın ol du
ğu nu gös tə rir. Siz Dağ lıq Qa ra
ba ğa han sı sta tu su ver mə yə ha
zır ol du ğu nu zu da gös tər di niz”. 
Fran sa Pre zi den ti çı xı şın da 
Av ro pa Bir li yi nin “Şərq Tə rəf
daş lı ğı” Proq ra mı na da diq qət 
çə kib: “Azər bay can la Fran sa
nın ener ji tə rəf daş lı ğı sa hə sin
də möv qe lə ri üstüs tə dü şür. 
Azər bay can bu gün ən bö yük 
qaz təc hi za tı nı tə min edən öl
kə dir. Fran sa nın bir çox neft 
və qaz şir kət lə ri Azər bay ca nın 
neft  və qaz la yi hə lə ri nə qo şul
maq is tə yir lər. Gö rüş də Fran
sa şir kət lə ri nə Azər bay can da 
da ha yax şı şə ra it ya ra dıl ma sı nı 
mü za ki rə et dik. Tul lan tı la rın 
yan dı rıl ma sı, kənd tə sər rü fa tı 
və di gər sa hə lər də əmək daş
lıq et mək is tə yi rik. Bu sa hə də 
fran sız şir kət lə ri təc rü bə lə ri
ni böl mə yə ha zır dır. Av ro pa 
Olim pi ya Oyun la rı, For mu
la1 və di gər bey nəl xalq ya rış 
və təd bir lə rin ke çi ril mə sin də 

də Azər bay can la əmək daş lı ğa 
ha zı rıq”.

birçoxməsələlərdə
mövqelər
üst-üstədüşür

Azər bay can Pre zi den ti 
İlham Əli yev mət bua ta bə
ya na tın da  Xə zər höv zə sin də 
ener ji re surs la rı nın Av ro pa 
və dün ya ba zar la rı na çı xa rıl
ma sın da Azər bay ca nın oy na
dı ğı ro lun əhə miy yə tin dən 
da nış mış dır. Fran sa ilə ener ji 
sa hə sin də əmək daş lıq la bağ
lı mü za ki rə lər apar dıq la rı nı 
söy lə yən döv lə ti mi zin baş çı sı 
de miş dir ki, Azər bay can qa
zı nın Av ro pa öl kə lə ri nə çat dı
rıl ma sı üçün hə ya ta ke çi ri lən 
ener ji la yi hə lə ri nin də yə ri 45 
mil yard dol lar dır: “Azər bay
can Xə zər höv zə sin də ener ji 
re surs la rı nın Av ro pa və dün ya 
ba zar la rı na çı xa rıl ma sın da li
der ro lu nu oy na yır. Ener ji mil li 
təh lü kə siz lik mə sə lə si nə çev
ri lib. Hə ya ta ke çir di yi miz la yi
hə lər Av ro pa nın ener ji xə ri tə
si ni bö yük öl çü də də yiş di rib”. 

Pre zi dent İl ham Əli yev sə fə rin 
iki öl kə ara sın da mü na si bət lə
rin in ki şa fı na güc lü tə kan ve
rə cə yi ni vur ğu la mış dır. Döv
lə ti mi zin baş çı sı bil dir miş dir 
ki, bir gə bə yan na mə də si ya si 
əla qə lə ri mi zin kon tur la rı ək
si ni ta pıb və bu, çox mü hüm 
sə nəd dir. O de miş dir ki, məs
lə hət ləş mə lər öl kə lər ara sın
da si ya si əla qə lə ri güc lən di rir: 
“Son iki il ər zin də Azər bay can 
BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sın da 
Fran sa ilə əmək daş lıq edib. 
Bi zim bir çox mə sə lə lər də 
möv qe lə ri miz üstüs tə dü şür”. 
Fran sa nın ATƏTin Minsk 
qru pu nun həm səd ri ol du ğu nu 
söy lə yən döv lə ti mi zin baş çı sı 
BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 
er mə ni si lah lı qüv və lə ri nin 
Azər bay ca nın iş ğal olun muş 
əra zi lə rin dən çı xa rıl ma sı ilə 
bağ lı 4 qət na mə qə bul et di yi ni 
xa tır lat mış dır: “Av ro pa Şu ra sı 
və di gər bey nəl xalq qu rum lar 
da sə nəd lər qə bul edib, an
caq iş ğal da vam edir. ATƏTin 
fak ta raş dı rı cı mis si ya sı nın iki 
sə fə ri nin də ye ku nun da bil

di ri lib ki, hə min əra zi lər də 
ya şa yış mən tə qə lə ri, abi də lər 
da ğı dı lıb. Biz öz mü qəd də ra
tı nı tə yi net mə prin si pi nə hör
mət lə ya na şı rıq, an caq er mə
ni lər bir də fə mü qəd də rat la
rı nı tə yin edib lər. Azər bay can 
əra zi sin də ikin ci er mə ni döv
lə ti nin ya ra dıl ma sı na im kan 
ver mə yə cə yik. İna nı ram ki, 
Fran sa və Minsk qru pu nun di
gər həm sədr lə ri mü na qi şə nin 
həl li ilə bağ lı səy lə ri ni da vam 
et di rə cək və mü na qi şə tez lik
lə həll olu na caq, in san la rı mız 
tor paq la rı na qa yı da caq lar”.

biznes-forum
Fran sa nın döv lət baş çı

sı nın öl kə mi zə sə fə ri çər çi
və sin də Hey dər Əli yev Mər
kə zin də Azər bay canFran sa 
biz nesfo ru mu ke çi ril miş dir. 
Pre zi dent lər İl ham Əli yev və 
Fran sua Ol land biz nesfo rum
da çı xış et miş lər. Son ra Azər
bay ca nın və Fran sa nın döv lət 
şir kət lə ri və biz nes qu rum la rı 
ara sın da əmək daş lı ğa da ir sə
nəd lər im za lan mış dır.

Fran sa Pre zi den ti nin 
Azər bay ca na rəs mi sə fə ri  

“Hazırda Azərbaycan Cənubi Qafqaz 
regionunun siyasi, iqtisadi 
və humanitar mərkəzinə çevrilib”
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti“TheBusinessYear”nəşrinə
müsahibəvermişdir

– Za ti-ali lə ri, Siz ötən ilin 
okt yabr ayın da ke çi ril miş 
pre zi dent seç ki lə rin də inam lı 
qə lə bə qa zan dı nız. Qə lə bə ni-
zi şərt lən di rən baş lı ca amil lər 
ba rə də nə de yə bi lər si niz və 
növ bə ti pre zi dent lik döv rü-
nün prio ri tet lə ri nə dən iba-
rət ola ca q?

– 2013cü il pre zi dent seç
ki lə ri Azər bay ca nın ic ti maisi
ya si hə ya tın da mü hüm ha di sə 
ol muş və son 10 il də hə ya ta 
ke çi ri lən si ya si kur sa cə miy yə
ti mi zin mü na si bə ti ni nü ma yiş 

et dir miş dir. Ke çən il lər ər zin
də biz ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin si ya sə ti ni da vam et
dir mək lə döv lə ti mi zin və cə
miy yə ti mi zin qar şı sın da du ran 
mü hüm mə sə lə lə rin həl li nə 
na il ol duq. Azər bay can iq ti sa
di in ki şaf gös tə ri ci lə ri nə gö rə 
dün ya nın li der öl kə lə rin dən 
bi ri nə çev ril di və da ha da güc
lən di. Dü şü nül müş proq ram
lar əsa sın da hə ya ta ke çi ri lən 
məq səd yön lü təd bir lər nə ti cə
sin də ümu mi da xi li məh sul 3,4 
də fə, iq ti sa diy ya tın qey rineft  

sek to ru 2,6 də fə, büd cə gə lir
lə ri 16 də fə art dı, stra te ji val
yu ta eh ti yat la rı nın həc mi isə 
50 mil yard dol la rı keç di. Öl kə 
iq ti sa diy ya tı na qo yu lan in ves
ti si ya la rın həc mi isə 170 mil
yard dol la rı öt müş dür. Sü rət li 
in ki şaf həm də və tən daş la rın 
so si al ri fa hı nın yük səl mə si nə 
sə bəb ol muş dur. 

Son 10 il də əha li nin gə lir
lə ri 6,5 də fə, or ta ay lıq əmək
haq qı 5,5 də fə art mış dır. He
sab edi rəm ki, yox sul lu ğun sə
viy yə si nin 49 fa iz dən 5,3 fai zə 

düş mə si, ha be lə iş siz li yin iki 
də fə aza la raq cə mi 5 fa iz təş
kil et mə si bi zim öl kə nin mü
hüm uğu ru he sab olu na bi lər. 
10 il də res pub li ka da ge niş
miq yas lı qu ru cu luq iş lə ri hə
ya ta ke çi ril miş, şə hər, qə sə bə 
və kənd lə ri miz müa sir ləş miş, 
bü tün sa hə lər də ən müa sir 
stan dart lar və qa baq cıl tex no
lo gi ya lar tət biq olun muş dur. 
Azər bay ca nın uğur la rı apa rı cı 
bey nəl xalq təş ki lat lar, nü fuz lu 
rey tinq agent lik lə ri tə rə fin
dən də yük sək qiy mət lən di ri

lir. Dün ya İq ti sa di Fo ru mu nun 
“Qlo bal Rə qa bət Qa bi liy yə ti 
İn dek si 20132014” he sa ba tı
na əsa sən, dün ya öl kə lə ri nin 
rə qa bət qa bi liy yət li li yi rey
tin qin də Azər bay can 39cu 
ye ri tut muş dur. Bu il lər ər
zin də dün ya da möv qe lə ri miz 
möh kəm lən miş, Azər bay can 
bey nəl xalq mü na si bət lər sis
te min də öz la yiq li ye ri olan, 
rə yi nə hör mət lə ya na şı lan 
öl kə ki mi bö yük nü fuz qa zan
mış dır. 

Davamı səh. 2-də
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Əvvəli səh. 1-də

Biz də ke çi ri lən çox say
lı bey nəl xalq təd bir lər əya ni 
şə kil də təs diq edir ki, öl kə
miz ar tıq re gio nun si ya si, iq ti
sa di və mə də ni mər kə zi ki mi 
qə bul edi lir. Ha zır da dün ya da 
so si al gər gin li yin, iş siz li yin və 
yox sul lu ğun art ma sı fo nun da 
Azər bay can da tam əks pro
ses lə rin mü şa hi də olun ma
sı – sü rət li in ki şaf, tə rəq qi, 
əha li nin ri fa hı nın yük səl mə
si, ic ti maisi ya si sa bit lik, mil li 
həm rəy li yin möh kəm lən mə
si və s. dü şü nü rəm ki, 2013cü 
il pre zi dent seç ki lə ri nin ta le
yi ni həll edən baş lı ca amil lər 
ol muş dur. Seç ki lə ri mü şa hi
də edən AŞ PA, Av ro pa Par
la men ti, ATƏT PA, İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tı, MDB 
və di gər mö tə bər təş ki lat lar 
seç ki pro se si ni bir mə na lı ola
raq yük sək qiy mət lən dir miş, 
onun azad, əda lət li və şəf af 
keç di yi ni bə yan et miş lər. Bu 
da onu gös tə rir ki, seç ki və 
onun nə ti cə si ilə bağ lı Azər
bay can xal qı nın və bey nəl
xalq bir li yin rəy lə ri üstüs tə 
düş müş dür. Azər bay can xal qı 
öz se çi mi ilə həm bu gü nə dək 
hə ya ta ke çi ri lən si ya sə tə, həm 
də gə lə cək fəa liy yə ti mi zə öz 
dəs tə yi ni ifa də et miş dir. Gə
lə cək plan la rı mız bö yük dür, 
qar şı da həl li va cib olan mü
hüm mə sə lə lər var dır. Azər
bay ca nın möv cud po ten sia lı
nın da ha da güc lən di ril mə si, 
rə qa bə tə da vam lı iq ti sa diy ya
tın for ma laş dı rıl ma sı, müa sir 
cə miy yət qu ru cu lu ğu, əha li
nin so si al ri fa hı nın yük səl dil
mə si, xa ri ci si ya sət prio ri tet lə
ri nə uy ğun ola raq bey nəl xalq 
aləm də möv qe lə ri mi zin möh
kəm lən mə si, öl kə da xi lin də 
kor rup si ya ya, rüş vət xor lu ğa 
və di gər mən fi hal la ra qar şı 
sis tem li mü ba ri zə nin güc lən
di ril mə si, və tən daş cə miy yə
ti nin in ki şa fı və di gər sa hə lər 
üz rə təd bir lər bun dan son ra 
da ar dı cıl şə kil də da vam et di
ri lə cək dir.

– 2013-cü il Azər bay can da 
“in for ma si ya-kom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı ili” elan edil-
miş və öl kə niz İKT sek to ru nun 
in ki şa fın da bö yük nai liy yət lə-
rə im za at mış dır. İrə li yə ba-
xar kən, Azər bay ca nın in ki şa-
fın da müa sir tex no lo gi ya lar 
han sı rol oy na ya ca q?

– Azər bay can da hə ya
ta ke çi ri lən iq ti sa di si ya sə tin 
üs tün cə hə ti on dan iba rət dir 
ki, bü tün təd bir lər öl kə nin 
re al po ten sia lı, dün ya iq ti sa
diy ya tı nın in ki şaf meyl lə ri 
nə zə rə alın maq la və konk ret 
proq ram lar əsa sın da re al laş
dı rı lır. Təc rü bə gös tə rir ki, 
rə qa bə tə da vam lı iq ti sa diy
ya tın for ma laş dı rıl ma sı üçün 
müa sir tex no lo gi ya la rın tət
bi qi baş lı ca şərt lər dən bi ri
dir. Bu na gö rə də öl kə miz də 
tək cə iq ti sa di de yil, bü tün 
di gər sa hə lər də də in no va si
ya lar dan ge niş is ti fa də olu nur. 
İn for ma si yakom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı sü rət lə in ki
şaf edən və bö yük pers pek ti
vi olan sa hə dir. 2003cü il də 
İKT üz rə Mil li Stra te gi ya nın, 
son ra kı il lər də isə “Elekt ron 
Azər bay can Döv lət Proq ra
mı”nın qə bul edil mə si və ic ra
sı bu sa hə nin in ki şa fı na güc lü 
tə kan ver miş dir. Müs tə qil lik 
il lə rin də Azər bay can da İKT
nin in ki şa fı na bü töv lük də 3 
mil yard dol lar dan ar tıq sər
ma yə ya tı rıl mış dır. 

Bu nun nə ti cə si dir ki, son 
10 il də in for ma si ya və ra bi tə 
sa hə si nin in ki şa fı 8,2 də fə art
mış dır. 2013cü il də Azər bay
ca nın ilk te le kom mu ni ka si ya 
pey ki nin or bi tə çı xa rıl ma sı, 
kos mik sə na ye nin əsa sı nın 
qo yul ma sı öl kə miz üçün ta ri xi 
əhə miy yət kəsb edən ha di sə 
ol muş dur. 

Növ bə ti il lər də da ha iki 
pey kin or bi tə çı xa rıl ma sı üçün 
mü va fiq təd bir lər gö rü lür. Bu
nun la ya na şı, Azər bay can da 
son il lər də in ter net sü rət lə 
in ki şaf edir. Ümum dün ya Te
le kom mu ni ka si ya Təş ki la tı nın 
he sa ba tı na əsa sən, bu gün öl
kə əha li si nin 70 fai zi in ter net 
is ti fa də çi si dir. Ar tıq res pub li
ka nın hər bir şə hə ri nə ge niş
zo laq lı in ter ne tin çə ki li şi baş
lan mış dır. 

Bir fak tı da qeyd et mə li
yəm ki, biz tək cə dün ya da kı 
möv cud in no va si ya la rı tət
biq et mək lə ki fa yət lən mi rik, 
həm də bir sı ra ye ni lik lə rin 
tə şəb büs ka rı ki mi çı xış edi
rik. Bu mə na da Azər bay ca
nın “bren di” he sab olu na bi
lə cək Və tən daş la ra Xid mət 
və So si al İn no va si ya lar üz rə 
Döv lət Agent li yi ni və onun 
ta be li yin də ya ra dı lan “ASAN 
xid mət” mər kəz lə ri ni xü
su si qeyd et mək is tə yi rəm. 
“ASAN xid mət”in fəa liy yət 
sfe ra sı na döv lət or qan la rı 
əmək daş la rı nın fəa liy yə ti nin 
əla qə lən di ril mə si, nə za rət 
və qiy mət lən dir mə nin apa
rıl ma sı, döv lət qu rum la rı nın 
in for ma si ya ba za la rı nın qar
şı lıq lı in teq ra si ya sı, elekt ron 
xid mət lə rin təş ki li pro se si nin 
sü rət lən di ril mə si və bu sa hə
də ida rə et mə sis te mi nin tək
mil ləş di ril mə si da xil dir. Bu 
xid mət döv lətvə tən daş mü
na si bət lə ri nə ye ni ya naş ma
nın mü tə rəq qi mo de li dir və 
ha zır da 25 növ hü qu qi xid mət 
hə ya ta ke çi rir. 

Tə sa dü fi de yil ki, cə mi bir 
il ər zin də xid mə tə bir mil
yon dan çox mü ra ci ət ol muş
dur. Ona gö rə də biz qar şı da
kı dövr də “ASAN xid mət”in 
funk si ya la rı nı da ha da ge niş
lən dir mə yi nə zər də tu tu ruq. 
Azər bay ca nın gə lə cək in ki
şa fın da yük sək tex no lo gi ya
la rın ro lu na gəl dik də, qeyd 
et mək is tər dim ki, ha zır da 
iq ti sa diy ya tın di na mik in ki şa
fı nın tə min edil mə si və rə qa
bət qa bi liy yə ti nin ar tı rıl ma sı 
üçün müa sir el mi və tex no lo ji 
nai liy yət lə rə əsas la nan İKT 
sa hə lə ri nin ge niş lən di ril mə
si, tət bi qi el mi təd qi qat la rın 
apa rıl ma sı, bu sek to ra yer li 
və xa ri ci in ves ti si ya la rın cəlb 
edil mə si, mü va fiq kadr ba za
sı nın ya ra dıl ma sı və di gər is
ti qa mət lər üz rə təd bir lər hə
ya ta ke çi ri lir. 

Qar şı da du ran və zi fə lə ri 
sə mə rə li şə kil də həll et mək 
məq sə di ilə Yük sək Tex no lo
gi ya lar Par kı və İn for ma si ya 
Tex no lo gi ya la rı nın İn ki şa fı 
Fon du tə sis edil miş dir. İn no
va si ya la ra, yük sək tex no lo gi
ya la ra əsas la nan güc lü iq ti
sa diy ya tın for ma laş dı rıl ma sı 
bi zim əsas hə dəf lə ri miz dən 
bi ri dir və bu məq sə də doğ ru 
ar dı cıl şə kil də irə li lə yi rik.

– 2014-cü il Azər bay can-
da “Sə na ye ili” elan edil miş-
dir. Qar şı dan gə lən dövr də bu 
is ti qa mət də han sı təd bir lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə zər də tu-
tu lu r? 

– Əv vəl lər əsa sən aq rar 
res pub li ka he sab olu nan Azər
bay can da ötən əs rin 7080ci 
il lə rin də sə na ye nin in ki şaf et
di ril mə si məq sə di ilə mü hüm 
ad dım lar atıl mış, ümu mit ti faq 
sə viy yə li yüz lər lə ye ni sə na
ye mü əs si sə si işə sa lın mış və 
müt tə fiq res pub li ka lar üçün 
müx tə lif çe şid li məh sul lar is
teh sal edil miş dir. La kin SSRİ
nin sü qu tu ilə keç miş res
pub li ka lar ara sın da kı iq ti sa di 
əla qə lər po zul muş və ümu
mi lik də plan lı iq ti sa diy yat tə
nəz zü lə uğ ra mış dır. 

Ey ni za man da, Er mə nis
ta nın Azər bay ca na qar şı tə
ca vü zü, öl kə də hökm sü rən 
hərcmərc lik şə rai ti, möv cud 
mü əs si sə lə rin fi zi ki və mə
nə vi cə hət dən köh nəl mə si 

və s. nə ti cə sin də iq ti sa diy yat 
get dik cə aşa ğı düş müş, is
teh sal pro se si po zul muş dur. 
Odur ki, yal nız ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin səy lə ri 
nə ti cə sin də 2000ci ilin əv
vəl lə rin də is teh sa lın həc mi ni 
1990cı ilin sə viy yə si nə çat
dır maq müm kün ol muş dur. 

Son 10 il də Azər bay can
da neftqaz is teh sa lın dan əl də 
olun muş gə lir lə rin bir qis mi 
məq səd yön lü şə kil də və xü
su si proq ram lar çər çi və sin də 
qey rineft sek to ru nun in ki
şa fı na, yük sək tex no lo gi ya lı 
yer li sə na ye mü əs si sə lə ri nin 
ya ra dıl ma sı na və mil li iq ti sa
diy ya tın şa xə lən di ril mə si nə 
yö nəl dil miş dir. Məhz bu nun 
nə ti cə si dir ki, bəhs et di yi miz 
dövr də qey rineft sek to run da 
or ta he sab la 10 fa iz il lik ar tım 
mü şa hi də olun muş dur. 

Bun dan baş qa, mil li sa
hib kar lı ğın hər tə rəf i dəs tək
lən mə si, nə həng in ves ti si ya 
proq ram la rı nın ic ra sı, so si
aliq ti sa di inf rast ruk tur la rın 
bər pa sı və ye ni dən qu rul ma
sı, qa baq cıl tex no lo gi ya la ra 
əsas la nan, rə qa bət qa bi liy yət
li ye ni is teh sal mü əs si sə lə ri nin 
ti kin ti si Azər bay can da sə na ye 
is teh sa lı nın həc mi ni 2,7 də fə 
ar tır mış dır. Ha zır da qar şı mız
da du ran əsas və zi fə lər dən 
bi ri möv cud po ten sia la əsas
la na raq Azər bay ca nı güc lü 
sə na ye döv lə ti nə çe vir mək dir. 
Ar tıq sə na ye nin şa xə lən di ril
mə si və mo dern ləş di ril mə si 
is ti qa mə tin də mü əy yən iş lər 
gö rül müş dür. Biz möv cud tə
bii və iq ti sa di re surs la rı is teh
sa lat döv riy yə si nə cəlb edi rik, 
ye ni is teh sal sa hə lə ri və sə na
ye park la rı ya ra dı rıq, in no va
si ya la rın tət bi qi ni sü rət lən di
ri rik. Bu na gö rə də 2014cü il 
“Sə na ye ili” elan olun muş, ca ri 
il də hə ya ta ke çi ri lə cək təd bir
lə rin ümu mi pla nı ha zır lan
mış və təs diq edil miş dir. Ey ni 
za man da, “Sə na ye nin in ki
şa fı na da ir 20152020ci il lər 
üçün Döv lət Proq ra mı”nın 
ha zır lan ma sı və təs diq olun
ma sı nə zər də tu tu lur. He sab 
edi rik ki, top lan mış təc rü bə 
və öl kə mi zin ümu mi iq ti sa di 
po ten sia lı qar şı da du ran və zi
fə lə rin uğur la həll edil mə si nə 
im kan ve rə cək dir. 

– Ke çən ay re gi on la rın 
2014-2018-ci il lər də so si al-iq-
ti sa di in ki şa fı na da ir üçün cü 
Döv lət Proq ra mı təs diq olun-
du. Əv vəl ki iki proq ra mın 
ic ra sı nə ti cə sin də nə yə na il 
olun muş dur və üçün cü proq-
ra mın ic ra sın dan nə göz lə ni-
li r? 

– 2004cü il də bi rin ci Döv
lət Proq ra mı nı qə bul edər kən 
əsas məq sə di miz re gi on la rın 
hər tə rəf li in ki şa fı nı tə min 
et mək, böl gə lər lə pay tax tın 
in ki şaf sə viy yə si ara sın da kı 
kəs kin fər qi ara dan qal dır maq 
ol muş dur. Mən hə lə 2003cü 
il də pre zi dent seç ki lə ri ərə
fə sin də bə yan et miş dim ki, 

əgər eti mad gös tə ri lər sə, ilk 
növ bə də Azər bay ca nın re gi
on la rı nın in ki şa fı ilə məş ğul 
ola ca ğam, bu məq səd lə xü
su si proq ram qə bul edi lə cək
dir. Be lə də ol du. 20032008 
və 20092013cü il lə ri əha tə 
edən iki Döv lət Proq ra mı nın 
qə bul edil mə si, hə min proq
ram la ra əla və ola raq 250yə 
ya xın sə rən ca mın im za lan ma
sı və ic ra sı böl gə lər də bö yük 
dö nüş ya rat mış, re gi on la rın 
so si aliq ti sa di mən zə rə si ni 
ta ma mi lə də yiş miş dir. 

Nə ti cə də böl gə lər də 
kom mu nal xid mət lə rin və 
so si al inf rast ruk tur la rın key
fiy yə ti yük səl miş, sa hib kar lıq 
mü hi ti yax şı laş mış, in ves ti si ya 
qo yu lu şu art mış, min lər lə ye
ni mü əs si sə fəa liy yə tə baş la
mış, 900 mi ni dai mi ol maq la 
1,2 mil yon dan çox iş ye ri ya
ra dıl mış dır. Son 10 il ər zin də 
re gi on lar da ümu mi məh sul 
bu ra xı lı şı 3,2, sə na ye is teh sa lı 
3,1 də fə art mış dır. Azər bay
ca nın böl gə lə ri, bü tün ya şa
yış mən tə qə lə ri abad laş mış 
və müa sir ləş miş dir. De yə 
bi lə rəm ki, re gi on la rın in ki
şa fın da, ümu miy yət lə, Azər
bay ca nın iq ti sa di po ten sia lı
nın güc lən di ril mə sin də bu 
proq ram la rın çox bö yük ro lu 
ol muş dur. Bi zim qar şı mız da 
du ran stra te ji və zi fə Azər bay
ca nın müs tə qil li yi ni da ha da 
möh kəm lən dir mək və bü tün 
sa hə lər üz rə onu dün ya nın 
in ki şaf et miş, rə qa bə tə da
vam lı öl kə lə ri sı ra sı na çı xar
maq dır. Bu na gö rə, müa sir 
döv rün ça ğı rış la rı da nə zə rə 
alın maq la, re gi on la rı mı zın 
di na mik in ki şa fı is ti qa mə tin
də hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər 
da vam et di ri lə cək dir. He sab 
edi rəm ki, ye ni təs diq olun
muş “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 ic ra sı 
qey rineft sek to ru nun da vam
lı in ki şa fı nı, inf rast ruk tur la rın 
və so si al xid mət lə rin da ha da 
yax şı laş ma sı nı, dün ya da möv
cud olan ən yük sək stan dart
lar sə viy yə si nə çat dı rıl ma sı nı 
tə min edə cək dir. 

– Son il lər Azər bay can xa-
ri ci si ya sət sa hə sin də də mü-
hüm uğur lar əl də et miş dir. 
Öl kə ni zin BMT Təh lü kə siz lik 
Şu ra sın da fəa liy yə ti, xa ri ci 
si ya sə tin ye ni prio ri tet lə ri nin 
mü əy yən ləş di ril mə si və hə ya-
ta ke çi ril mə si və s. mə sə lə lə ri 
bu sı ra ya da xil et mək olar. 
Qar şı dan gə lən dövr də Azər-
bay ca nın xa ri ci si ya sə ti nin 
əsas is ti qa mət lə ri han sı lar 
ola ca q? 

– Azər bay ca nın hər tə rəf i 
in ki şa fı, iq ti sa di po ten sia lı nın 
güc lən mə si, hə ya ta ke çi ri lən 
fə al xa ri ci si ya sət öl kə mi zin 
nü fu zu nun yük səl mə si ni, 
bey nəl xalq alə mə da ha sıx in
teq ra si ya sı nı, iki tə rəf i və çox
tə rəf li əla qə lə rin möh kəm
lən mə si ni tə min et miş dir. 

Bu gün Azər bay can müs
tə qil si ya sət yü rü dən, qlo bal 
si ya si pro ses lə rə və bey nəl
xalq mü na si bət lər sis te mi nə 
öz ba xı şı olan, möv qe yi nə zə
rə alı nan bir döv lət he sab olu
nur. 2011ci il də sərt rə qa bət 
şə rai tin də BMT Təh lü kə siz lik 
Şu ra sı na qey ridai mi üzv se
çil mə yi miz xal qı mı zın ta ri xi 
nai liy yə ti, xa ri ci si ya sə ti mi zin 
bö yük uğu ru ol maq la ya na şı, 
həm də öl kə mi zin bey nəl xalq 
aləm də yük sək nü fuz qa zan
dı ğı nı gös tər miş dir. Gö rün
dü yü ki mi, bey nəl xalq aləm 
döv lə ti mi zin möv qe yi ni dəs
tək lə yir, ad dım la rı mı zı təq dir 
edir. Çün ki Azər bay can bü tün 
bey nəl xalq təş ki lat lar da özü
nü lə ya qət lə apa rır, prin si pi al 
möv qe yi ni və öz mil li ma raq
la rı nı hər şey dən üs tün tu tur. 

BMT Təh lü kə siz lik Şu
ra sın da iki il lik fəa liy yə ti 
döv rün də, xü su si lə qu ru ma 
sədr li yi müd də tin də Azər
bay can qlo bal təh lü kə siz li
yə, dün ya da sül hün bər qə rar 
ol ma sı na, si vi li za si ya lar və 
mə də niy yət lə ra ra sı dia lo qun 
in ki şa fı na öz la yiq li töh fə
si ni ve rə rək, xü su si fə al lı ğı 
ilə se çil miş dir. Azər bay can 
həm də qlo bal trans mil li və 
çox say lı re gio nal la yi hə lə rin 
əsas tə şəb büs ka rı ki mi çı xış 
et miş dir. Öl kə mi zin hə ya ta 
ke çir di yi ener ji si ya sə ti tək
cə bi zim üçün de yil, həm də 
re gio nu muz və dün ya üçün 
mü hüm əhə miy yət kəsb edir. 

Mə lum ol du ğu ki mi, 
2013cü il de kab rın 17də Ba
kı da Xə zər də ni zi nin Azər
bay can sek to run da kı zən gin 
qaz eh ti yat la rı nın ha si la tı və 
dün ya ba zar la rı na çı xa rıl ma sı 
üz rə “Şah də niz2” bey nəl xalq 
ye kun in ves ti si ya la yi hə si im
za lan mış dır. He sab edi rəm ki, 
“Şah də niz2” dün ya nın ener ji 
xə ri tə sin də ye ni və ziy yə tin 
ya ran ma sı na sə bəb ola caq və 
ta ri xə “XXI əs rin kont rak
tı” ki mi dü şə cək dir. Ha zır da 
Azər bay can Cə nu bi Qaf qaz 
re gio nu nun si ya si, iq ti sa di və 
hu ma ni tar mər kə zi nə çev ril
miş dir. Ba kı şə hə ri nin mü
hüm bey nəl xalq təd bir lə rə ev 
sa hib li yi et mə si ar tıq ənə nə 
ha lı nı al mış dır. 2013cü il də 
İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı 
çər çi və sin də Fə ləs ti nə yar
dım məq sə di lə bey nəl xalq 
konf ran sın, III Bey nəl xalq 
Hu ma ni tar Fo ru mun, İkin ci 
Mə də niy yət lə ra ra sı Dia loq 
Fo ru mu nun, Da vos Dün ya 
İq ti sa di Fo ru mu nun və di
gər yük sək sə viy yə li qlo bal 
təd bir lə rin ke çi ril mə si bu na 
sü but ola bi lər. Bi zim apa rı
cı bey nəl xalq təş ki lat lar la və 
baş qa öl kə lər lə çox tə rəf i və 
iki tə rəf li mü na si bət lə ri miz 
də in ki şaf et miş dir. Azər bay
can ATƏT, Av ro pa Şu ra sı, 
İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı 
və di gər nü fuz lu bey nəl xalq 
qu rum la rın çər çi və sin də sə
mə rə li fəa liy yə ti ni da vam 
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et dir miş dir. Ke çən il Av ro pa 
İt ti fa qı ilə vi za la rın sa də ləş di
ril mə si is ti qa mə tin də önəm li 
sa ziş im za lan mış dır. Bu, bi zim 
Av ro pa İt ti fa qı ilə olan mü na
si bət lə ri mi zin gös tə ri ci si dir. 

Əmi nəm ki, əmək daş
lı ğın da ha da in ki şaf et di ril
mə si üçün Av ro pa İt ti fa qı ilə 
Azər bay can ara sın da qar şı lıq lı 
stra te ji tə rəf daş lı ğın ən sə mə
rə li for ma tı nı ya rat ma ğa na il 
ola ca ğıq. Biz re gi on öl kə lə ri, 
dün ya nın apa rı cı döv lət lə ri 
ilə qar şı lıq lı eti ma da əsas la
nan mü na si bət lə ri mi zi in ki
şaf et dir mək lə ya na şı, xa ri ci 
si ya sə ti mi zin ye ni vek tor la rı na 
uy ğun ola raq, həm də qey ri
ənə nə vi is ti qa mət lər üz rə fə al 
dip lo ma ti ya nü ma yiş et dir dik. 
Bu mə na da Av ro pa və Asi ya 
öl kə lə ri ilə ənə nə vi tə rəf daş
lıq mü na si bət lə ri mi zi da vam 
et dir mək lə ya na şı, həm də 
üzv ol du ğu muz Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı öl kə lə ri, La tın Ame
ri ka sı və Af ri ka döv lət lə ri ilə 
si ya si, iq ti sa di və hu ma ni tar 
əmək daş lı ğın güc lən di ril mə
si ni xa ri ci si ya sə ti mi zin prio
ri tet lə ri sı ra sı na da xil et mi şik. 

Tə sa dü fi de yil ki, son 
dövr lər də La tın Ame ri ka sı
nın bir sı ra öl kə lə ri Er mə nis
tanAzər bay can, Dağ lıq Qa
ra bağ mü na qi şə si nin həl lin də 
Azər bay ca nın haq lı möv qe
yi nə dəs tək ver miş lər. Ar tıq 
dün ya nın 10 öl kə si 1992ci 
il də er mə ni si lah lı bir ləş mə
lə ri tə rə fin dən Xo ca lı da tö rə
dil miş qət lia mı soy qı rı mı ak tı 
ki mi ta nı mış, hə min döv lət
lə rin par la ment lə ri mü va fiq 
qə rar lar qə bul et miş lər. Qar
şı dan gə lən il lər də öl kə mi zin 
si ya si və iq ti sa di po ten sia lı nın 
da ha da güc lən di ril mə si, bey
nəl xalq nü fu zu nun ar tı rıl ma
sı, bey nəl xalq təş ki lat lar la, 
ay rıay rı öl kə lər lə tə rəf daş
lıq əla qə lə ri nin ge niş lən di
ril mə si is ti qa mə tin də səy lər 
da vam et di ri lə cək dir. Xa ri
ci si ya sə ti mi zin tə mə lin də 
Azər bay ca nın mil li ma raq la
rı nın qo run ma sı da ya nır ki, 
bu is ti qa mət də bü tün la zı mi 
ad dım lar atı la caq dır. Tə əs süf
lə qeyd et mə li yəm ki, xa ri ci 

si ya sə ti mi zin əsas mə sə lə si 
olan Er mə nis tanAzər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si
nin həl li işin də bu gü nə ki mi 
cid di bir irə li lə yiş ol ma mış dır. 
Er mə nis tan tə rə fi da nı şıq lar 
pro se si ni müx tə lif bə ha nə
lər lə uzat maq da da vam edir 
və möv cud sta tuskvo nun 
sax lan ma sı na ça lı şır. Düz dür, 
ötən ilin so nun da da nı şıq lar 
pro se sin də nis bi can lan ma 
mü şa hi də edil miş dir. 

Bu na gö rə də, gü man et
mək olar ki, 2014cü il də bu 
pro ses da vam et di ri lə cək dir. 
Er mə nis tan rəh bər li yi an la
ma lı dır ki, Azər bay can heç 
vaxt öz ta ri xi tor pa ğın da ikin
ci er mə ni döv lə ti nin ya ra dıl
ma sı na im kan ver mə yə cək
dir. Mü na qi şə Azər bay ca nın 
əra zi bü töv lü yü çər çi və sin də 
həll edil mə li dir və edi lə cək
dir. Mü na qi şə da vam et dik cə 
Er mə nis tan döv lə ti böl gə nin 
bü tün trans mil li və re gio nal 
in ki şaf la yi hə lə rin dən kə nar
da qa la caq, er mə ni xal qı nın 
və ziy yə ti pis ləş mək də da vam 
edə cək və öl kə nin olubqa lan 
so si aliq ti sa di po ten sia lı tü kə
nə cək dir. 

– Sə br siz lik lə göz lə ni lən 
I Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq 
iş lə ri ne cə ge di r?

– Bu il l Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lı ğın həl le di ci mər hə lə
si nə qə dəm qoy duq. Mə lum
dur ki, bu sə viy yə li təd bir lə rə 
ha zır lıq adə tən 78 il da vam 
edir. Biz isə cə mi iki il ya rım 
ər zin də Av ro pa Yay Oyun la rı 
ki mi möh tə şəm təd bir ke çir
mək niy yə tin də yik. Əmi nəm 
ki, qar şı da du ran bü tün mə
sə lə lə rin həl li nə vax tın da na il 
olu na caq. Ar tıq Təş ki lat Ko
mi tə si for ma laş mış və ol duq ca 
məh sul dar fəa liy yət gös tə rir. 
Təd bi rin ke çi ril mə si nə zər də 
tu tu lan id man ob yekt lə ri nin 
bö yük ək sə riy yə ti nin ti kin ti si 
bu il ba şa çat ma lı dır. Olim pi ya 
sta dio nu nun, su id man sa ra yı
nın, stend atı cı lı ğı mər kə zi nin 
ti kin ti si da vam et di ri lir. Ar tıq 
gim nas ti ka mər kə zi fəa liy yət 
gös tə rir. Hey dər Əli yev İd
manKon sert Komp lek si, Ba kı 
İd man Sa ra yı əsas lı tə mir olu
nur, di gər id man ob yekt lə ri 
ya ra dı lır. An caq bu Oyun la
ra ha zır lıq tək cə mü va fiq id
man ob yekt lə ri nin ti kin ti si ilə 
məh dud laş mır. Ey ni za man
da, təh lü kə siz lik, nəq liy yat, 
Olim pi ya şə hər ci yi nin ya ran
ma sı, qo naq la rın, id man çı la
rın qar şı lan ma sı, yer ləş mə si, 
məşq lə rin ke çi ril mə si və di
gər mə sə lə lər çox cid di diq
qət tə ləb edir. Nə zə rə al saq 
ki, Azər bay ca nın ar tıq güc lü 
po ten sia lı, otu ruş muş id man 
inf rast ruk tu ru möv cud dur və 
bi zim bö yük bey nəl xalq təd
bir lə ri təş kil et mək də yax şı 
təc rü bə miz var dır, əmi nəm 
ki, bu Oyun la rı ən yük sək sə
viy yə də ke çi rə bi lə cə yik. He
sab edi rəm ki, Azər bay can da 
tət biq olu nan stan dart lar bun
dan son ra kı Av ro pa Oyun la rı
nın tə məl prin sip lə ri nə çev ri
lə cək dir.
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Heydər Əliyev Fondu-10 il

Beynəlxalq nüfuz  
qazanmış təşkilat

Ümum mil li li der  Hey
dər Əli ye vin ana dan ol ma
sı nın 91ci il dö nü mü nə və 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
10 il lik yu bi le yi nə həsr 
olun muş tən tə nə li mə ra
sim ke çi ril miş dir. Pre zi dent 
İl ham Əli yev, xa nı mı Meh
ri ban Əli ye va və ailə üzv lə ri 
mə ra sim də iş ti rak et miş lər.

Təd bir də çı xış edən 
döv lət baş çı sı birbi ri nə ta
ma mi lə zidd olan dövr lər
də ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin Azər bay ca nı 
yük sək zir və lə rə qal dır dı
ğı nı vur ğu la mış dır. Keç miş 
it ti faq döv rün də ən ge ri də 
qa lan res pub li ka lar dan bi ri 
olan Azər bay can cə mi 12 
il ər zin də Hey dər Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə özü nü tam tə
min edən iki do nor res pub
li ka dan bi ri nə çev ril miş dir. 
Pre zi dent İl ham Əli yev 
müs tə qil li yin ilk il lə rin də, 
çə tin bir dövr də xal qın tə
lə bi ilə ye ni dən ha ki miy
yə tə gə lən Hey dər Əli ye vin 
Azər bay ca nı bö yük bə la lar
dan xi las et di yi ni, öl kə mi zin 
əsas lı in ki şaf yo lu na qə dəm 
qoy du ğu nu qeyd et miş dir. 
Döv lət baş çı sı ən ağır dövr
lər də Azər bay ca nın Hey dər 
Əli ye vin şəx si key fiy yət lə ri, 
onun Və tə ni nə və xal qı na 
də rin dən bağ lı lı ğı he sa bı
na bü tün çə tin lik lə ri dəf 
edə rək hər tə rəf li in ki şa fa 
na il ol du ğu nu xü su si vur
ğu la mış dır. Pre zi dent İl ham 
Əli yev ha zır da da Hey dər 
Əli ye vin si ya si kur su nun 
uğur la da vam et di ril di yi ni, 
res pub li ka mız da ye ni 10 il
lik in ki şaf döv rü nün baş
lan dı ğı nı bil dir miş dir. Ötən 
il lər də Azər bay ca nın bey
nəl xalq nü fu zu nun dur ma
dan möh kəm lən di yi ni qeyd 
edən döv lət baş çı sı 2023cü 
ilə qə dər nə zər də tu tu lan 
bü tün təd bir lə rin də uğur la 
re al laş dı rı la ca ğı na, Azər bay
ca nın in di kin dən də qatqat 
güc lü ola ca ğı na əmin li yi ni 
ifa də et miş dir. Pre zi dent İl
ham Əli yev müs tə qil si ya
sət yü rü dən Azər bay ca nın 
bun dan son ra da Hey dər 
Əli ye vin stra te ji xət ti nə sa
diq qa la ca ğı nı, ümum mil li 
li de rin ide ya la rı nı rəh bər 
tu tan xal qı mı zın döv lə ti
mi zi da im irə li apa ra ca ğı nı 
vur ğu la mış dır. 

Pre zi dent İl ham Əli
yev çox şa xə li fəa liy yə ti ilə 
bey nəl xalq sə viy yə də bö
yük nü fuz qa za nan Fon
dun Meh ri ban Əli ye va nın 
rəh bər li yi ilə ötən 10 il də 
sil si lə uğur lar əl də et di yi
ni vur ğu la mış dır. Döv lət 
baş çı sı çı xı şın da “Ye ni lə şən 
Azər bay ca na ye ni mək təb”, 
“Xo ca lı ya əda lət!”, həm çi
nin sə hiy yə, mə də niy yət və 
di gər sa hə lə ri əha tə edən 
çox lu say da la yi hə nin ötən 
il lər də mü vəf ə qiy yət lə hə
ya ta ke çi ril di yi ni bil dir miş
dir. Məh dud say da əmək da
şı nın pe şə kar lı ğı ilə se çi lən 
Fon dun ötən il lər də Hey dər 
Əli ye vin adı nı şə rəf ə təm
sil et di yi ni de yən Pre zi dent 
İl ham Əli yev Azər bay can 
döv lə ti adın dan sə mə rə li 
fəa liy yə ti nə gö rə Fon dun 
kol lek ti vi nə də rin min nət
dar lı ğı nı çat dır mış dır. 

Mə ra sim də Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi
den ti Meh ri ban Əli ye va 
çı xış et miş dir. O, Hey dər 
Əli yev Fon du nun bü tün 
əmək daş la rı adın dan fəa
liy yət lə ri nə ver di yi yük sək 
qiy mə tə gö rə Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye və 
tə şək kü rü nü bil dir miş dir. 
“Fond fəa liy yə ti nin ilk gü
nün dən Hey dər Əli ye vin 
adı nı da şı ma ğa la yiq ol ma
ğa ça lı şıb”, – de yən Meh ri
ban Əli ye va bil di rib ki, bu 
il lər ər zin də ən bö yük uğur 
Azər bay can xal qı nın eti
ma dı nın qa za nıl ma sı olub. 
Fon dun pre zi den ti rəh bər
lik et di yi təş ki la tın Azər
bay can da ço xəsr lik kök lə rə 
ma lik xey riy yə çi lik ənə
nə si ni bər pa et mə yə ça lış
dı ğı nı de miş dir. Çox şa xə li 
fəa liy yət lə rin dən, la yi hə və 
proq ram la rın dan da nı şan 
Meh ri ban Əli ye va onu da 
qeyd et miş dir ki, 10 il ər
zin də Fond tə rə fin dən ic ra 
olu nan la yi hə lər öl kə mi zin 
hə ya tı nın bir çox sa hə lə ri ni 
əha tə et miş, çox ge niş nə ti
cə lər əl də olun muş dur. 

Son ra 2009cu il də Fond 
tə rə fin dən tə sis edi lən “Qı
zıl Çi nar” mü ka fa tı nın 
2014cü il üz rə qa lib lə ri nin 
mü ka fat lan dı rıl ma sı mə ra
si mi ke çi ril miş dir. Mə ra sim 
bə dii proq ram la da vam et
miş dir.

Azər bay ca nın Al ma ni
ya da kı Sə fir li yin dən ve ri
lən mə lu ma ta gö rə, Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den
ti Meh ri ban Əli ye va  Türk
Al man Dost luq Fe de ra si ya
sı nın ida rə he yə ti nin qə ra rı 
ilə “Kü be le” fəx ri mü ka fa tı
na la yiq gö rü lüb.

Al manTürk Dost luq 
Fe de ra si ya sı tə rə fin dən tə
sis olu nan və qə dim yu nan 
ila hə lə rin dən “Kü be le”nin 
adı nı da şı yan mü ka fat müx
tə lif no mi na si ya lar üz rə ta
nın mış si ma la ra təq dim 
olu nur. Say ca 12ci olan 
mü ka fat lan dır ma mə ra si mi 
10 may 2014cü il də Al ma
ni ya nın Ba va ri ya Fe de ral 
tor pa ğı nın par la men tin də 

ke çi ri lib. İn di yə ki mi fe
de ra si ya nın mü ka fat la rı na 
bir sı ra nü fuz lu si ya sət çi
lər, ic ti maisi ya si xa dim lər, 
iq ti sad çı lar, mə də niy yət 
iş çi lə ri, məh şur id man çı
lar la yiq gö rü lüb lər. Lau
re at lar ara sın da Al ma ni ya 
kans le ri An ge la Mer kel, 
AFRin mər hum pre zi den
ti Yo han nes Rau, Al ma ni ya 
par la men ti nin sa biq səd ri 
Ri ta Süz mut, Ya şıl lar Par ti
ya sı nın keç miş səd ri Klau
dia Rot, Tür ki yə nin keç
miş pre zi den ti Sü ley man 
Də mi rəl, Ba va ri ya Fe de ral 
top ra ğı nın keç miş baş na zi
ri Qün ter Bekş tayn, məş hur 
şou men və te lea pa rı cı Şte
fan Rab və baş qa la rı olub.

Əldə olunmuş uğurların təməli
Azərbaycanınbirincixanımı,HeydərƏliyevFondununprezidenti
MehribanƏliyevanın“TheBusinessYear”jurnalındaməqaləsi
dərcolunmuşdur

Müs tə qil Azər bay can 
döv lə ti nin me ma rı və qu
ru cu su, ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev 2003cü ilin 
de kab rın da və fat et dik dən 
son ra onun zən gin ir si nin 
qo ru nub sax lan ma sı, gə lə cək 
nə sil lə rə çat dı rıl ma sı və nur
lu əməl lə ri nin da vam et di
ril mə si məq sə di lə xü su si bir 
ic ti mai qu ru mun ya ra dıl ma
sı na da ir müx tə lif tə şəb büs
lər irə li sü rül dü. Cə miy yə tin 
so si al si fa ri şi nə zə rə alı na raq 
2004cü ilin ma yın da qey ri
hö ku mət təş ki la tı olan Hey
dər Əli yev Fon du ya ra dıl dı.

Fon dun əsas mis si ya
sı Hey dər Əli ye vin hə yat və 
fəa liy yə ti nin, ide ya la rı nın öy
rə nil mə si və təb li ği ilə ya na
şı, öl kə da xi lin də və xa ric də 
so si aliq ti sa di və hu ma ni tar 
in ki şa fı dəs tək lə mək dir. 

Ya ran dı ğı dövr dən in di
yə dək Fond öz prin sip lə ri nə 
sa diq qa la raq, təh sil, sə hiy yə, 
mə də niy yət, id man, elm və 
tex no lo gi ya, eko lo gi ya, so si al 
və di gər sa hə lər də müx tə lif 
la yi hə lər hə ya ta ke çir miş dir. 
Fond öz proq ram la rı, la yi hə
lə ri, xey riy yə fəa liy yə ti ilə 
Azər bay can da və öl kə mi zin 
hü dud la rın dan kə nar da yük
sək nai liy yət lər qa zan mış dır. 
Fon dun tə şəb bü sü ilə res
pub li ka nın müx tə lif şə hər 
və ra yon la rın da ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin hə yat 
və fəa liy yə tin dən, Azər bay
ca nın müa sir ta ri xi və zən
gin mə də ni ir sin dən bəhs 
edən, ye ni ava dan lıq və zə
ru ri ədə biy yat la təc hiz edil
miş mər kəz lər ya ra dıl mış dır. 
Bu mər kəz lər tək cə mu zey 
funk si ya sı da şı mır, ey ni za
man da, ye ni yet mə və gənc lə
rin müx tə lif bi lik və ba ca rıq
la ra yi yə lən mə lə ri nə xid mət 
edir. Mər kəz lə rin nəz din də 
komp yu ter kurs la rı, şah mat, 
xal ça çı lıq, təs vi ri və tət bi qi 
in cə sə nət, hey kəl tə raş lıq və 
s. dər nək lər fəa liy yət gös tə
rir.

Azər bay can və tən daş la rı 
üçün bə ra bər təh sil im kan
la rı nın ya ra dıl ma sı nı, gənc 
nəs lin bi lik lə rə yi yə lən mə
si ni və öl kə mi zin dün ya təh
sil sis te mi nə in teq ra si ya sı nı 
prio ri tet mə sə lə lər dən he sab 
edən Hey dər Əli yev Fon du 
fəa liy yə tə baş la dı ğı gün dən 
bu is ti qa mət də bir sı ra proq
ram və la yi hə lər hə ya ta ke
çi rir. Bun lar “Uşaq ev lə ri və 
in ter nat mək təb lə ri nin in
ki şa fı”, “Ye ni lə şən Azər bay
ca na ye ni mək təb”, “Təh si lə 
dəs tək” la yi hə lə ri dir. Və tən
daş cə miy yə ti və özəl sek tor 
tə rə fin dən dəs tək lə nən la yi
hə və proq ram lar çər çi və sin
də on lar la uşaq mü əs si sə si, 
400dən çox mək təb bi na sı 
in şa olun muş və ya ye ni dən 
qu rul muş dur. Fon dun tə şəb
büs lə ri nə döv lət tə rə fin dən 
ya xın dan dəs tək ve ril miş, 
ümu mi lik də son 10 il də res
pub li ka da 2 min 700 ye ni 
mək təb bi na sı ti kil miş və ya 
tə mir olun muş dur. Fon dun 
bu qə bil dən olan ye ni tə şəb
bü sü “Mək tə bə qə dər təh sil 
mü əs si sə lə ri nin in ki şa fı” la
yi hə si dir. Cə miy yə tə bu il 
təq dim edil miş la yi hə də Ba
kı şə hə rin də uşaq bağ ça la rı
na olan tə lə ba tın tam ödə nil
mə si məq sə di ilə komp leks 
təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə
si nə zər də tu tul muş dur.

Hey dər Əli yev Fon du nun 
mə də niy yət sa hə sin də ki fəa
liy yə ti əsa sən üç is ti qa mə
ti əha tə edir: mil li mə nə vi 
də yər lə rin və mə də ni ir sin 
qo ru nub sax lan ma sı, öl kə 
və dün ya əhə miy yət li ta ri xi 
abi də lə rin bər pa sı və ye ni 
mə də niy yət ob yekt lə ri nin 
in şa sı, Azər bay can mə də
niy yə ti nin dün ya ic ti ma iy
yə ti nə ta nı dıl ma sı. Bu sı ra da 

UNES COnun Bə şə riy yə tin 
şi fa hi və qey rimad di ir si nin 
şah əsər lə ri si ya hı sın da yer 
al mış Azər bay can mu ğa mı
nın in ki şa fı na və ta nı dıl ma
sı na xid mət edən Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zi nin açıl ma
sı nı, Müa sir İn cə sə nət Mu ze
yi nin, Azər bay can Xal ça sı və 
Xalq Tət bi qi Sə nə ti Mu ze yi
nin, Qa la Ar xeo lo jiEt noq
ra fik Mu zey Komp lek si nin 
ya ra dıl ma sı nı xa tır la maq olar.

Hər il təş kil edi lən bey
nəl xalq mu si qi ya rış ma la rı 
nə in ki Azər bay ca nın, hət ta 
dün ya nın mə də ni hə ya tın da 
əla mət dar ha di sə ki mi qiy
mət lən di ri lir. Mstis lav Rost
ro po viç adı na Bey nəl xalq 
Mu si qi Fes ti va lı, “Mu ğam 
alə mi” Bey nəl xalq Mu ğam 
Fes ti va lı, Qə bə lə Bey nəl xalq 
Mu si qi Fes ti va lı, Bey nəl xalq 
Aşıq Fes ti va lı ki mi iri miq yas
lı təd bir lər ifa çı lıq sə nə ti nin 
in ki şa fı na əl ve riş li şə ra it ya
rat maq la bə ra bər, xalq lar ara
sın da mə də ni əla qə lə rin ge
niş lən mə si nə də xid mət edir.

Müx tə lif mə də niy yət lər 
və si vi li za si ya la rın qar şı lıq lı 
zən gin ləş mə si nə, xalq la ra ra
sı dia lo qun də rin ləş mə si nə, 
to le rant lıq ənə nə lə ri nin qo
run ma sı na xü su si əhə miy yət 
ve rən Hey dər Əli yev Fon du 
“To le rant lı ğın ün va nı – Azər
bay can” la yi hə si ni hə ya ta ke
çi rir. La yi hə çər çi və sin də di
ni abi də və zi ya rət gah lar da 
tə mirbər pa iş lə ri apa rı lır, 
möv zu ya aid sər gi lər təş kil 
olu nur. 

Hey dər Əli yev Fon du 
ger çək ləş dir di yi la yi hə lər lə 
əha li nin sağ lam lı ğı nın qo
run ma sın da ya xın dan iş ti rak 
edir. Fon dun mü əy yən et di yi 
baş lı ca və zi fə lər dən bi ri uşaq 
ev lə ri və in ter nat lar da kı az
yaş lı və ye ni yet mə lə rə, şə hid, 
qaç qın, məc bu ri köç kün və 
az tə mi nat lı ailə lər dən olan, 
ha be lə müx tə lif xəs tə lik lər
dən əziy yət çə kən uşaq la ra 
yar dım et mək dir. Fond bey
nəl xalq təş ki lat lar və dün ya
nın bir sı ra apa rı cı sə hiy yə 
şir kət lə ri ilə əmək daş lıq şə
rai tin də “Dia bet li uşaq la ra 
ən yük sək qay ğı”, “Ta las se
mi ya sız hə yat na mi nə” və di
gər la yi hə lər hə ya ta ke çir miş, 
tibb mü əs si sə lə ri nin əsas lı 
tə mi ri, ye ni dən qu rul ma sı və 
in şa sı na na il ol muş dur. Fon
dun ya ran dı ğı gün dən öl kə də 
bir sı ra xəs tə xa na, po lik li ni
ka, di aq nos ti ka mər kə zi və 
di gər tibb ocaq la rı ti kil miş, 
tə mir olun muş və ye ni dən 
qu rul muş dur.

Fon dun fəa liy yə ti nin mü
hüm is ti qa mət lə rin dən bi ri 
də xey riy yə çi lik dir. Va li deyn 
hi ma yə sin dən, ailə qay ğı sın
dan məh rum olan uşaq la rın 
cə miy yə tə in teq ra si ya sı nı 
asan laş dır maq, asu də vaxt

la rı nı sə mə rə li təş kil et mək 
məq sə di ilə Fond mü tə ma
di ola raq xey riy yə ak si ya la rı 
ke çi rir. Bu ak si ya lar çər çi və
sin də Fond ge niş tər kib li yar
dım lar gös tə rir. Be lə ki, qu
rum uşaq ev lə ri nə və in ter
nat mək təb lə ri nə hə diy yə lər 
gön dər mək lə ya na şı, kon sert 
və əy lən cə proq ram la rı təş kil 
edir. 

Fond hər il təh sil də xü su
si lə fərq lə nən, uşaq ev lə rin
də və in ter nat mək təb lə rin
də tər bi yə alan uşaq lar üçün 
Ye ni il və Nov ruz şən lik lə ri 
ke çi rir. Fond, həm çi nin qaç
qın və məc bu ri köç kün ailə
lə rin dən, elə cə də va li deyn 
hi ma yə sin dən, ailə qay ğı sın
dan məh rum olan uşaq la ra 
yar dım edir. Azər bay can da 
və xa ric də fəa liy yət gös tə rən 
qu rum la ra bay ram hə diy yə
lə ri gön də rir. 

Hey dər Əli yev Fon du bu 
uşaq la rın dün ya nın müx tə lif 
öl kə lə ri nə sə fər lə ri ni təş kil 
edir, həm çi nin di gər öl kə lər
dən olan uşaq la rın Azər bay

ca na gəl mə lə ri nə və öl kə mi
zin ta ri xi, zən gin mə də niy yə
ti ilə ta nış ol ma la rı na im kan 
ya ra dır. Fon dun tə şəb bü sü və 
dəs tə yi ilə azər bay can lı mək
təb li lə rin Al ma ni ya, Bel çi ka, 
Fran sa, Gür cüs tan, Ni der land 
və Ru mı ni ya ya, həm çi nin 
ABŞ, Gür cüs tan, Ru mı ni ya 
və Ru si ya dan olan mək təb li
lə rin isə Azər bay ca na sə fər
lə ri təş kil olun muş dur.

Hey dər Əli yev Fon du 
bey nəl xalq sə viy yə li qu rum
dur. Fon dun ABŞ, Ru mı ni ya, 
Ru si ya və Tür ki yə də nü ma
yən də lik lə ri fəa liy yət gös tə
rir. Qu rum BMTnin İn ki şaf 
Proq ra mı, UNES CO, İSES CO 
və di gər bey nəl xalq təş ki lat
lar ilə sıx əmək daş lıq edir. 

Fond Azər bay can dan kə
nar da da çox mü hüm proq
ram və la yi hə lər re al laş dı rır. 
Xa ri ci öl kə lər də hə ya ta ke
çi ri lən proq ram və la yi hə lər 
əsa sən üç is ti qa mə ti əha tə 
edir: Azər bay ca nın ta nı dıl
ma sı, o cüm lə dən xal qı mı zın 
ta ri xi və Er mə nis tanAzər
bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü
na qi şə si ilə bağ lı hə qi qət lə
rin bey nəl xalq ic ti ma iy yə tə 
çat dı rıl ma sı; Azər bay can və 
azər bay can lı lar la bağ lı ta ri xi, 
mə də ni ir sin bər pa sı və qo
run ma sı; Fon dun mə ra mı na 
uy ğun ola raq hu ma ni tar və 
so si al in ki şa fa kö mək gös tə
ril mə si.

Fond xa ri ci öl kə lər də 
Azər bay ca nın təq di ma tı nı 
mə də niy yət gün lə ri, sər gi
lər, ha be lə əla mət dar ta ri
xi ha di sə lə rə, ta nın mış elm 
və mə də niy yət xa dim lə ri nə 
həsr olun muş mə ra sim lər 
təş kil et mək lə ye ri nə ye
ti rir. Bun la ra mi sal ola raq, 
“Azər bay can xal ça la rı ilə na

ğıl lar alə mi nə” ad lı sər gi ni, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
döv lət müs tə qil li yi nin bər pa 
edil mə si nin 20ci il dö nü mü
nə həsr olun muş mə ra sim
lə ri, da hi Azər bay can şai ri 
Ni za mi Gən cə vi nin 870 il lik 
yu bi le yi ilə bağ lı Lon don, Pa
ris, Ber lin, Mosk va, Stras burq 
və Ro ma da ke çi ri lən təd bir
lə ri gös tər mək olar. 

Er mə nis tanAzər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si 
ilə bağ lı hə qi qət lə rin bey
nəl xalq ic ti ma iy yə tə çat dı
rıl ma sı na xü su si önəm ve rən 
Fond 2007ci il dən baş la ya
raq hər il dün ya nın bir sı ra 
bö yük şə hər lə rin də Xo ca lı 
soy qı rı mı nın il dö nü mü ilə 
bağ lı ak si ya lar ke çi rir. Ak si
ya lar da “Xo ca lı soy qı rı mı” 
fil mi, er mə ni lə rin Xo ca lı da 
tö rət dik lə ri vəh şi lik lə ri əks 
et di rən fo to şə kil lər, müx tə lif 
il lər də xa ri ci öl kə lə rin nü fuz
lu nəşr lə rin də Xo ca lı fa ciə si 
haq qın da dərc edil miş ma te
ri al lar, “Qa ra bağ hə qi qət lə
ri” top lu su və “Azər bay ca na 

qar şı mü ha ri bə: mə də ni ir sin 
hə də fə alın ma sı” ki ta bı təq
dim olu nur. 2012ci ilin fev
ra lın da Fon dun tə şəb bü sü ilə 
Bos ni ya və Her se qo vi na nın 
pay tax tı Sa ra ye vo da Sreb re
nit sa və Dağ lıq Qa ra ba ğın 
Xo ca lı şə hə rin də tö rə dil miş 
soy qı rı mı qur ban la rı nın xa
ti rə si nə abi də ucal dıl mış dır.

Hey dər Əli yev Fon du təh
sil, sə hiy yə, mə də niy yət və di
gər sa hə lər də Azər bay can da 
re al laş dır dı ğı la yi hə lə ri xa ric də 
də uğur la tət biq edir. Mə sə lən, 
“Təh si lə dəs tək” la yi hə si çər
çi və sin də Gür cüs tan, Mi sir, 
Ru mı ni ya, Ru si ya, Pa kis tan və 
Ni der land da bir sı ra mək təb lər 
ye ni dən qu rul muş və əsas lı tə
mir olun muş dur. 

Pa kis tan da qız lar üçün 
ye ni or ta mək təb bi na sı nın 
in şa sı ən uğur lu iş lər dən 
bi ri dir. 2005ci il də Pa kis
tan da bö yük da ğın tı la ra sə
bəb ol muş zəl zə lə dən son ra 
Mü zəf ə ra bad şə hə ri nin Ra
ra əra zi sin də ki qız lar üçün 
mək təb tam ya rar sız və ziy
yə tə düş müş dü. Fond tə rə
fin dən qı sa müd dət də 650 
şa gird yer lik ye ni təh sil oca ğı 
in şa edil miş dir. Fon dun ic ti
mai sə hiy yə sa hə sin də yer 
tu tan la yi hə lə ri nə Pa kis tan da 
az tə mi nat lı ailə lər dən olan 
on min lər lə in sa nın “He pa tit 
B” vi ru su na qar şı vak si na si ya 
edil mə si, ta las se mi ya, he mo
fi li ya və qan xəs tə lik lə rin dən 
əziy yət çə kən xəs tə lə rin tə
ci li tib bi yar dım av to ma şı nı 
və qan pa ket lə ri ilə tə min 
olun ma sı, elə cə də göz əmə
liy yat la rı nın hə ya ta ke çi ril
mə si də da xil dir. 

2013cü il də Hey dər Əli
yev Fon du ABŞın Me ri lənd 
şta tın da kı mək təb lə rə in te

rak tiv löv hə lə rin və əlil uşaq
lar üçün mü va fiq ava dan lı ğın 
alın ma sı üçün ma liy yə yar dı
mı gös tər miş dir. 

Fond tə rə fin dən xa ric də 
hə ya ta ke çi ri lən mə də niy yət 
la yi hə lə ri bu qu ru mun mə
də ni müx tə lif i yə və ümum
bə şə ri də yər lə rə hör mə ti ni 
mə də niy yət lə ra ra sı və si vi li
za si ya la ra ra sı dia lo qun möh
kəm lən di ril mə si nə töh fə lə
ri ni ver mək lə əya ni şə kil də 
nü ma yiş et di rir. Bu sa hə də 
gö rü lən iş lər dən Pa ris də 
Ver sal Sa ra yı nın par kın da kı 
abi də lə rin, Luvr Mu ze yi nin, 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə si 
za ma nı yan mış və da ğı dıl
mış Ber lin qəs ri nin, Va ti kan 
ar xiv lə rin də qo ru nan or ta 
əsr əl yaz ma la rı nın, Va ti kan
da Ro ma ka ta kom ba la rı nın 
bər pa sı nı və Ro ma nın Ka pi
to li ni Mu ze yi nin “Fi lo sof lar 
za lı”nın tə mi ri ni mi sal gös
tər mək olar. 

Hey dər Əli yev Fon du 
Azər bay can dan kə nar da sə
hiy yə sa hə sin də də la yi hə və 
ak si ya lar hə ya ta ke çi rir. 2008
ci ilin ap re lin də Ru mı ni ya
nın İon Pop de Po pa Fon du 
ilə əmək daş lıq çər çi və sin də 
ürək xəs tə lik lə rin dən əziy
yət çə kən in san la ra yar dım 
gös tə ril miş, 2010cu ilin de
kab rın da Ye ka te rin burq da kı 1 
nöm rə li Vi la yət Kli ni ki Xəs
tə xa na sı nın Uşaq On ko he ma
to lo ji Mər kə zi nə xü su si tib bi 
ava dan lıq la təc hiz edil miş 
“So bol” mar ka lı tə ci li yar dım 
ma şı nı hə diy yə olun muş dur. 
2012ci ilin de kab rın da Pol şa 
Res pub li ka sı nın Azər bay can
da kı sə fir li yi ilə əmək daş lıq 
çər çi və sin də Pol şa da fəa liy
yət gös tə rən An na Dım na nın 
“Mi mo Wszystko” (Heç nə yə 
bax ma ya raq) Fon du nun te ra
pevt lə ri nin Azər bay ca na sə
fə ri təş kil olun muş dur. Sə fər 
çər çi və sin də hə kim lər Da un 
Sind rom lu Şəxs lə rin As so sia
si ya sın da bir sı ra məş ğə lə lər 
və kurs lar keç miş lər. 2013cü 
ilin mar tın da Azər bay can dan 
olan da un sind rom lu uşaq la
rın və on la rın va li deyn lə ri nin 
Pol şa nın Kra kov şə hə ri nə sə
fə ri təş kil olun muş dur. 

Hey dər Əli yev Fon du 
xa ri ci öl kə lər də di gər so si
al la yi hə lər də hə ya ta ke çi
rir. Fond Hai ti də zəl zə lə nin, 
Ru mı ni ya da tə bii fə la kə tin 
nə ti cə lə ri nin ara dan qal dı rıl
ma sı na ma liy yə dəs tə yi ver
miş dir. 2011ci ilin sent yabr 
ayın da Hey dər Əli yev Fon du 
Pa ris də ter ro rizm qur ban la
rı na həsr olu nan 7ci Bey nəl
xalq Konq re sin ke çi ril mə si 
üçün Fran sa Ter ror Qur ban
la rı As so sia si ya sı na ma liy yə 
yar dı mı gös tər miş dir.

Hey dər Əli yev Fon du 
tə rə fin dən Fran sa, Ru si ya, 
Ma ca rıs tan, İta li ya və Al ma
ni ya da so si al sa hə də hə ya ta 
ke çi ril miş la yi hə lər mə də
niy yət lə rin uğur lu in teq ra si
ya sı na xid mət edir və xalq la rı 
bir ara ya top la ma ğa töh fə lə
ri ni ve rir. Park la rın tə mi ri nə, 
ta ri xi abi də lə rin bər pa sı na 
yö nəl dil miş la yi hə lər Fon dun 
mə nə vi əhə miy yə ti ni gös tə
rir. Bu, həm də bü tün dün ya
da dost lu ğa və sül hə ça ğı rı şın 
rəm zi dir. 

Bu il ma yın 10da Hey dər 
Əli yev Fon du nun ya ra dıl ma
sı nın 10 ili ta mam olur. Ya
ran dı ğı vaxt dan in di yə qə dər 
yük sək təş ki lat çı lıq key fiy
yət lə ri və yo rul maz fəa liy
yə ti sa yə sin də Fond şə rəf li 
yol keç miş, Azər bay can da 
və xa ric də ümum bə şə ri də
yər lə rin da şı yı cı sı, in ki şaf 
və tə rəq qi, ümid və mər hə
mət ün va nı ki mi ta nın mış dır. 
Hey dər Əli yev Fon du Azər
bay ca nın ya ra dı cı ru hun təb
li ği işi nə sa diq li yi ni tə cəs süm 
et di rir.

Mehriban Əliyeva fəxri 
mükafata layiq görülüb
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YAP Binəqədi rayon təşkilatının 
Qadınlar Şurası hesabat verdi

MəhəbbətORUCOV

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti, Ye ni Azər bay
can Par ti ya sı ra yon təş ki la tı, 
Gənc lər  və  İd man İda rə
si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Gənc lə ri miz in san al ve ri
nin qur ba nı na çev ril mə sin!” 
möv zu sun da konf rans ke çi
ril miş dir. 

Təd bir də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
bi rin ci müa vi ni İl qar Sü ley
ma nov, RİH baş çı sı Apa ra
tı nın şö bə mü dir lə ri, YAP  
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
səd ri Ra miz Gö yü şov və par
ti ya fəl la rı, Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si nin 
rəi si Qüd si Bay ra mov, həm
çi nin  Da xi li İş lər Na zir li yi
nin, Əmək və Əha li nin So
si al Mü da fiə si Na zir li yi nin və 
Bey nəl xalq Miq ra si ya Təş ki
la tı nın sə la hiy yət li şəxs lə ri 
iş ti rak et miş lər. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın əmək da şı Küb ra Əli 
yar lı nın mo de ra tor lu ğu ilə 
ke çi ri lən təd bir də qeyd edil
miş dir ki, müa sir dün ya da ən 
cid di so si al prob lem lər dən bi ri 
də in san al ve ri dir. Bil di ril miş
dir ki, in san al ve ri güc tət biq 

et mək lə və ya məc bu ret mə, 
oğur la ma, də lə duz luq, al dat
ma, in san la rın zə if i yin dən süi
is ti fa də et mək lə on la rın  is tis
ma ra cəlb edil mə si, da şın ma sı, 
giz lə dil mə si və ya alın ma sı dır. 
İn san al ve ri in san la rın cin si 
is tis ma rı nı, məc bu ri əmə yi, 
kö lə li yi, di gər ası lı lıq və ziy yət
lə ri ni, or qan la rın çı xa rıl ma sı nı 
və s. mə sə lə lə ri nə zər də tu tur. 
Be lə ki, in san lar işə dü zəl mək, 
təh sil al maq və di gər ar zu la rı nı 
re al laş dır maq üçün bə zi iş baz
la rın qur ba nı na çev ri lir. Qeyd 
edil miş dir ki, bu so si al bə la dan 
zə rər  çə kən öl kə lər ara sın da 
Azər bay ca nın da adı var.

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın səd ri Ra miz Gö yü
şov  cə miy yət üçün xü su si 
ak tu al lıq kəsb edən be lə möv
zu la rın mü za ki rə edil mə si nin 
əhə miy yə tin dən söz aç mış
dır. Bil di ril miş dir ki, cə miy
yət də bu cür  hal la ra qar şı 
mü ba ri zə nin güc lən di ril mə si 
üçün, ilk növ bə də, ic ti ma iy
yət ara sın da maa rif lən di ri ci 
təd bir lə rin  apa rıl ma sı na bö
yük  eh ti yac var. 

Da xi li İş lər Na zir li yi nin 
İn san al ve ri nə qar şı mü ba ri
zə ida rə si nin əmək da şı, pol
kov nik Fu ad Əli yev bil dir

miş dir ki, in san al ve ri ilə mü
ba ri zə is ti qa mə tin də döv lət 
müx tə lif təd bir lər gö rür. 
Qeyd edil miş dir ki, Azər bay
can Res pub li ka sı BMTnin 
Trans mil li Ci na yət kar lı ğa 
qar şı Mü ba ri zə Kon ven si
ya sı na və Av ro pa Şu ra sı nın 
mü va fiq kon ven si ya sı na qo
şul muş dur. Öl kə də in san al
ve ri ilə mü ba ri zə sa hə sin də 
I və II Mil li Fəa liy yət proq
ram la rı qə bul edil miş, bu so
si al bə la nın qur ban la rı üçün 
mü va fiq sı ğı na caq lar ya ra

dıl mış, na zir li yin nəz din də 
“152” nöm rə li “Qay nar xətt” 
təş kil edil miş dir. F.Əli yev, 
bir qay da ola raq,  kö mək siz 
in san la rın xa ric də ya şa maq, 
iş lə mək və ailə hə ya tı qur
maq adı al tın da al da dı la raq 
baş qa öl kə lə rə apa rıl dı ğı nı 
qeyd et miş dir. Onun söz lə
ri nə gö rə, in san al ve ri nin 
qur ban la rı ara sın da qa dın lar 
üs tün lük təş kil et sə lər də, 
bu prob lem lə üz ləş miş ki
şi lə rə və az yaş lı uşaq la ra da 
rast gə li nir. Xü su si vur ğu lan

mış dır ki, prob lem cə miy yət 
üçün cid di təh lü kə do ğur
du ğu üçün hər bir və tən daş 
in san al ve ri nə qar şı mü ba ri
zə də da xi li iş lər or qan la rı na 
kö mək gös tər mə li dir lər. 

Bey nəl xalq Miq ra si ya 
Təş ki la tı nın Azər bay can da kı 
nü ma yən də li yi nin ko or di
na to ru Səl tə nət Məm mə do
va vur ğu la mış dır ki, ha zır da 
dün ya da 232 mil yon dan çox 
miq rant var. Sta tis ti ka ya əsa
sən, hə min miq rant lar ara
sın da 1530 yaş lı gənc lər üs

tün lük təş kil edir lər. O, in san 
al ve ri nin mil yard lar la dol lar 
gə lir gə tir di yi ni, si lah və nar
ko tik va si tə lə rin al ve ri ilə 
bə ra bər sə viy yə də ol du ğu nu 
diq qə tə çat dır mış dır. 

Da xi li İş lər Na zir li yin
də fəa liy yət gös tə rən “Qay
nar xətt”in  di rek to ru Gü nay 
İb ra hi mo va bil dir miş dir ki, 
xid mət 2008ci il dən fəa liy
yət gös tə rir və bu ra da xü su si 
kurs lar keç miş pe şə kar əmək
daş lar fəa liy yət gös tə rir lər. 

Son ra çı xış edən Əmək 
və Əha li nin So si al Mü da fiə si 
Na zir li yi nin “İn san al ve ri qur
ban la rı na yar dım” Mər kə zi
nin di rek to ru Rüx sa rə Axun
do va qeyd et miş dir ki, onun 
təm sil et di yi mər kəz 2007ci 
il də ya ra dıl mış, 2009cu il
də isə fəa liy yə tə baş la mış dır. 
O, mər kə zin in san al ve ri nin 
qur ban la rı na yar dım et mə si 
is ti qa mə tin də fəa liy yə tin dən 
da nış mış və gənc lə ri ayıqsa
yıq ol ma ğa səs lə miş dir.  

Təd bi rə ye kun vu ran 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci 
müa vi ni İl qar Sü ley ma nov 
qeyd et miş dir ki, sö zü ge dən 
möv zu bu gün dün ya da ol
duq ca ak tu al dır. Onun söz lə

ri nə gö rə, qlo bal la şan dün ya
da ge dən sü rət li in teq ra si ya 
pro ses lə ri  bu sa hə də da ha  
ayıqsa yıq ol ma ğı tə ləb edir: 
“Azər bay can döv lə ti in san al
ve ri nə qar şı cid di mü ba ri zə 
apa rır. Qa nun ve ri ci li yə  mü
va fiq də yi şik lik lə rin edil mə
si də bu mü ba ri zə nin da ha 
da ef fek tiv ol ma sı na xid mət 
edir”. İ.Sü ley ma nov çı xı şın da, 
həm çi nin, son vaxt lar döv lə
ti miz üçün na ra hat lıq do ğu
ran mə sə lə lər dən bi ri nin də 
di ni tə ri qət lər lə  bağ lı ol du
ğu nu bil dir miş dir: “Müx tə lif 
di ni tə ri qət lə rin nü ma yən
də lə ri nin və tən daş la rı mı zı 
hər bi mü na qi şə böl gə lə ri nə 
apar ma la rı və  ora da dö yüş
lər də iş ti ra ka cəlb et mə lə ri 
na ra hat lıq do ğu ran mə sə lə
lər dən dir. Ən dəh şət li si bu
dur ki, be lə öl kə lə rə ge dən 
və tən daş la rı mız bə zən ailə
lə ri ni, uşaq la rı nı da öz lə ri ilə  
apa rır lar. Bü tün bun la rın baş 
ver mə mə si üçün gənc lər sa
vad lı və dün ya gö rüş lü ol ma lı
dır lar. Təq di rə la yiq hal dır ki, 
cə miyy yət də ki ne qa tiv hal la
ra qar şı mü ba ri zə sa hə sin də 
Bi nə qə di ra yo nun da  mü tə
ma di ola raq maa rif lən di ri ci 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir”. 

MəhəbbətORUCOV

Ma yın 14də Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı nın (YAP) 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sın da təş ki la tın 
Qa dın lar Şu ra sı nın növ bə ti 
konf ran sı ke çi ri lib. Təd bir də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov, YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın səd ri Ra
miz Gö yü şov, RİH baş çı sı nın 
müa vi ni Ay gün Əli ye va, Apa
ra tın mə sul iş çi lə ri və 150 
nə fər konf rans nü ma yən də si 
iş ti rak edib lər. 

Konf rans iş ti rak çı la rı əv
vəl cə ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın qar şı sın da 
ucal dıl mış abi də si önü nə gül 
dəs tə lə ri dü züb xa ti rə si ni eh
ti ram la yad edib lər. 

Konf ran sın gün də li yi ba
rə də mə lu mat ve rən R.Gö
yü şov bil di rib ki, ni zam na
mə yə mü va fiq ola raq hər il 
təş ki la tın Qa dın lar Şu ra sı nın 
he sa bat yı ğın ca ğı ke çi ri lir: 
“Konf rans əla mət dar bir gü
nə – ulu ön dər Hey dər Əli
ye vin ana dan ol ma sı nın 91ci 
il dö nü mü nə tə sa düf edir. Bu 
gün lər də bir da ha də rin dən 
dərk edi rik ki, Azər bay ca nın 
son 20 il də əl də et di yi bö
yük uğur lar ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin adı ilə bağ
lı dır. YAP Qa dın lar Şu ra sı nın 
ya ra dıl ma sı isə ulu ön də rin 
qa dın la rın cə miy yət də ki ro
lu na və möv qe yi nə ver di yi 

yük sək hör mə tin ba riz tə cəs
sü mü dür”. 

Təd bir də he sa bat mə ru
zə si ilə çı xış edən YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın  
Qa dın lar Şu ra sı nın səd ri 
Mə la hət İb ra hi mo va bil di rib 
ki, Azər bay can da qa dın la rın 
mü tə şək kil qüv və ki mi for
ma laş ma sı, gen der bə ra bər li
yi nin tə min olun mas, bu sa
hə də va hid döv lət si ya sə ti nin 
hə ya ta ke çi ril mə si məhz ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin ta ri xi 
xid mət lə ri ilə bağ lı dır. Onun 
söz lə ri nə gö rə, ümum mil li 
li der  Hey dər Əli yev YAPın 
hə lə 1992ci il 21 no yabr ta
rix li tə sis  qu rul ta yın da qa dın
la rın par ti ya işi nə cəlb olun
ma sı, on la rın po ten sia lın dan, 
əmə yin dən sə mə rə li is ti fa də 
edil mə si va cib li yi ni diq qə tə 
çə kib. Mə ru zə çi bil di rib ki, 
Hey dər Əli yev ide ya la rı na 
söy kə nə rək Azər bay ca nı sü
rət lə in ki şaf edən öl kə lər dən 
bi ri nə çe vir miş Pre zi dent İl
ham Əli ye vin şəx siy yə ti nə 
olan yük sək inam və eti mad 
son il lər gənc qa dın la rın 
par ti ya ya axı nı nın sü rət lən
mə si nə sə bəb olub: “Bu gün 
Azər bay can qa dı nı bey nəl
xalq müs tə vi də öl kə mi zi, xal
qı mı zı la yi qin cə təm sil edir. 
Xü su si lə Azər bay ca nın bi
rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı Meh ri ban 
Əli ye va nın fəa liy yə ti hər bi
ri miz üçün ör nək dir. Onun 
ötən il YAP səd ri nin müa vi

ni se çil mə si par ti ya mı zın cə
miy yət də ki nü fu zu nu da ha da 
güc lən di rib”. 

Bil di ri lib ki, ha zır da YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
14228 nə fər üz vün dən 7067 
nə fə ri ni qa dın lar təş kil edir. 

M.İb ra hi mo va nın söz lə ri nə 
gö rə, he sa bat döv rün də Qa
dın lar Şu ra sı nın təş ki lat çı lı ğı 
ilə bir sı ra təd bir lər və la yi hə
lər hə ya ta ke çi ri lib: “2013cü 
ilin mart ayın da az tə mi nat lı 
və va li deyn hi ma yə sin dən 
məh rum ol muş oğ lan uşaq la
rı üçün hər həft ə “Nyu med” 
kli ni ka sın da sün nət ak si ya sı 
təş kil olu nub: “Ötən ilin pre
zi dent seç ki lə ri ərə fə sin də 
620 nə fər az tə mi nat lı ailə də 

ye ni do ğul muş uşaq la ra ilk 
tib bi yar dı mın gös tə ril mə si 
üçün nə zər də tu tul muş xü su
si va si tə lər hə diy yə edi lib. Bu 
cür təd bir lər bu il də da vam 
et di ri lib. Nov ruz bay ra mı ərə
fə sin də Bi nə qə di Ra yon İc ra 

Ha ki miy yə ti və YAP Bi nə
qə di ra yon təş ki la tı nın bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə  təş kil olu nan 
hu ma ni tar ak si ya lar çər çi və
sin də məc bu ri köç kün və az
tə mi nat lı ailə lər dən olan 80
dək uşaq üçün sün nət mə ra
si mi təş kil edi lib.  Təd bir ye ni 
tə mir edil miş Ə.D.Mə li kov 
adı na 6 say lı Bir ləş miş Şə hər 
Xəs tə xa na sın da re al laş dı rı
lıb. Hə min uşaq la ra Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti tə rə

fin dən mad di yar dım lar gös
tə ri lib”.

M.İb ra hi mo va həm çi nin 
bil di rib ki, Qa dın lar Şu ra sı
nın tə şəb bü sü ilə ötən ay lar da 
ra yon sa kin lə ri nin sağ lam lı ğı
nın möh kəm lən di ril mə si nə 
xid mət edən tib bi ak si ya lar 
ke çi ri lib: “Ra yon da mü vəq
qə ti məs kun laş mış məc bu ri 
köç kün lə rin tib bi müa yi nə
dən ke çi ril mə si üçün yük sək 
ix ti sas lı hə kim lər dən iba rət  
səy yar tib bi bri qa da lar ya ra dı
lıb. Tib bipro fi lak tik müa yi nə 
za ma nı 81 nə fə rə am bu la tor 
müa li cə tə yin olu nub. 2 nə fər 
sta sio nar müa li cə yə, 1 nə fər 
qa dın məs lə hət xa na sı na, 1 
nə fər isə əlil li yə gö rə müa
vi nə tin tə yin olun ma sı üçün 
mü va fiq tib biso si al eks pert 
ko mis si ya sı na gön də ri lib. İlk 
tib bi yar dı ma eh ti ya cı olan 
xəs tə lə rə isə ye rin də cə yar
dım gös tə ri lib. Ra yon rəh bər
li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə re al la
şan təd bir də 2 say lı Ev tik mə 
Kom bi na tı nın və “Ra bi tə çi” 
pan sio na tı nın əra zi sin də 
mü vəq qə ti məs kun laş mış 
məc bu ri köç kün lər də tib bi 

müa yi nə dən ke çi ri lib. Ak si ya 
za ma nı 241i uşaq ol maq la, 
ümu mi lik də 577 nə fər tib bi 
müa yi nə olu nub. Mart ayın da 
isə 8ci mik ro ra yo nun əra zi
sin də ye ni tə mir edil miş “xe
yirşər” evin də 25 az tə mi nat lı 
ailə nin uşaq la rı üçün ki çik toy 
mə ra si mi təş kil edi lib. Mar tın 
17 və 18də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti və YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın bir
gə tə şəb bü sü ilə ta las se mi ya lı 

xəs tə lə rin müa li cə si məq sə
di lə qan ver mə ak si ya sı ke çi
ri lib. Ra yon sa kin lə ri nin fə al 
iş ti ra kı ilə re al la şan ak si ya da 
612 nə fər qan ve rib”. 

He sa bat da həm çi nin bil
di ri lib ki, aka de mik Zə ri fə 
Əli ye va nın ana dan ol ma sı nın 
91ci il dö nü mü ilə əla qə dar 
Bi nə qə di RİHin ya xın dan 
kö mə yi və təş ki lat çı lı ğı ilə 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
ib ti dai si nif şa gird lə ri ara sın
da gö zün müa yi nə si nin apa
rıl ma sı məq sə di lə uşaq oft al
mo loq la rın dan iba rət səy yar 
tib bi bri qa da ya ra dı lıb. Qı sa 
müd dət ər zin də 5000dən 
çox uşaq göz müa yi nə sin dən 
ke çi ri lib, 181 uşaq da müx tə lif 
göz xəs tə lik lə ri aş kar la nıb. 

M.İb ra him ova vur ğu la yıb 
ki, son 2 il də Bi nə qə di ra yo nu 
bü tün sa hə lər də uğur la in ki
şaf edir və ra yo nun qa dın la rı 
bu pro se sə öz töh fə lə ri ni ver
mə yə ça lı şır lar: “Cə nab Xa
ləd din İs gən də rov Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı tə yin olun duq dan son
ra ra yon əra zi sin də apa rı lan 
ge niş miq yas lı abad lıqqu ru

cu luq iş lə ri sa kin lər də bö yük 
ruh yük sək li yi ya ra dır”.

 Mə ru zə ət ra fın da apa rı
lan mü za ki rə lər za ma nı çı xış 
edən “HB” COLTD Şir kə ti nin 
in for ma si ya me ne ce ri Na hi
də Məm mə do va, Bi nə qə di 
Mər kə zi Mə də niy yət evi nin 
di rek to ru, Bi nə qə di qə sə
bə si nin əra zi ilk par ti ya təş
ki la tı nın Qa dın lar Şu ra sı nın 
səd ri Zi vər Ab ba so va, YAP 
Gənc lər Bir li yi nin şu ra üz vü 

Si ta rə  Cab bar lı ötən dövr ər
zin də ra yon da gö rü lən iş lə ri 
yük sək qiy mət lən di rib lər. 

Konf rans da təş ki la ti mə
sə lə yə də ba xı lıb. Səs ver mə 
yo lu ilə 65 nə fər Qa dın lar 
Şu ra sı nın üzv lü yü nə, 21 nə
fər isə ida rə he yə ti nə se çi lib. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın 2 saylı Sa
hə İn zi ba ti Əra zi Dai rə si üz rə 
nü ma yən də si Ay tac Əli ye va 
Qa dın lar Şu ra sı nın səd ri, 11 
say lı uşaq po lik li ni ka sı nın baş 
hə ki mi  Mə la hət İb ra hi mo va, 
“Ba kı” Teks til fab ri ki MMC
də iq ti sad çı Sə ki nə Ba ba ye va 
və “HB” COLTD Şir kə ti nin 
in for ma si ya me ne ce ri  Na hi
də Məm mə do va  yek dil lik lə 
sədr müa vin lə ri se çi lib lər. 

Yı ğın caq da çı xış edən 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov konf ran sın əla
mət dar bir gün də ke çi ril di
yi ni diq qə tə çat dı rıb. O bil di
rib ki, bu gün lər də xal qı mız 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
ana dan ol ma sı nın 91ci il dö
nü mü nü və Hey dər Əli yev 
Fon du nun 10 il lik yu bi le yi ni 
yük sək sə viy yə də qeyd edib. 
X.İs gən də rov vur ğu la yıb ki, 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la tı
nın Qa dın lar Şu ra sı nın fəa liy
yə ti ra yon üçün mü hüm əhə
miy yət kəsb edir: “Qa dın la rın 
hər bir öl kə nin ic ti maisi ya si, 
mə də ni hə ya tın da bö yük rol 
oy na yır. Azər bay can xa nım
la rı  öl kə mi zin ic ti maisi ya
si hə ya tın da fə al iş ti rak edir, 
qu ru cu luq iş lə ri nə öz la yiq li 
töh fə lə ri ni ve rir lər. Bu ba
xım dan, Hey dər Əli yev Fon
du nun pre zi den ti, UNES KO 
və ISES KOnun xoş mə ram lı 
sə fi ri, Mil li Məc li sin de pu ta tı 
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın 
fəa liy yə ti bü tün qa dın la rı
mız üçün ör nək dir. Bi nə qə
di qa dın la rı ra yon da hə ya ta 
ke çi ri lən abad lıqqu ru cu luq 
iş lə rin də ya xın dan iş ti rak 
edir lər. Bu, mə ni son də rə cə 
se vin di rir”.

X.İs gən də rov son da YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la ta nın  
Qa dın lar Şu ra sı nın ye ni se
çil miş tər ki bi nə uğur lar ar zu
la yıb, on la ra gə lə cək fəa liy
yət lə ri ilə bağ lı töv si yə lə ri ni 
ve rib.

Təd bi rin so nun da YAP 
Qa dın lar Şu ra sı nın növ bə ti  
konf ran sı na 10 nə fər dən iba
rət nü ma yən də he yə ti se çi lib.

Gənc lə ri miz in san al ve ri nin qur ba nı na çev ril mə sin!
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tədbir

Fa şizm üzə rin də qə lə bə nin  
il dö nü mü qeyd olu nub 

SİyaVUşəMİRLİ

Hit ler Al ma ni ya sı na qar şı 
apa rı lan Bö yük Və tən  mü
ha ri bə sin də 640 min dən çox 
azər bay can lı iş ti rak edib və 
on la rın təx mi nən ya rı sı hə lak 
olub. 130dan çox həm yer li
miz So vet İt ti fa qı Qəh rə ma nı 
adı na la yiq gö rü lüb, 170 min
dən çox əs gər və za bi ti miz 
müx tə lif or den və me dal lar la 
təl tif edi lib. 

İki də fə So vet İt ti fa qı Qəh
rə ma nı Hə zi As la nov, So vet 
İt ti fa qı qəh rə man la rı – İs ra fil 
Məm mə dov, Zi ya Bün ya dov, 
Gə ray Əsə dov, Mə lik Mə hər
rə mov, Meh di Hü seyn za də, 
Hə bi bul la Hü sey nov və baş
qa la rı öz şü ca ət lə ri sa yə sin də 
şöh rət qa za nıb lar. 

Azər bay can lı lar dan təş kil 
olun muş di vi zi ya lar Qaf qaz
dan Ber li nə dək şan lı dö yüş yo
lu ke çib, yüz lər lə həm yer li miz 
par ti zan dəs tə lə ri nin tər ki bin
də vu ru şub. Xü su sən də 77ci, 
223cü, 336cı, 402ci və 416cı 
atı cı di vi zi ya lar dö yüş lər də mi
sil siz igid lik və şü ca ət gös tə rə
rək, ad la rı nı ta ri xin sə hi fə lə ri
nə qı zıl hərf ər lə ya zıb lar.

May ayı nın 9da Azər bay
can Res pub li ka sı nın Gənc lər 
və İd man Na zir li yi, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti  və 
Azər bay can Tə lə bə Gənc lər 
Təş ki lat la rı İt ti fa qı nın (ATG
Tİ) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Bi
lə cə ri qə sə bə sin də ki mə də
niy yət və is ti ra hət par kın da 
fa şizm üzə rin də qə lə bə nin 
69cu il dö nü mü nə həsr olun

muş “Ya şa yan ta rix” ad lı təd
bir ke çi ri lib. Təd bir də Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın müa vi ni Ay gün 
Əli ye va, Gənc lər və İd man 
Na zir li yi nin Tə lə bə və tə lə
bə təş ki lat la rı ilə iş sek to ru
nun mü di ri El şən Hü sey nov, 
Azər bay can Tə lə bə Gənc lər 
Təş ki lat la rı İt ti fa qı nın səd ri 
Şa hin İs ma yi lov, Bi nə qə di ra
yo nu əra zi sin də ya şa yan Bö
yük Və tən mü ha ri bə si iş ti rak
çı la rı, ve te ran lar, müx tə lif ali 
və or ta ix ti sas təh sil mü əs si
sə lə rin də təh sil alan gənc lər, 

ha be lə ra yon ic ti ma iy yə ti nin 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Azər bay can Res pub li ka sı
nın Döv lət him ni nin səs lən
di ril mə si ilə baş la yan təd bi rin 
rəs mi his sə sin də ATG Tİ və 
Gənc lər və İd man Na zir li yi nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ha zır la
nan, Bö yük Və tən mü ha ri bə si 
iş ti rak çı la rı nın dö yüş xa ti rə lə

ri ni özün də əks et di rən “Ya
şa yan ta rix” ad lı sə nəd li film 
nü ma yiş et di ril miş dir.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
A.Əli ye va qə lə bə gü nü mü na
si bə ti lə ve te ran la rı ra yon rəh
bər li yi adın dan təb rik edib, 
on la ra də rin eh ti ra mı nı bil di
rib. O,  mür tə ce ma hiy yət li, 
in sa ni və mə nə vi də yər lə rə 
zidd, ir qi ay rıseç ki li yi təb liğ 
edən bir təh lü kə li sis te min 
dün ya nı iş ğal et mək cəh di nin 
qar şı sı nın alın ma sın da həm
və tən lə ri mi zin fə al iş ti ra kı nı, 

on la rın həm və tən daş lıq, həm 
də in sa ni borc la rı nı la yi qin cə 
ye ri nə ye tir dik lə ri ni vur ğu la
yıb.

Gənc lər və İd man Na zir
li yi nin əmək da şı E.Hü sey nov 
res pub li ka mı zın mü ha ri bə 
il lə rin də bü tün im kan la rı nı 
cəb hə üçün sə fər bər et di yi ni, 
soy daş la rı mı zın gös tər dik lə

ri mi sil siz fə da kar lıq la rın hər 
bi ri miz də qü rur do ğur du ğu
nu vur ğu la yıb.  ATG Tİ səd
ri Şa hin İs ma yı lov bil di rib ki, 
Bö yük Və tən mü ha ri bə si iş
ti rak çı la rı ta ri xi keç mi şi mi zin 
şan lı sə hi fə lə ri ni öz xa ti rə lə
rin də ya şa dır lar. Bi nə qə di Ra
yon Ve te ran lar Şu ra sı nın səd ri 
Tel man Hə tə mov ve te ran la ra 
gös tə ri lən döv lət qay ğı sın
dan da nı şıb və bu na gö rə öl kə 
rəh bər li yi nə  min nət dar lı ğı nı 
bil di rib.

Təd bir çər çi və sin də ve
te ran lar çay süf rə si ət ra fın da 
gənc lər lə sə mi mi söh bət edib, 
on la rı ma raq lan dı ran su al la rı 
ca vab lan dı rıb lar. Son ra ra yon 
mək təb li lə rin dən iba rət ko
man da lar hər bi mar şın sə
da la rı al tın da Bö yük Və tən 
mü ha ri bə si il lə rin də azər bay
can lı lar dan təş kil olun muş 77, 
223, 402 və 416cı di vi zi ya la rı 
sim vo li zə edə rək ve te ran lar 
qar şı sın da hər bi ke çid edib lər. 

Qə lə bə gü nü nə həsr olun
muş təd bir Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin kol lek ti vi 
və bir qrup ra yon sa ki ni nin iş
ti ra kı ilə So vet İt ti fa qı Qəh rə

ma nı Hə bi bul la Hü sey no vun 
abi də si önün də da vam et di ri
lib. Bu ra da mək təb li lə rin ha
zır la dıq la rı kom po zi si ya lar bö
yük ma raq la qar şı la nıb. Son da 
ra yo nun Bi nə qə di və Xo cə sən 
qə sə bə lə rin də Bö yük Və tən 
mü ha ri bə si iş ti rak çı la rı nın xa
ti rə si nə ucal dıl mış abi də lər zi
ya rət edi lib. 

C.Cab bar lı adı na İrə van 
Döv lət Azər bay can Dram 
Te at rı 812 may ta rix lə rin
də Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin və Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti
nin  tə şəb bü sü ilə “Dün ya 
azər bay can lı la rı ulu ön dər 

Hey dər Əli ye vi anır!” la yi
hə si çər çi və sin də Gür cüs
tan Res pub li ka sın da ge niş 
he yət lə qast rol sə fə rin də 
ol muş dur. Sə fər za ma nı şa
irdra ma turq İf ti xar Pi ri
ye vin Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin tə şəb bü sü 
ilə ha zır lan mış “Nur lu öm
rün an la rı” mən zum ta ma
şa sı nü ma yiş  olun muş dur.

Ma yın 9da gür cü te atr 
xa dim lə ri və Hey dər Əli
yev adı na Tbi li si  Döv lət 
Azər bay can Dram Te at rı nın 
kol lek ti vi ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin  şə hər də ki abi də
si ni zi ya rət et miş lər.   Te
at rın kol lek ti vi hə min gün 
M.F.Axund za də nin ev mu
ze yin də yer lə şən Azər bay
can Mə də niy yət Mər kə
zin də “Nur lu öm rün an la rı” 
mən zum ta ma şa sı nı təq dim 
et miş dir. Gür cüs ta nın döv lət 
və hö ku mət nü ma yən də
lə ri nin və Azər bay can Res
pub li ka sı nın Gür cüs tan da kı 
sə fir li yi nin əmək daş la rı nın 
da qa tıl dı ğı təd bi rin iş ti rak
çı la rı xal qı mı zın ümum mil
li li de ri Hey dər Əli ye vi xoş 

xa ti rə lər lə yad et miş, onun 
in sa ni key fiy yət lə ri nə, ge
niş miq yas lı si ya si fəa liy yə ti
nə yük sək də yər ver dik lə ri
ni bö yük mə həb bət lə ifa də 
et miş lər.

 Te at rın di rek to ru İft i xar 
Pi ri yev bu möh tə şəm təd bi

rin baş tut ma sın da ya xın dan 
kö mək lik gös tə rən “Gü nəş” 
as so sia si ya sı nın rəh bə ri Ni
za mi Məm məd za də yə min
nət dar lıq edə rək Gür cüs tan 
Te atr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın 
səd ri, xalq ar tis ti, mil lət və
ki li Qo qi Kaft a rad ze nin də
və ti ilə ke çi ri lən  mö tə bər 
anım gü nü nün gür cü xal qı
nın ulu ön dər Hey dər Əli
ye və mə həb bə ti nin ba riz 
nü mu nə si ol du ğu nu vur ğu
la mış, be lə gö rüş lə rin xalq
la rı mız ara sın da kı dost luq 
mü na si bət lə ri nə bö yük töh
fə ver di yi ni  qeyd et miş dir. 

Son ra qo naq la ra İf ti xar 
Pi ri ye vin ulu ön də rə həsr 
et di yi,  doq quz di lə tər cü mə 
edi lə rək Bi nə qə di Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti nin tə şəb bü
sü ilə nə fis ki tab şək lin də 
çap olun muş  “Müs tə qil Və
tə nin me ma rı” poe ma sı və 
ümum mil li li de ri mi zin bə
dii ob ra zı nın can lan dı rıl dı
ğı “Qur tu luş das ta nı” ta ma
şa sı nın DVD dis ki hə diy yə 
olun muş dur.

Hə min gün “Nur lu öm
rün an la rı” ta ma şa sı Mar

neu li ra yo nu nun Kə pə nək çi 
kən din də nü ma yiş olun
muş dur. Ta ma şa dan əv vəl 
Rus ta vi şə hə rin də fəa liy
yət gös tə rən Azər bay can 
Mə də niy yət Mər kə zi nin 
rəh bə ri Xa ləd din Yol çu yev, 
tür ki yə li qo naq Na zim İr fan 

Tan rı kul, pro fes sor Mah
mud Ha cı xə li lov, Rus ta vi 
şə hə rin də çı xan “Sö zün İşı
ğı” qə ze ti nin baş re dak to ru 
Əziz Də li və lov və di gər lə ri 
çı xış edə rək Hey dər Əli yev 
fe no me ni nin mə ziy yət lə rin
dən söh bət aç mış lar.

Ma yın 12də Qar da ba ni 
ta ma şa çı la rı nın qo na ğı olan 
kol lek tiv, hər yer də ol du
ğu ki mi, bu ra da da bö yük 
mə həb bət lə qar şı lan mış dır. 
Bü tün ta ma şa lar dan son ra 
iz lə yi ci lər be lə təd bir lə rin 
vax ta şı rı ke çi ril mə si nə gös
tər di yi qay ğı ya gö rə Azər
bay can Res pub li ka sı nın 
mə də niy yət və tu rizm na
zi ri  Əbül fəs Qa ra ye vin və 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro vun ün va nı na sə
mi mi tə şək kür lə ri ni  ifa də 
et miş lər. 

Qeyd edək ki, te at rın 
Gür cüs tan sə fə ri Azər bay
can Te le vi zi ya sı, İc ti mai Te
le vi zi ya, ATV və Tür ki yə 
Cüm hu riy yə ti nin Ulu sal və 
TRTAvaz ka nal la rı  va si tə
si lə ge niş işıq lan dı rıl mış dır.

“Dünya azərbaycanlıları ulu 
öndər Heydər Əliyevi anır!” 
layihəsi Gürcüstanda 

ESMİRaORUCOVa

Müa sir dövr də res pub li ka
mız da is te dad lı ye ni yet mə və 
gənc lə rin ya ra dı cı lıq im kan
la rı nın, po ten si al la rı nın üzə 
çı xa rıl ma sı, in ki şaf et di ril mə si 
və on la rın müx tə lif  bey nəl xalq 
mü sa bi qə və fes ti val lar da fə al 
iş ti ra kı nı tə min et mək məq sə
di lə çox lu say da təd bir lər, ma
raq lı la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir.

Bi nə qə di ra yo nun da is te
dad lı ye ni yet mə və gənc lə rin 
ba ca rıq la rı nın üzə çı xa rıl ma sı 
is ti qa mə tin də sil si lə təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lir. Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti, ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
ana dan ol ma sı nın 91ci il dö nü
mü mü na si bə ti lə ra yon ümum
təh sil mək təb lə ri nin şa gird lə ri 
ara sın da  ke çi ri lən “Azər bay can 
sə nin lə dir, sən siz de yil” ad lı 
IV ya ra dı cı lıq fes ti va lı da məhz 
bu təd bir lər sil si lə sin dən dir.  
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye
vin azər bay can çı lıq məf u rə si
nin ye ni yet mə lər ara sın da ge niş 
təb li ği, ya ra dı cı gənc lə rə döv lət 
qay ğı sı nın ar tı rıl ma sı, is te dad lı  
uşaq la rın aş ka ra çı xa rıl ma sı ba
xı mın dan fes ti va lın bö yük əhə
miy yə ti ol muş dur. Qeyd edək 
ki, mü sa bi qə də şa gird lər bə dii 
qi ra ət, mü əl lif şei ri, rəsm, mil li 
rəqs, mu si qi (ifa çı lıq, çal ğı alət
lə ri), avia mo del, ra ket mo de li, 
gə mi mo del çi li yi, ra dio tex ni ka 
no mi na si ya la rı üz rə ba ca rıq la
rı nı nü ma yiş et dir miş lər.

İki mər hə lə üz rə ke çi ri lən 
mü sa bi qə nin bi rin ci mər hə lə

si fev ra lın 4dən mar tın 4nə 
qə dər da vam et miş dir. Se çim 
tu run da 191 şa gird ra yon mər
hə lə si nə və si qə qa zan mış dır. 
Ap rel ayın da ke çi ri lən ikin ci 
mər hə lə də isə 32 or ta ümum
təh sil, mu si qi mək təb lə ri nin, 
uşaqgənc lər ya ra dı cı lıq mər
kəz lə ri nin şa gird lə ri iş ti rak 
et miş lər. 

Ma yın 15də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
akt za lın da “Azər bay can sə
nin lə dir, sən siz de yil” ad lı IV 
ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın ye kun 
kon ser ti ke çi ril miş dir. Mə ra
sim də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd
din İs gən də rov, ic ra baş çı sı nın 
müa vin lə ri İl qar Sü ley ma nov, 
Vü sar İs ma yı lov, Ay gün Əli ye
va, mil lət və kil lə ri Ma dər Mu
sa yev, Rə fa el Cəb ra yı lov, Ba kı 
Şə hər Gənc lər və İd man Baş 
İda rə si nin rəi si Ra qif Ab ba sov, 
Ba kı şə hə ri üz rə Təh sil İda rə
si nin mü dir müa vi ni Hü seyn 
Əs gə rov, YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın səd ri Ra miz Gö
yü şov, RİH baş çı sı Apa ra tı nın 
şö bə mü dir lə ri, ida rə və mü
əs si sə lə rin rəh bər lə ri iş ti rak 
et miş lər. 

Fes ti va lın ye kun təd bi rin
də şa gird lər dən təş kil olun muş 
an samb lın ifa sın da döv lət him
ni səs lən di ril miş dir. Apa rı cı lar 
fes ti val ba rə də ət raf ı mə lu mat 
ver dik dən son ra mü sa bi qə iş
ti rak çı la rı nın ifa sın da ge niş 
kon sert proq ra mı təq dim olun
muş dur. Gənc ifa çı la rın birbi
rin dən ma raq lı və rən ga rəng 
çı xış la rı ta ma şa çı la rın gu rul
tu lu al qış la rı ilə qar şı lan mış dır. 

Təd bir də çı xış edən Ba kı 
Şə hər Gənc lər və İd man Baş 
İda rə si nin rəi si Ra qif Ab ba sov 
söz lə ri nə gö rə, bu gün Azər
bay can da gənc lə rin in ki şa fı 
və gə lə cək də li der ki mi ye tiş
mə lə ri üçün döv lət tə rə fin dən 
bü tün la zı mi şə ra it ya ra dı lıb.  
Gənc nəs lin mü tə şək kil qüv və 
ki mi for ma laş ma sı, mə nə vi
ideo lo ji cə hət dən tam yet kin
ləş mə si, on la rın so si al prob
lem lə ri nin həl li, fay da lı məş
ğul lu ğu nun tə min olun ma sı 
is ti qa mə tin də qə bul edi lən 
sə rən cam, fər man və döv lət 
proq ram la rı gənc lə rin bü tün 
sa hə lər də fə al iş ti ra kı üçün ge
niş im kan lar ya ra dır: “Kon sert 
proq ra mı hə qi qə tən də  zöv
qü mü zü ox şa dı. Biz  bir da ha 
əmin ol duq ki, gə lə cə yi miz 
olan uşaq lar çox is te dad lı dır lar.  
Ümu miy yət lə, Bi nə qə di ra yo
nun da ye ni yet mə və gənc lər lə 

bağ lı mü tə ma di ola raq müx tə
lif səp ki li təd bir lər təş kil olu
nur. Ra yon ic ti ma iy yə ti bu sa
hə də öz fə al lı ğı ilə se çi lir. Mü
sa bi qə nin təş ki lin də gös tər di yi 
dəs tə yə gö rə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də ro va xü su
si min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. 
Bi nə qə di pay tax tın sa yı lıbse
çi lən ra yon la rın dan dır. Bu ra da 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri ge niş 
vü sət alıb. İn di ha mı Bi nə qə
di də gö rü lən yük sək sə viy yə li 
iş lər dən da nı şır. Tə əs süf  ki, 
mən bu ra yo nun sa ki ni de yi
ləm. Gö rü lən iş lə rə ba xıb fəxr 
edir, qü rur his si du yu ram”.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov çı xı şın da ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
ha ki miy yət də ol du ğu bü tün 
dövr lər də gənc lə rə diqq qət 
və qay ğı nı döv lət si ya sə ti nin 

prio ri tet is ti qa mə ti ki mi mü əy
yən ləş dir di yi ni qeyd et di. İc ra 
baş çı sı bu si ya sə tin Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi den
ti İl ham Əli yev tə rə fin dən bu 
gün uğur la da vam et di ril di yi, 
gənc lər lə işin döv lət si ya sə
ti nin tər kib his sə si ol du ğu nu 
diq qə tə çat dır dı: “Azər bay can
da gənc lə rə gös tə ri lən döv lət 
qay ğı sı prio ri tet mə sə lə dir. 
Gənc lər bi zim ge ne fon du
muz dur. Gənc nəs lin qay ğı ilə 
əha tə olun ma sı on la rın və tən
pər vər ruh da bö yü mə sin də 
əsas lı rol oy na yır. Ümum mil li 
li de ri miz Hey dər Əli yev hər 
za man gənc lə ri mi zə xü su si 
qay ğı gös tə rir di. Ulu ön də ri
miz  çı xış la rın da gənc lə rin və
tən pər vər ruh da tər bi yə si ni, 
azər bay can çı lıq ideo lo gi ya sı nı 
da im önə çə kir di. Hey dər Əli
yev hər za man vur ğu la yır dı ki, 
gənc lə rin qar şı sın da du ran ən 

mü hüm və zi fə Və tə ni sev mək, 
tor paq la rı mı zın ke şi yin də şü
ca ət lə da yan maq, xal qı mı zın 
mil li adətənə nə lə ri ni  sev mək 
və qo ru maq dır. Bi zi se vin di rən 
bu dur ki, Azər bay can gənc li yi 
ulu ön də rin töv si yə lə ri nə lə
ya qət lə əməl edir. Bu gün öl
kə miz də və tən pər vər gənc lik 
for ma la şıb. Res pub li ka mız da 
gənc nəs lin mil li ruh da tər
bi yə si is ti qa mə tin də  mü hüm 
proq ram lar hə ya ta ke çi ri lir. 
Be lə təd bir lər öl kə mi zin bü tün 
böl gə lə ri ni əha tə edir. 

İn san öm rü nün ən gö zəl 
çağ la rı ye ni yet mə və gənc lik 
döv rü dür. Bu dövr hər bir in
sa nın hə ya tın da mü hüm rol 
oy na yır. Gənc lər gə lə cək hə
ya tın tə mə li ni  məhz bu dövr
də qo yur lar. Gənc lə ri mi zin 
mil limə nə vi də yər lə ri mi zə 
üs tün lük ver mə si, bu də yər lə
ri qo ru ma sı bi zi çox se vin di rir. 

Azər bay can gənc lər öl kə si dir. 
Öl kə mi zin gə lə cə yi siz lə rə 
məx sus dur. Res pub li ka mız
da apa rı lan is la hat lar gənc lər 
si ya sə tin dən yan keç mə yib. 
Diq qət və qay ğı ilə əha tə olu
nan gənc lə rin üzər lə ri nə bö
yük mə su liy yət qo yur. Mən 
bu gün kü təd bir dən bö yük 
zövq al dım. Bu çı xış la rın hər 
bi rin də  mil lət, döv lət, bay raq 
sev gi si, və tən pər vər lik, azər
bay can çı lıq  hiss olu nur du.

Əziz uşaq lar, biz si zin lə fəxr 
edi rik. Döv lə ti mi zin si zin üçün 
ya rat dı ğı im kan lar dan  bəh rə
lə nin, öl kə mi zin in ki şa fı, xal qı
mı zın bir li yi is ti qa mə tin də fə al 
olun. Si zin ən mü hüm və zi fə niz 
gös tə ri lən eti ma dı doğ rult maq
dır. He sab edi rəm ki, bü tün in
san lar döv lət qar şı sın da, Və tən 
qar şı sın da öz mə su liy yə ti ni ba şa 
düş mə li dir. Xal qı mız hör mət li 
Pre zi den ti miz İl ham Əli ye vin 
ət ra fın da sıx bir lə şib. Məhz bu 
bir lik Azər bay ca nın çi çək lən
mə si nə, in ki şa fı na, bey nəl xalq 
aləm də nü fuz qa zan ma sı na im
kan ve rib. Ar zu edi rəm ki, xal
qı mı zın bir li yi ni, dön məz li yi ni 
tə cəs süm et di rən təd bir lər  ha
zır da iş ğal al tın da olan tor paq la
rı mız da ke çi ril sin. Mü sa bi qə də 
iş ti rak edən uşaq la rın va li deyn
lə ri nə, mü əl lim lə ri nə xü su si 
tə şək kü rü mü bil di ri rəm. Be lə 
təd bir lər ənə nə ha lı nı al ma lı
dır. İs te dad lı və ba ca rıq lı ye ni
yet məgənc lər üzə çı xa rıl ma lı, 
on la ra diq qət və qay ğı gös tə ril
mə li dir”.

Fes ti val ba şa çat sa da onun 
xoş ov qa tı uzun müd dət qəlb
lər də ya şa ya caq dır.

IV ya ra dı cı lıq fes ti va lı  ye kunlaşdı
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gündəm

Bi nə qə di ra yo nu 2014cü 
ilin bi rin ci rü bü nü də mü hüm 
uğur lar la ba şa vur muş dur. Ra
yon iq ti sa diy ya tı nın bü tün sa
hə lər də irə li lə di yi ni sta tis tik 
gös tə ri ci lər də sü but edir. 

2014cü ilin yan varmart 
ay la rın da sə na ye sek to run da 
49,2 mln. ma nat lıq və ya ke
çən ilin mü va fiq döv rün dən 
sa bit qiy mət lər lə 34,3 fa iz çox 
sə na ye məh su lu is teh sal edil
miş və xid mət lər gös tə ril miş
dir. He sa bat döv rün də is teh
lak çı la ra 47,7 mln. ma nat lıq 
və ya ke çən ilin mü va fiq döv
rü nə nis bə tən 85,1 fa iz çox 
sə na ye məh su lu gön də ril miş
dir. Ap rel ayı nın 1i və ziy yə
ti nə  sə na ye mü əs si sə lə ri nin 
an bar la rın da 7,1 mln. ma nat
lıq ha zır məh sul qa lı ğı qey də 
alın mış dır.

Bi rin ci rüb ər zin də sə na
ye mü əs si sə lə rin də 6.939 nə
fər iş lə miş dir. Bu da ke çən ilin 
mü va fiq döv rün dən 21,0 fa iz 
və ya 1203 nə fər  çox dur. Bu 
sa hə də or ta ay lıq əmək haq qı 
467,4 ma nat ol muş dur  və bu 
da əv vəl ki ilin mü va fiq döv
rü nə nis bə tən 2,2 fa iz ar tım 
de mək dir. 

2014cü ilin yan varmart 
ay la rın da ra bi tə sa hə sin də 
mü əs si sə lər tə rə fin dən 2,2 
mln. ma nat həc min də xid mət 
gös tə ril miş, iş həc mi ötən ilin 
mü va fiq döv rü ilə mü qa yi sə
də 0,6 fa iz art mış dır. He sa bat 
döv rün də ra bi tə sek to run da 
si ya hı tər ki bin də olan iş çi lə
rin or ta sa yı 798 nə fər təş kil 
et miş və 82 nə fər art mış, or ta 
ay lıq əmək haq qı 398,9 ma nat 
ol muş, əv vəl ki ilin mü va fiq 
döv rü ilə mü qa yi sə də əmək
haq qın da 10,7 fa iz ar tım mü
şa hi də edil miş dir.

2014cü ilin yan varmart 
ay la rın da nəq liy yat sek to run
da fəa liy yət gös tə rən mü əs si
sə lər tə rə fin dən 7,6 mln. ma
nat həc min də  və ya əv vəl ki 

ilin mü va fiq döv rü nə nis bə
tən 15,6 fa iz çox iş gö rül müş
dür. Ca ri ilin üç ayı ər zin də 
nəq liy yat da iş çi lə rin or ta si ya
hı sa yı 5928 nə fər təş kil et miş 
və ötən ilin mü va fiq döv rü ilə 
mü qa yi sə də 369 nə fər art
mış dır. Or ta ay lıq əmək haq qı 
357,5 ma nat təş kil et miş dir.

Yan varmart ay la rın da ra
yo nun pə ra kən də ti ca rət şə
bə kə lə rin dən əha li yə 263,3 
min ma nat məb lə ğin də is teh
lak mal la rı sa tıl mış dır. Pə ra
kən də ti ca rət döv riy yə si nin 
66,7 fai zi ni ər zaq, 33,3 fai zi ni 
isə qey riər zaq mal la rı təş kil 
et miş dir.

He sa bat döv rün də əha li yə 
gös tə ri lən pul lu xid mət lə rin 
həc mi 99,7 mln. ma nat təş kil 
et miş dir və bu da əv vəl ki ilin 
mü va fiq döv rü nə nis bə tən 6,3 
fa iz çox dur. Gös tə ri lən xid
mət lə rin 19 fai zi döv lət mü əs
si sə lə ri nin pa yı na düş müş dür. 
Pul lu xid mət lə rin 14,7 fai zi ni 
təş kil edən məi şət xid mət
lə ri nin 94,9 fai zi hü qu qi şəxs 
ya rat ma dan sa hib kar lıq fəa liy
yə ti gös tə rən fi zi ki şəxs lə rin 
ob yekt lə rin də re al laş mış dır.

He sa bat döv rün də iaşə 
mü əs si sə lə ri nin ümu mi döv
riy yə si 6,2 mln. ma nat təş kil 
et miş dir. Həc min 54,7 fai zi 
hü qu qi şəxs ya rat ma dan sa
hib kar lıq la məş ğul olan fi zi ki 
şəxs lə rin fəa liy yə ti sa yə sin də 

əl də olun muş, on lar tə rə fin
dən əha li yə 3,4 mln. ma nat
lıq, hü qu qi şəxs lər tə rə fin dən 
isə 2,8 mln. ma nat lıq iaşə xid
mət lə ri gös tə ril miş dir. 

İlin bi rin ci rü bün də ti kin
ti sek to run da bü tün ma liy yə 
mən bə lə ri he sa bı na 2,2 mln. 
ma nat həc min də əsas fond lar 
is ti fa də yə ve ril miş dir. Ra yon
da iq ti sa di və so si al sa hə lə rin 
in ki şa fı üçün bü tün ma liy yə 
mən bə lə rin dən əsas ka pi ta la 
43,3 mln. ma nat məb lə ğin
də in ves ti si ya yö nəl dil miş dir 
və bu da əv vəl ki ilin mü va fiq 
döv rün dən 75,2 fa iz çox dur. 
He sa bat döv rün də 41,3 mln. 
ma nat lıq ti kin tiqu raş dır ma 
iş lə ri ye ri nə ye ti ril miş dir ki, 
bu da  əv vəl ki ilin mü va fiq 
döv rü nə nis bə tən  89,9 fa iz 
çox dur. Pod rat çı təş ki lat la rın 
ye ni ti kin ti, ye ni dən qur ma, 
ge niş lən dir mə, tex ni ki va si tə
lə rin ye ni dən təc hiz edil mə si 
iş lə ri 26,8 mln. ma nat, ca ri tə
mir iş lə ri 9,1 mln. ma nat təş
kil et miş, əv vəl ki ilin mü va fiq 
döv rü nə nis bə tən mü va fiq 
ola raq 16,4 fa iz və 45,2 fa iz 
art mış dır. Ti kin ti də iş çi lə rin 
or ta si ya hı sa yı 5.930 nə fər 
ol muş dur ki, bu da əv vəl ki 
ilin mü va fiq döv rü nə nis bə
tən 406 nə fər çox dur. Fəh lə 
və qul luq çu la rın or ta ay lıq 
əmək haq qı 419,3 ma nat ol
muş, ke çən ilin mü va fiq döv

rü nə nis bə tən ar tım 19,9 fa iz 
təş kil et miş dir. 

Bi rin ci rüb də Bi nə qə di ra
yo nun da muzd la iş lə yən lə rin 
or ta sa yı 45.178 nə fər ol muş 
və əv vəl ki ilin mü va fiq döv rü 
ilə mü qa yi sə də 4,4 fa iz art
mış dır. Döv lət sek to run da iş
çi lə rin or ta sa yı 17.486 nə fər 
ol muş, qey ridöv lət sek to run
da isə  27.692 nə fər təş kil et
miş dir. Ra yon üz rə or ta ay lıq 
no mi nal əmək haq qı 400 ma
na ta çat mış və ke çən ilin mü
va fiq döv rü nə nis bə tən 10,4 
fa iz art mış dır. Döv lət sek to
run da iş çi lə rin or ta ay lıq no
mi nal əmək haq qı 306,9 ma
nat, qey ridöv lət sek to run da 
isə 458,7 ma nat təş kil edə rək 
ke çən ilin he sa bat döv rü nə 
mü va fiq ola raq 1,1 fa iz və 13,6 
fa iz art mış dır. 

Ca ri ilin bi rin ci rü bün də   
Bi nə qə di ra yo nun da 1465 ye
ni iş ye ri açıl mış dır ki, bu nun 
da ha mı sı dai mi dir. Bu sa hə də 
əv vəl ki ilin mü va fiq döv rü nə 
nis bə tən 44,9 fa iz ar tım mü
şa hi də olun muş dur. Ap re lin 
bi ri və ziy yə ti nə Bi nə qə di ra
yo nun da dai mi əha li nin sa yı 
255,8 min nə fə rə çat mış dır. 
Ra yon da 1.023 nə fə rin do ğu
mu və 364 nə fə rin ölü mü qey
də alın mış dır. Tə bii ar tım ilin 
üç ayı ər zin də 659 nə fər təş kil 
et miş dir. Yan varmart ay la rın
da 515 ni kah və 123 bo şan ma 
qey də alın mış dır. 

Əl də olu nan iq ti sa di uğur
la rın nə ti cə si dir ki, bu gün də 
ra yon da ge niş qu ru cu luq və 
abad lıq iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin rəh bər li yi al tın da 
bü tün sa hə lər də apa rı lan sə
mə rə li iş lər bir da ha təs diq 
edir ki, ilin bi rin ci ya rı sı nın 
ye kun la rı da ra yon üçün uğur
lu ola caq dır.

Ham let MƏM MƏ DOV, 
Bi nə qə di Ra yon Sta tis ti ka 

Şö bə si nin rəi si

ESMİRaORUCOVa

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, YAP Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı, Gənc lər 
və İd man İda rə si və “HB 
Co.LTD”nin bir gə təş ki lat
çı lı ğı ilə “Bi nə qə di – gənc
lər ra yo nu” la yi hə si çər çi
və sin də or ta ümum təh sil 
mək təb lə rin də “Tü tün və 
al ko qo lun in san sağ lam lı
ğı na vur du ğu zə rə rin tib
bi as pekt lə ri” möv zu sun da 
təş kil olun muş sil si lə se mi
narmü sa bi qə nin bağ la nış 
mə ra si mi ke çi ri lib. 

Təd bir də Bi nə qə di Ra
yon İcra Ha ki miy yə ti baş çı
sı nın müa vi ni Ay gün Əli ye va, 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la
tı nın səd ri Ra miz Gö yü şov, 
Təh sil Na zir li yi nin İn for ma
si ya şö bə si nin mü dir müa vi
ni Cə sa rət Va le hov, Sə hiy yə 
Na zir li yi nin mət bu at xid mə
ti nin rəh bə ri Anar Qə dir li və 
na zir li yin İc ti mai Sə hiy yə və 
İs la hat lar Mər kə zi nin şö bə 
mü di ri To fiq Mu sa yev, BMT
nin Nar ko tik lə rə da ir Mil li 
Təb li ğat Ofi si nin rəh bə ri Mə
za hir Əfən di yev, həm çi nin 
“HB.Co.LTD”nin baş di rek

to ru Hik mət Bu ta yev iş ti rak 
edib lər.

Təd bir də çı xış edən Ra
miz Gö yü şov bil di rib ki, 
ümum mil li li der Hey dər Əli
ye vin ana dan ol ma sı nın 91ci 
il dö nü mü ərə fə sin də re al laş
dı rı lan bu la yi hə gənc lə ri hə
yat da düz gün möv qe tut ma
ğa, zə rər li vər diş lər dən uzaq 
ol ma ğa səs lə yir. R.Gö yü şov 1 
ay müd də tin də la yi hə nin Bi
nə qə di ra yo nu üz rə 32 or ta 
ümum təh sil mək təb lə rin də 
hə ya ta ke çi ril di yi ni, sil si lə 
təd bir lər də gənc lə rin fə al 
iş ti rak et dik lə ri ni, ha be lə bu 
cür təd bir lə rin da vam lı ol
ma sı nın va cib li yi ni diq qə tə 
çə kib. La yi hə nin ko or di na to
ru Na hi də Mah mu do va res
pub li ka mız da apa rı lan so si al
iq ti sa di is la hat la rın gənc lə rin 
sağ lam lı ğı na xid mət et di yi ni 
de yib və  şa gird lər ara sın da 
ke çi ril miş sor ğu nun nə ti cə
lə ri ni təd bir iş ti rak çı la rı nın 
diq qə ti nə çat dı rıb. 

Təh sil Na zir li yi nin nü
ma yən də si Cə sa rət Va le hov 
“Tü tün və al ko qo lun in san 
sağ lam lı ğı na vur du ğu zə rə rin 
tib bi as pekt lə ri” möv zu sun
da sil sis lə se mi nar la rın Bi nə

qə di ra yo nu üz rə bü tün or ta 
mək təb lə ri əha tə et mə si ni ilk 
uğur lu təc rü bə ki mi də yər
lən di rib, təd bi rin təş ki lin də 
əmə yi olan la ra min nət dar lı
ğı nı bil di rib. 

Sə hiy yə Na zir li yi nin nü
ma yən də si To fiq Mu sa yev isə 
qeyd edib ki, la yi hə nin sor ğu
sun da iş ti rak et miş mək təb 
şa gird lə ri nin 90 fai zi nin tü
tün, al ko qol və di gər zə rər li 
vər diş lə rə “yox” de mə si və 
bun la rı pis lə mə si təq di rə la
yiq hal dır. 

BMTnin Nar ko tik lə rə 
da ir Mil li Təb li ğat Ofi si nin 
rəh bə ri Mə za hir Əfən di yev 
və “HB Co.LTDnin” baş di
rek to ru Hik mət Bu ta yev də 
öz çı xış la rın da se mi nar la rın 
əhə miy yə tin dən da nı şıb, bu 
sa hə də cə miy yə tin maa rif
lən di ril mə si is ti qa mə tin də 
gö rü lən iş lə rin da ha da güc
lən di ril mə si nin va cib li yi ni  
bil di rib lər. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi
ni, ra yo nun Nar ko man lı ğa və 
nar ko tik va si tə lə rin qa nun suz 
döv riy yə si nə qar şı Mü ba ri zə 
Ko mis si ya sı nın səd ri Ay gün 
Əli ye va la yi hə ni dəs tək lə di

yi nə gö rə Təh sil Na zir li yi nə 
tə şək kü rü nü bil di rib. O qeyd 
edib ki, Bi nə qə di ra yo nun
da gənc nəs lin mil limə nə vi 
də yər lər ru hun da bö yü mə
si nə xü su si diq qət ye ti ri lir: 
“Öl kə də gənc nəs lin və tən
pər vər lik ru hun da tər bi yə si 
yö nü mün də mü hüm  la yi hə
lər hə ya ta ke çi ri lir. Bi nə qə
di ra yo nun da da mü tə ma di 
ola raq bu cür təd bir lər təş kil 
olu nur. Pay tax tın ən bö yük 
ya şa yış məs kən lə rin dən olan 
ra yon da əha li nin əsas his sə si
ni gənc lər təş kil edir. On la rın 
ək sə riy yə ti ra yo nun mə də
ni, so si aliq ti sa di hə ya tın da 
fə al lıq gös tə rir lər. Bi nə qə di 
gənc lə ri nin müx tə lif sa hə lər
də önə çə kil mə si, prob lem
lə ri nin həl li is ti qa mə tin də 
apa rı lan iş lər  son 2 il də da
ha ge niş vü sət alıb. Gənc lər lə 
teztez gö rüş lə rin ke çi ril mə si, 
on la rın üz ləş dik lə ri prob lem
lə rin ara dan qal dı rıl ma sı ra
yon ic ra ha ki miy yə ti nin baş
çı sı Xa ləd din İs gən də ro vun 
iş prin si pi nin əsa sı nı təş kil 
edir. Gənc lər lə bağ lı müx tə lif 
möv zu lar da konf rans lar təş kil 
olu nur, on la ra və tən pər vər
lik, azər bay can çı lıq, döv lət çi
lik prin sip lə ri aşı la nır. Bu nun 
nə ti cə si dir ki, Bi nə qə di gənc
lə ri müa sir, in tel lek tu al, və
tən pər vər ruh da for ma la şır, 
döv lə ti mi zin iq ti sa di və si ya si 
cə hət dən möh kəm lən mə sin
də  ba ca rıq la rı nı əsir gə mir lər. 
“Bi nə qə di gənc lə ri” İc ti mai 
Bir li yi nin ya ra dıl ma sı da bu 
iş lər sı ra sın da dır”. 

Təd bi rin so nun da Bi
nə qə di ra yo nu üz rə 32 or
ta ümum təh sil mək tə bi nin 
1500ə ya xın şa gir di ni əha tə 
edən  “Tü tün və al ko qo lun 
in san sağ lam lı ğı na vur du ğu 
zə rə rin tib bi as pekt lə ri” möv
zu sun da sil si lə təd bir lə rin qa
lib lə ri mü ka fat lan dı rı lıb.

Sağ lam hə yat tər zi na mi nə... 

İlin bi rin ci rü bü nün ye kun la rı 
uğur lu dur 

Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı Bi nə qə di ra yon təş ki la
tı nın Mər kəz ləş di ril miş Ki
tab xa na Sis te mi nin (MKS) 
əra zi ilk par ti ya təş ki la tı 
ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 
91ci il dö nü mü mü na si bə ti
lə təd bir ke çi ri lib.

 Mə ra sim də  YAP yer li 
böl mə si nin MKSnin əra zi 
ilk par ti ya təş ki la tı nın səd
ri Rə na Bi lən dər li, Qa dın lar 
Şu ra sı nın səd ri Al maz Ələk
bə ro va və di gər  par ti ya üzv
lə ri iş ti rak edib lər. Təd bir də 
çı xış edən Al maz Ələk bə ro
va ulu ön dər Hey dər Əli
ye vin hə ya tın dan, si ya si 
fəa liy yə tin dən, Azər bay can 

di as po ru nun for ma laş ma sı, 
dün ya da ya şa yan həm və
tən lə ri mi zin azər bay can
çı lıq ide ya sı ət ra fın da sıx 
bir ləş di ril mə si, bey nəl xalq 
aləm lə iq ti sa di, si ya si, ədə

bimə də ni əla qə lə rin qu
rul ma sı və möh kəm lən di
ril mə si sa hə sin də gör dü yü 
iş lər dən söh bət açıb. Son ra 
da hi şəx siy yət lə bağ lı sə
nəd li film nü ma yiş olu nub.

Ma yın 7də 18 say lı Ba kı 
Pe şə Li se yin də ümu mil li li
der Hey dər Əli ye vin ana dan 
ol ma sı nın 91ci ildönümü 
ilə bağ lı hər bi marş və tən
tən tə nə li an diç mə mə ra si
mi ke çi ri lib. Təd bir də ida rə 
və mü əs si sə lə rin nü ma yən
də lə ri, hərb çi lər, mü əl lim, 
va li deyn və şa gird lər iş ti rak 
edib lər. 

An diç mə mə ra si  mi 
Azər bay can Res pub li ka sı
nın Döv lət Bay ra ğı nın mey

da na gə ti ril mə si və him nin 
səs lən di ril mə si ilə baş la yıb. 
Şa gird lər hər bi marş la iş ti
rak çı la rın önün dən tən tə
nə li su rət də ke çib və hər bi 
and içib lər. Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin İc ti ma
si ya si və hu ma ni tar mə sə
lə lər şö bə si nin əmək da şı 
Sey mur Ha cı yev və di gər 
şəxs lər gənc lər də hər bi və
tən pər vər lik hiss lə ri nin aşı
lan ma sın da be lə təd bir lə rin 
təş ki li nin zə ru ri li yin dən 

da nı şıb lar. Mə ra sim də fə al 
iş ti rak edən bir qrup şa gird 
li se yin fəx ri fər ma nı və döş 
ni şa nı ilə təl tif olu nub lar. 
Son ra şa gird lər ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin xa ti
rə si nə həsr et dik lə ri ədə bi
bə dii kom po zi si ya nı nü ma
yiş et di rib lər. Li se yin hə yət
ya nı sa hə sin də şa gird lə rin 
əl iş lə ri və rəsm lə rin dən 
iba rət dü zən lə nən sər gi iş ti
rak çı lar tə rə fin dən ma raq la 
qar şı la nıb.  

Ba kı Şə hər Gənc lər 
və İd man Baş İda rə si nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə  Gənc li yə 
Yar dım Fon dun da ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
ana dan ol ma sı nın 91ci il
dö nü mü nə həsr olun muş 
konf rans və “Hey dər Əli yev 
və Müs tə qil Azər bay can” 
möv zu sun da Ba kı şə hər 
or ta ümum təh sil mü əs si

sə lə ri nin şa gird lə ri ara sın
da in şa ya zı mü sa bi qə si nin 
mü ka fat lan dır ma mə ra si
mi ke çi ri lib. Tədbir də Ba kı 
şə hər Gİ Bİnin rəi si Ra qif 
Ab ba sov, Pre zi dent Ad mi
nist ra si ya sı nın mə sul iş çi si 
Ra sim Mir zə yev, GYFnin 
pre zi den ti Ah med Te çim və 
di gər mə sul şəxs lər iş ti rak 
edib lər. 

“Hey dər Əli yev və Müs
tə qil Azər bay can ” möv zu
sun da mü sa bi qə də Bi nə qə
di ra yo nu nu təm sil edən 83 
say lı mək təbli se yin 11ci si
nif şa gir di Ar zu Müs lü mo va 
II ye ri tu tub.  144 say lı tam 
or ta mək tə bin 9a si nif şa
gir di Nər min Qə di mo va isə 
fərq lən mə dip lo mu na la yiq 
gö rü lüb.

ESMİRa

99 say lı tam or ta mək
təb də Bi nə qə di Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti, Bi nə qə di 
ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si nin təş ki la ti dəs tə yi 
və “Yo lu xu cu xəs tə lik lər lə 
mü ba ri zə” İc ti mai Bir li yi nin 
iş ti ra kı ilə se mi nar ke çi ri lib.  
Gİİnin rə is müa vi ni Se vinc 
Sü ley ma no va çı xış edə rək 
təd bi rin əhə miy yə tin dən 
da nı şıb. Yo lu xu cu xəs tə lik
lə rin nə in ki res pub li ka mı
zın, bü töv lük də bü tün bə şə
riy yə tin bə la sı na çev ril di yi ni 
bil di rən S.Sü ley ma no va bu 
prob le min ara dan qal dı rıl
ma sı üçün  mək təb li lər ara
sın da maa rif ən di ri ci təd bir

lə rin ke çi ril mə si nin bö yük 
rol oy na dı ğı nı qeyd edib. 

 “Yo lu xu cu xəs tə lik lər lə 
mü ba ri zə” İc ti mai Bir li yi nin 
səd ri Fik rət Xə li lov bil di rib  
ki, bu cür təd bir lə rin ke
çi ril mə si nin əsas məq sə di 
ye ni yet mə və gənc lə ri zə
rər li vər diş lər dən uzaq laş
dır maq, on la ra vi rus lar dan 
mü ha fi zə olun ma ğın yol la
rı nı gös tər mək və sağ lam 
hə yat tər zi nə cəlb et mək
dən iba rət dir.

Bir li yin eks per ti Meh ri
ban Qa fa ro va İİV/AİDSin 
cə miy yə tə, in san la ra vur
du ğu zi yan dan da nı şa raq 
onu bə şə riy yə tin bə la sı ad
lan dı rıb. Psi xo loq bu xəs tə
li yin ya yıl ma yol la rı, onun 

simp tom la rı ey ni za man da 
xəs tə li yə qar şı pro fi lak tik 
təd bir lər haq qın da slayd lar 
va si tə si lə ge niş mə lu mat ve
rib.

La yi hə nin ko or di na to ru 
Şə kər Əli ye va ey ni za man da 
si qa re tin, al ko qo lun da in
san or qa niz mi nə zə rər li tə
si rin dən da nı şıb və bil di rib 
ki, mü əl lim lər lə ya na şı va
li deyn lər də uşaq la rın  tər
bi yə olun ma sın da diq qət li 
ol ma lı dır lar. On la rın ye ni
yet mə döv rün də ata caq la rı 
hər yan lış ad dım gə lə cək də 
mən fi nə ti cə lə rə gə ti rib çı
xa ra bi lər.

Təd bi rin so nun da iş
ti rak çı la ra maa rif lən di ri ci 
buk let lər pay la nı lıb.

Ki tab xa na da anım təd bi ri

Li sey də hər bi marş

Mü sa bi qə yə ye kun vu ru lub

Maa rif lən dir ci se mi nar
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Na zir lər Ka bi ne ti  nin 
2014cü ilin bi rin ci rü bü nün 
so si aliq ti sa di in ki şa fı nın ye
kun la rı na və qar şı da du ran 
və zi fə lə rə həsr olun muş ic
la sın da ge niş nitq söy lə yən 
Pre zi dent İl ham Əli yev öl kə
mi zin qar şı sın da du ran bir sı
ra mü hüm mə sə lə lər lə ya na
şı, Er mə nis tanAzər bay can 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si 
ilə bağ lı qə tiy yət li möv qe yi ni 
bir da ha or ta ya qoy du. Döv
lə ti mi zin baş çı sı BMT, ATƏT 
və di gər bey nəl xalq təş ki
lat la rın prob le min həl li ilə 
ba ğıl “iki li stan dart” si ya səti 
yü rüt dük lə ri ni, Azər bay can 
əra zi lə ri ni iş ğal edən Er mə
nis ta na qar şı hə lə də iq ti sa di 
və si ya si sank si ya la rın tət biq 
edil mə di yi ni tə əs süf ə diq qə
tə çat dır dı. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
se pa rat çı Dağ lıq Qa ra bağ re
ji mi nin nü ma yən də lə ri nin 
xa ri ci öl kə lə rə sə fər et mə
sin dən bəhs edər kən bun la rı 
bil dir di: “Nə üçün qon dar ma 
Dağ lıq Qa ra bağ res pub li ka
sı”nın rəh bər lə ri sank si ya lar
dan əziy yət çək mi r? Nə üçün 
on la ra qar şı sank si ya lar tət biq 
olun mu r? Bu, əda lət siz lik dir, 
iki li stan dart lar dır. Ona gö rə 
biz bey nəl xalq mü na si bət lər
də iki li stan dart la ra qar şı öz 
eti raz sə si mi zi ucal dı rıq. Bi
zim lə əmək daş lıq edən Qərb 
öl kə lə ri nin rəh bər lə rin dən 
xa hiş edi rik ki, qon dar ma 
“Dağ lıq Qa ra bağ res pub li ka
sı”nın “rəh bər lə ri”ni öz öl kə
lə ri nə bu rax ma sın lar. On la ra 
qar şı sank si ya lar tət biq edil
sin. On lar ge dib qa nun suz te
le ma ra fon lar ke çi rir lər, pul lar 
yı ğır lar. Son ra o pul la rı bi zim 
əley hi mi zə is ti fa də edir lər. 
On la rın “rəh bər lə ri”ni Qər
bin apa rı cı öl kə lə rin də qə
bul edir lər. Vi za lar ve ri lir, 

on lar ora da “nü ma yən də lik
lər” açır lar, ge dibgə lir lər. Nə 
üçü n? He sab edi rəm, vaxt gə
lib ça tıb ki, biz bu mə sə lə ilə 
bağ lı fik ri mi zi da ha da açıq 
şə kil də ifa də edək. Biz bu iki
li stan dart lar dan yo rul mu şuq. 
Bu qə dər əda lət siz li yə döz
mək müm kün de yil dir.”

beynəlxalqhüquq 
prinsiplərinəetinasız 
yanaşma

Mü şa hi də lər gös tə rir ki, 
bə zi Av ro pa öl kə lə ri qon dar
ma “DQR”in nü ma yən də lə ri
nə vi za ve rir, öl kə lə rin də nü
ma yən də lik lə ri nin açıl ma sı na 
şə ra it ya ra dır lar. Üz də Azər
bay ca nın əra zi bü töv lü yü nü 
dəs tək lə yən, sər həd lə rin 
to xu nul maz lı ğı, in san hü quq 
və azad lıq la rı nın qo run ma
sı ki mi bey nəl xalq hü qu qun 
fun da men tal prin sip lə ri ni 
müx tə lif lo kal, re gio nal bey
nəl xalq konf rans lar da önə 
çə kən döv lət və hö ku mət 
baş çı la rı Azər bay cana mü na
si bət də sis tem li bir ya naş ma 
gös tər mir lər, bu isə res pub
li ka mı zın haq lı na ra zı lı ğı na 
sə bəb olur. BMTnin mü na qi
şə nin həl li ilə bağ lı 822, 853, 
874 və 884 say lı qət na mə lə ri 
isə ic ra olun ma mış qa lır. Bey
nəl xalq bir lik bu qət na mə lə
rin möv cud lu ğu nu qə bul et sə 
də, nə dən sə on la rın ic ra sı nı 
Er mə nis tan dan tə ləb et mir.

Qon dar ma “DQR” Xo ca
lı ha va li ma nı nın is ti fa də si nə 
cəhd gös tə rər kən   ABŞda kı 
er mə ni pə rəst se na tor lar bu 
məkr li tə şəb bü sü də dəs
tək lə miş di lər. Azər bay ca nın 
haq lı ola raq bu na eti raz et
mə si isə “in san la rın sə ya hət 
azad lı ğı nın məh dud laş dı rıl
ma sı” ki mi də yər lən diril miş
di. Hal bu ki İraq hə lə ABŞ tə
rə fin dən iş ğal edil mə miş dən 

əv vəl onun şi ma lın da “Uçu şa 
qa da ğan olunmuş böl gə” mü
əy yən edil miş, yüz min lər lə 
İraq və tən da şı nın öz öl kə si
nin bir his sə sin dən di gə ri nə 
get mə si ən gəl lən miş di. ABŞ 
və Av ro pa İt ti fa qı Su ri ya, İran 
və Be la ru sa iq ti sa di və si ya
si sank si ya lar tət biq edə rək 
bu döv lət lə rin rəs mi lə ri nin 
xa ri ci öl kə lə rə çı xış la rı nı da 
məh dud laş dır mış lar. 

Son za man lar isə Uk
ray na böh ra nı müs tə vi sin də 
Ru si ya ya bən zər sank si ya lar 
tət biq edi lir. Bu sank si ya lar 
hər han sı məh kə mə qə ra
rı ilə de yil, ABŞın is tə yi ilə 
hə ya ta ke çi ri lir. ABŞ və tə
rəf daş la rı sank si ya tət biq et
dik lə ri döv lət lə rin re gio nal 
və bey nəl xalq təh lü kə siz li yi 
təh did et dik lə ri ni, ter ro riz mi 
dəs tək lə di yi ni xü su si lə vur
ğu la yır lar. Hal bu ki bu gün 
Er mə nis tan re gio nal və bey
nəl xalq təh lü kə siz li yə heç bir 
dəs tək ver mir, ək si nə, ye ga nə 
döv lət dir ki, böl gə də ter ro ru 
dəs təkləyir və Azər bay ca nın 
Dağ lıq Qa ra bağ böl gə sin də 
ter rorçu dü şər gə lə ri ya ra dır, 
Cə nu bi Qaf qaz böl gə sin də 
sa bit li yi və təh lü kə siz li yi təh
did edir. Er mə nis ta nın iş ğal 
al tın da sax la dı ğı Azər bay can 
əra zi lə rin də nar ko tik və si lah 
qa çaq mal çı lı ğı ilə məş ğul ol
ma sı konk ret fakt və də lil lər lə 
də sü but olu nur. 

Qondarmarejimin 
xaricdə“legitimlik” 
axtarışı

Qon dar  ma “D QR”in 
Qərb öl kə lə rin də nü ma yən
də lik lər aç ma sı, onun “rəs
mi lə ri”nin hə min öl kə lə rə 
qa nun suz sə fər lə ri də son 
də rə cə diq qət çə ki ci fakt dır. 
2011ci il mart ayı nın 8də 
Ba ko Sa ak yan Fran sa Bey nəl

xalq Mü na si bət lər və Stra te ji 
Araş dır ma lar İns ti tu tu nun 
Pa ris də təş kil et di yi “1994cü 
il atəş kə sin dən son ra kı 17 il: 
bu gün DQ nə yə na il ol muş
du r?” ad lı bey nəl xalq konf
rans da iş ti ra kı da de yi lən lə rə 
sü but dur. Konf rans da mə ru zə 
edən Sa ak yan Dağ lıq Qa ra bağ 
prob le mi nin ta ri xi nə, se pa rat
çı re ji min “xa ri ci si ya sə ti”nə 
və onun bey nəl xalq ic ti ma
iy yət tə rə fin dən ta nın ma sı 
mə sə lə lə ri nə mü na si bət bil
di rib. Qon dar ma “DQR”in ta
ri xin dən da nı şar kən Sa ak yan 
ye nə də sax ta kar lı ğa yol ve rib. 

Bun dan baş qa, 2011ci il 
no yab rın 8də Al ma ni ya nın 
Köln şə hə ri nə sə fər edən 
Sa ak yan hə min gün bu şə
hər də ya şa yan er mə ni lə rin 
nü ma yən də lə ri və iş adam
la rı ilə gö rü şə rək qon dar ma 
“DQR”də hə ya ta ke çi ri lən 
müx tə lif so si aliq ti sa di proq
ram lar dan söz açıb. 

Mə sə lə ilə bağ lı Al ma ni ya 
Bun des ta qı nın de pu ta tı Karl
Ge org Vel man Azər TAca 
ver di yi mü sa hi bə sin də “Er

mə ni tə rə fi nin ver di yi mə lu
mat lar yan lış dır! Nə “de pu tat
lar qru pu”, nə də “eks pert lər
lə” gö rüş ke çi ril miş dir. Elə cə 
də heç bir “iki tə rəf i mü na
si bət lər” mü za ki rə edil mə
miş dir... Ora da ay dın şə kil də 
bil dir mi şəm ki, Al ma ni ya Fe
de ra tiv Res pub li ka sı ilə iki tə
rəf i mü na si bət lər dən, elə cə 
də hər han sı bir sta tu sun ta
nın ma sın dan söh bət be lə ge
də bil məz” – de yə rək, bu an
la şıl maz lı ğa ay dın lıq gə ti rib. 

2011ci il no yab rın 10da 
Sa ak yan İs veç rə yə sə fər edib 
və bu öl kə nin apa rı cı si ya si 
par ti ya la rı nın nü ma yən də lə
ri ilə gö rü şüb. Sa ak yan rəs
mi lər lə gö rü şün də İs veç rə 
Kon fe de ra si ya sı ilə mü na si
bət lə rin qu rul ma sın da ma
raq lı ol duq la rı nı bil di rib və 
par la ment lə ra ra sı əmək daş lıq 
tək lif edib. 

Ötən il isə Ba ko Sa ak yan 
Fran sa və ABŞa sə fər edib, 
bu öl kə də ki er mə ni di as por 
nü ma yən də lə ri və si ya sət çi
lə ri ilə gö rü şüb. 

Bü tün bun lar tək cə qon

dar ma re ji min nü ma yən də
si nin lob bi çi lik və di as por 
sa hə sin də ki fə al lı ğı nı de yil, 
elə cə də hə min döv lət lə rin 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si
nə müna si bət də “iki li stan
dart lar” nü ma yiş et dir di yi ni 
gös tə rir. 

Ermənistanaqarşı 
sanksiyalartətbiq 
edilməlidir

Er mə nis tan tə rə fin dən 
tor paq la rı nın 20 fai zi iş ğa
la mə ruz qal mış Azər bay can 
haqq sə si ni dün ya ic ti ma iy yə
ti nə da ha in ten siv şə kil də çat
dır ma lı, təb li ğa tı da ha da güc
lən dir mə li, Er mə nis ta nın iş
ğal çı lıq si ya sə ti ni, ter ror çu luq 
fəa liy yə ti ni Av ro pa döv lət lə
ri nin, xü su si lə də ATƏTin 
Minsk qru pu na həm sədr döv
lət lə rin ic ti ma iy yə ti nə ge niş 
şə kil də çat dır ma lı dır.   

İş ğal çı öl kə yə qar şı gə lə
cək də bir sı ra sank si ya lar da 
tət biq olun ma lı dır: 

• İlk növ bə də, er mə ni 
lob bi si nin xa ric də qon dar
ma “DQR”i ta nıt maq is ti qa

mə tin də səy lə ri nin qar şı sı 
bey nəl xalq bir lik tə rə fin dən 
alın ma lı dır; 

• ATƏT–in Minsk qru pu
nun üzv lə ri və həm sədr döv
lət lər bey nəl xalq hü qu qun 
prin sip lə ri nin re al hə yat da 
tət bi qi üzə rin də ça lış ma lı dır
lar; 

• Qon dar ma soy qı rı mı nın 
və qon dar ma re ji min bey nəl
xalq təş ki lat lar da və döv lət
lər də ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin
də Er mə nis ta nın cəhd lə ri nin 
qar şı sı alın ma lı dır;

• Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi
şə si za ma nı ağır ci na yət lər tö
rət miş er mə ni döv lət rəs mi
lə ri nin Av ro pa it ti fa qı, ABŞ, 
elə cə də Minsk qru pu na di
gər üzv öl kə  lə rə sə fər lə ri nin 
qar şı sı alın ma lı dır.  

Er mə nis ta nın qə za lı və
ziy yət də olan Met sa mor 
Atom Elekt rik Stan si ya sı nın 
bağ lan ma sı is ti qa mə tin də re
gi on döv lət lə ri n və bey nəl
xalq bir li yin səy lə ri nin  güc
lən di ril mə si də son də rə cə 
va cib dir. Bü töv lük də Av ro pa 
üçün təh lü kə oca ğı olan Met
sa mor AES həm də böl gə 
üçün bö yük tex no gen qə za 
mən bə yi dir. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin bu mə sə lə ilə bağ lı 
tə ləb lə ri də ta ma mi lə ob yek
tiv xa rak ter da şı yır. Hə min 
AESin bağ lan ma sı Er mə nis
ta na qar şı iq ti sa di müs tə vi də 
tət biq edi lə bi lə cək mü hüm 
ad dım lar dan bi ri ola bi lər.

Bun dan baş qa, Minsk 
qru pu na həm sədr öl kə lər 
münaqişənin re al həl li üçün 
müm kün va ri ant lar üzə rin də 
iş lə mə li və prin si pi al ya naş
ma or ta ya qoy ma lı dır lar. Tə
əs süf ki, bu gün həm sədr lə rin 
“fə al lı ğı” yal nız mə na sız sə fər 
və bə ya nat lar la məh dud la şır. 

İn ti zar SULTANLI,
hüquqşünas

Ermənistana qarşı niyə sanksiyalar tətbiq edilmir?!

“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 Bi
nə qə di Ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 2003
2004cü il təv və lüd lü lər ara sın da 
ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
ana dan ol ma sı nın 91ci il dö nü mü 
mü na si bə ti lə təş kil edil miş “Fut bol” 
tur ni ri nin fi nal mər hə lə si ke çi ri lib. 
Tur nir də Ba kı şə hər ko man da la rı 
ilə ya na şı,  Şir van şə hə ri nin və İs
ma yıl lı ra yo nu nun ko man da la rı da 
iş ti rak edib lər. 

Hər bi rin də 15 nə fər ol maq la 10 
ko man da nın iş ti rak et di yi ya rış da I 
ye rə Bi nə qə di1 ko man da sı, II ye rə 
Bi nə qə di2 ko man da sı, III ye rə isə 
İs ma yıl lı ra yo nu nun ko man da sı la
yiq gö rü lüb.

Mü ka fat lan dı rıl ma mə ra si min də 
çı xış edən Bi nə qə di Ra yon Gənc lər 

və İd man İda rə si nin əmək da şı Ra
fiq Nə si rov qeyd edib ki, dün ya da 
se vi lən id man növ lə rin dən bi ri olan 
fut bo lun in ki şa fı na döv lət tə rə fin dən 
bö yük diq qət ay rı lır: “20052015ci 
il lər də fut bo lun in ki şa fı na da ir Döv
lət Proq ra mı”nın qə bu lu fut bo lun 
yük sə li şi nə cid di tə kan ve rib. Pay
taxt la ya na şı, böl gə lər də də yüz lər lə 
fut bol mey dan ça sı ti ki lib və ya tə mir 
edi lə rək əha li nin is ti fa də si nə ve ri
lib. Uşaq və ye ni yet mə lər ara sın da 
fut bol tur ni ri nin ke çi ril mə si pers
pek tiv li uşaq la rı aş kar la maq və uşaq 
fut bo lu nu in ki şaf et dir mək lə ya na şı, 
ye ni yet mə lə rin zə rər li vər diş lər dən 
çə kin mə si, asu də vaxt la rı nın sə mə
rə li təş kil olun ma sı ba xı mın dan bö
yük əhə miy yət kəsb edir.

Tur ni rin ye ku nun da qa lib lər ku
bok, dip lom və xa ti rə hə diy yə lə ri 
ilə mü ka fat lan dı rı lıb lar.

Fut bol üz rə xa ti rə tur ni ri  
ba şa ça tıb

M.ORUCOV

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı Mü
da fiə Sə na ye si Na zir li yi Ci haz 
İs teh sa lat Bir li yi nin “Sə na ye
ci haz” EİM üz rə əra zi ilk par
ti ya təş ki la tın da ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin ana dan 
ol ma sı nın 91ci il dö nü mü nə 
həsr olun muş təd bir ke çi ri lib.

Mə ra sim də YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
apa rat rəh bə ri Qa bil Qa

fa rov, MSN CİB üz rə əra zi 
ilk par ti ya təş ki la tı nın səd
ri Mə həb bət Hüm bə tov, 
“Sə na ye ci haz” EİMin baş 
di rek tor müa vi ni Sə fər Əs
gə rov və mü əs si sə nin kol
lek ti vi iş ti rak edib. 

Təd bir iş ti rak çı la rı ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin 
mü əs si sə də ki büs tü önü
nə gül dəs tə lə ri qo yub lar. 
Son ra təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan Mə həb bət Hüm bə tov 
ümum mil li li de rin Azər bay

can üçün gör dük lə ri iş lər dən 
da nı şıb. O qeyd edib ki, da hi 
li der 1993cü il də xal qın tə
ki di və tə lə bi ilə ha ki miy yə
tə gəl mə səy di, in di ki döv lə
ti miz möv cud ol ma ya caq dı. 
M.Hüm bə tov hər bisə na ye 
komp lek si nin qu rul ma sın da 
Hey dər Əli ye vin ro lun dan 
da nı şa raq bil di rib ki, bu gün
kü hər bi sə na ye komp lek si
nin əsa sı ulu ön dər döv rün də 
qo yu lub və Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fin dən mü da fiə 

sə na ye si nin in ki şa fı si ya sə ti 
uğur la da vam et di ri lir.

Son ra təd bir də çı xış edən 
əra zi ilk par ti ya təş ki la tı Qa
dın lar Şu ra sı nın sədr müa vi ni 
Vü sa lə Hümbə to va, təş ki la
tın ida rə hey təi nin üz vü Adil 
Məm mə dov, Gənc lər Bir li yi
nin səd ri Rə şad Hə sə nov və 
mü əs si sə Həm kar lar Ko mi tə
si nin səd ri Fu ad Məm mə dov 
da hi şəx siy yə tin fəa liy yə ti 
haq qın da da nı şıb lar. 

Qa bil Qa fa rov çı xı şın da 

Hey dər Əli ye vin Azər bay can 
üçün xid mət lə ri nin öl çü yə
gəl məz ol du ğu nu qeyd edib. 
O bil di rib ki, 1993cü il də 
Hey dər Əli ye vin Azər bay can 
rəh bər li yi nə qa yı dı şı döv rün
dən baş la yan in ki şaf, müa sir
ləş mə xət ti Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fin dən bu gün 
uğur la da vam et di ri lir. 

Son ra Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın sı ra la rı na ye ni 
qə bul edil miş üzv lə rə və si qə
lər təq dim edi lib.

Əra zi ilk par ti ya təş ki la tın da təd bir

MaİLaĞaXaNOV

Cə miy yə tin ən köv rək, 
mü da fiə yə da ha çox  eh ti
yac du yan züm rə si ni təş kil 
edən uşaq la ra gös tə ri lən 
tib bi xid mət lə rin key fiy yə
ti nin yax şı laş dı rıl ma sı döv
lə tin so si al yö nüm lü si ya
sə ti nin prio ri tet is ti qa mət
lə rin dən bi ri ni təş kil edir. 
BMTnin Uşaq Hü quq la rı 
Kon ven si ya sı na, “Mi nil li yin 
İn ki şaf Məq səd lə ri”nə, elə
cə də “Azər bay can – 2020: 
gə lə cə yə ba xış” İn ki şaf 
Kon sep si ya sı na uy ğun ola
raq son il lər bu sa hə də bir 
sı ra mü hüm təd bir lər hə ya
ta ke çi ril miş dir.

Uşaq la ra tibb xid mət lə
ri gös tə rən mü əs si sə lə rin 
mad ditex ni ki ba za sı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı, on la rın 
müa sir tib bi tex ni ka və lə
va zi mat lar la təc hiz edil mə
si, ye ni tib bi tex no lo gi ya la
rın tət bi qi, tib bi kadr la rın 
pe şə sə viy yə si nin ar tı rıl
ma sı və di gər təd bir lər 
nə ti cə sin də uşaq la rın sağ
lam lı ğı nı xa rak te ri zə edən 
gös tə ri ci lər də nə zə rə çar
pan müs bət di na mi ka mü
şa hi də olu nur.

Pre zi dent İl ham Əli ye
vin 2013cü il ta rix li 10 de
kabr sə rən ca mı ilə təs diq 
edil miş “Uşaq la rın ic ba ri 
dis pan se ri za si ya sı haq qın
da”  Qa nu nun ic ra sı nı tə
min et mək məq sə di ilə ha
zır lan mış mü va fiq Döv lət 
Proq ra mı uşaq lar ara sın da 
xəs tə lən mə nin, sağ lam lıq 
im kan la rı nın məh dud lu ğu
nun və ölü mün sə viy yə si
nin azal dıl ma sı na yö nəl dil
miş dir. 20132017ci il lə ri 
əha tə edən Döv lət Proq
ra mın da uşaq la rın ic ba ri 
dis pan se ri za si ya sı nı hə ya ta 
ke çi rən döv lət tibb mü əs

si sə lə ri nin mad ditex ni ki 
ba za sı nın güc lən di ril mə si, 
on la rın la bo ra tor müa yi nə
lə ri apar maq üçün di aq nos
tik ava dan lıq və re ak tiv lər lə 
təc hiz edil mə si, kadr la rın 
tək mil ləş di ril mə si və əha li 
ara sın da ge niş maa rif lən
dir mə iş lə ri nin apa rıl ma sı 
mə sə lə lə ri ək si ni tap mış
dır. 

Öl kə baş çı sı nın im za
la dı ğı sə rən cam Bi nə qə di 
ra yo nun da da uğur la hə
ya ta ke çii ri lir. 20 say lı uşaq 
po lik li ni ka sın da qey diy yat
da olan 17 ya şa dək uşaq la
rın ic ba ri dis pan se ri za si ya sı 
işi uğur la hə ya ta ke çi ri lir. 
Po lik li ni ka nın baş hə ki mi 
Xu ra man Hü sey no va nın 
söz lə ri nə gö rə, bu sə hiy yə 
mü əs si sə sin də  ümu mi lik
də 8 min 52 uşaq qey diy
yat da dır: “Bun lar dan 6 min 
850 nə fə ri ni 13 ya şa dək, 
1.202 nə fə ri ni isə 1417 yaş 
ara sın da uşaq lar təş kil edir. 
Öl kə baş çı sı nın im za la dı
ğı sə rən cam dan irə li gə
lə rək Sə hiy yə Na zir li yi nin 
im za la dı ğı mü va fiq əm rə 
əsa sən, ap re lin 30na qə
dər ra yon da 7 min 782 nə
fər uşaq tib bi müa yi nə dən 
keç miş dir. Bu da təx mi nən  
qey diy yat da olan uşaq la rın 
96%ni təş kil edir. Müa yi nə 
za ma nı 2019 uşaq  am bu la
tor müa yi nə yə gö tü rül müş, 
22 uşaq isə müx tə lif xəs tə
lik lər dən  hos pi ta li za si ya 
olun muş dur”. 

“Nə? Harada? Nə zaman?”

Uşaq la r tib bi  
müa yi nə dən ke çi ri lir

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti, ra yon Gənc lər və İd man İda rə si 
və Ye ni Azər bay can Par ti ya sı Bi nə
qə di rayon təşkilatının bir gə təş ki
lat çı lı ğı ilə Föv qə la də Hal lar Na zir
li yi nin Mül ki Mü da fiə Qo şun la rı nın 
“N” say lı hər bi his sə sin də əs gər lər 
ara sın da ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 91ci il
dö nü mü nə  həsr olun muş “Nə? Ha 
ra  da  ? Nə za ma n?” in tel lek tu al ya rı şı 
ke çi ri lib.

Təd bi ri açıq elan edən hər bi his
sə  nin ko man dir müa vi ni Za bil Əli yev 
ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin hə
yat və fəa liy yə tin dən da nı şıb və onun 
ir si nin da im öy rə nil mə si nin va cib li yi
ni vur ğu la yıb. 

Ya rış da 8 ko man da nın tər ki bin
də 48 nə fər əs gər iş ti rak edib. Ye kun 
nə ti cə yə əsa sən,  “Gənc li der lər” ko
man da sı I, “Yan ğın sön dü rən” ko man
da sı II, “Xi la se di ci” ko man da sı isə III 
ye rə la yiq gö rü lüb. Ya rış da fərq lə nən
lər dip lom və xa ti rə hə diy yə lə ri ilə 
təl tif olu nub lar.

YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la tı
nın apa rat rəh bə ri Qa bil Qa fa rov və 
Gənc lər və İd man İda rə si nin rəi si 
Qüd si Bay ra mov ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin əsa sı nı qoy du ğu si ya si kur
sun bu gün Azər bay can Pre zi den ti 
İlham Əli yev tə rə fin dən uğur la da vam 
et di ril di yi ba rə də da nı şıb, gənc əs gər
lə rə xid mə ti və zi fə lə rin də və şəx si 
hə yat la rın da uğur lar ar zu la yıb lar.
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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

 iqtisadiyyat  xaricixəbərlər

 mədəniyyət

 maraqlı

Ver gi lər Na zir li yi tə rə fin dən gös
tə ril mə si nə zər də tu tu lan 60 elekt ron 
xid mət dən 20122013cü il lər də is ti
fa də yə ve ril miş 51 nö vü üz rə in zi ba ti 
req la ment lər “Hü qu qi Akt la rın Döv lət 
Re yest ri”ndə elekt ron va ri ant da dərc 
edil miş dir. 

Bu ba rə də na zir li yin ana li tik in for
ma si ya şö bə sin dən bil dir miş lər. 

“Ver gi tə rəf daş lı ğı sa zi şi”nin bağ
lan ma sı üçün əri zə lə rin qə bu lu”, “Ca
ri ver gi ödə mə lə ri nin he sab lan ma sı 
haq qın da ara yış”ın təq dim edil mə si və 
“Azər bay can Res pub li ka sın da kom mer
si ya hü qu qi şəxs lə rin döv lət qey diy ya tı 
haq qın da mə lu ma tın dərc edil di yi mət
bu nəşr də kom mer si ya hü qu qi şəx sin 
ləğv edil mə si, kre di tor la rın tə ləb lə ri nin 
bil di ril mə si qay da sı və müd də ti haq qın
da ilk mə lu ma tın dərc olun ma sı ilə bağ

lı mü ra ci ət lə rin qə bu lu və dər co lun ma 
fak tı nı təs diq edən sə nə din ve ril mə si” 
üz rə elekt ron xid mət lə rin gös tə ril mə si
nə baş la nıl mış dır. Bu nun la da xid mət
lə rin ümu mi sa yı 54ə çat mış dır. Xid
mə tin ye ni növ lə ri ilə əla qə dar ha zır
lan mış mü va fiq in zi ba ti req la ment lə rin 
la yi hə lə ri Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Və tən daş la ra Xid
mət və So si al İn no va si ya lar üz rə Döv lət 
Agent li yi ilə ra zı laş dı rıl mış dır. 

Elekt ron xid mət lə rin is ti fa də çi lə
ri Ver gi Mə cəl lə si ilə mü əy yən edil
miş qay da da ver gi ödə yi ci si nin ey
ni ləş di ril mə nöm rə si (VÖ EN) al mış 
hü qu qi və fi zi ki şəxs lər dir. Xid mət 
in te rak tiv qay da da ödə niş siz hə ya ta 
ke çi ri lir və http://www.eta xes.gov.az,  
http://www.egov.az ün van la rın da is ti
fa də çi lə rə təq dim olu nur. 

Ca ri ilin ap rel ayı ər zin də 2 mil yon 
633 min 818 ton Azər bay can neft i Cey
han li ma nın dan dün ya ba zar la rı na çı xa
rıl mış dır. Bu nun 1 mil yon 840 min 490 
to nu nu Azər bay can Res pub li ka sı Döv
lət Neft Fon du nun neft i təş kil et miş dir. 

Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət 

Neft şir kə ti nin mət bu at xid mə tin dən 
bil dir miş lər ki, ümu miy yət lə, Ba kı
Tbi li siCey han kə mə ri is tis ma ra ve
ri lən gün dən 2014cü il ma yın 1dək 
Cey han li ma nın dan 242 mil yon 639 
min 231 ton Azər bay can neft i dün ya 
ba zar la rı na yo la sa lın mış dır. 

Bey nəl xalq “Als tom” şir kə ti Azər
bay can Də mir Yol la rı üçün 50 ədəd 
KZ8A yük elekt ro vo zu gön də rə cək. Bu 
haq da mü qa vi lə ma yın 12də Ba kı da 
ke çi ril miş Azər bay canFran sa biz nes 
fo ru mun da im za lan mış dır. 

Bu elekt ro voz lar 20162018ci il
lər də “Als tom” şir kə ti nin iş ti ra kı ilə 
İEKZ müş tə rək mü əs si sə si tə rə fin dən 
is teh sal edi lə cək dir. Mü qa vi lə nin ümu
mi həc mi təx mi nin 300 mil yon av ro, o 
cüm lə dən “Als tom” şir kə ti nin kont rakt 
üz rə pa yı təx mi nən 150 mil yon av ro 
ola caq dır. 

İm za lan mış sə nə də əsa sən, ser vis 
de po su nun ya ra dıl ma sı, tex ni ki dəs tək 
və tex ni ki xid mə tin tə min edil mə si, ha
be lə müş tə ri nin iş çi lə ri nin öy rə dil mə si 
də nə zər də tu tu lur. Bu mə sə lə lər ya xın 
al tı ay ər zin də mü za ki rə edi lə cək dir. 

Elekt rik ener ji si is teh sa lı və nəq li 
üçün ava dan lıq lar, ha be lə də mir yol inf
rast ruk tu ru ava dan lıq la rı is teh sa lı sa hə
sin də dün ya da li der sa yı lan “Als tom” şir
kə ti təx mi nən yüz öl kə nin ba zar la rın da 
fəa liy yət gös tə rir. “Als tom” Azər bay can
da 20 il dən çox dur ki, iş apa rır və öl
kə mi zin ba zar la rın da fəa liy yət gös tə rir. 

Elekt ron xid mət lə rin sa yı 54-ə çat mış dır Su ri ya da tö rə di lən ci na yət lər lə 
bağ lı Fran sa nın tək li fi 

Ye ni bə dii film çə ki lir 

Qırmızı turp superməhsuldur

Ba lı ğın ağ zın da… gü lən qur ba ğa 

Av ro pa da “Mu zey lər ge cə si” gü nü 

Ve ne sue la da po lis lə eti raz çı lar 
ara sın da toq quş ma olub

Polşalı fo toq ra fın  
Azər bay can tə əs sü rat la rı

Av ro pa lı nın ən xoş bəxt vaxt la rı

Al ma ni ya da si ya si zə min də  
tö rə di lən ci na yət lə rin sa yı ar tıb

Cey han dan dün ya ba zar la rı na 242  
mil yon 639 min ton neft çı xa rıl mış dır

Ye ni yük elekt ro voz la rı alı na caq  

Su ri ya da ən gər gin dö yüş
lər pay taxt Də məş qin şər qin də, 
həm çi nin Hə ləb, Də raa və La ta
ki ya da qey də alı nıb. Mü xa lif ər 
Də raa da hö ku mət qüv və lə ri nin 
nə za rə tin də olan mü hüm bi na
lar dan bi ri ni part la dıb lar. On lar 
bi na nın al tı na giz li tu nel qa za raq 
ora ya çox say da part la yı cı qur ğu 
yer ləş di rə bi lib lər. Hə ləb də isə 
ha va kəş fiy ya tı ida rə si nın ya
xın lı ğın da gər gin qar şı dur ma
lar qey də alı nıb. Ölən lə rin sa yı 
ba rə də də qiq mə lu mat ve ril mir. 

Fran sa BMT Təh lü kə siz lik 
Şu ra sı na Su ri ya da bə şə riy yə
tə qar şı tö rə di lən ci na yət lər lə 
bağ lı dos ye nin Bey nəl xalq Ci
na yət Məh kə mə si nə təq dim 
olun ma sı nı tək lif edib. Bil di ri lir 
ki, mə sə lə ilə bağ lı qə rar la yi
hə si bu həft ə mü za ki rə olu na
caq və gə lən həft ə səs ver mə yə 
çı xa rı la caq. Qeyd edək ki, İn san 
Haq la rı üz rə Ali Ko mis sar Na
vi Pil ley ey ni tək lif ə də fə lər lə 
çı xış et sə də is tə yi nə na il ola 
bil mə yib.

Cə fər Cab bar lı  adı na 
“Azər bay can film” Ki nos tu di ya
sın da döv lət si fa ri şi ilə is teh sal 
olu nan “Əs gə rin şü caə ti” ad lı 
ye ni tam met raj lı bə dii fil min 
çə ki liş lə ri nə baş la nıl mış dır.

Ki nos tu di ya dan bil dir miş
lər ki, İkin ci Dün ya mü ha ri bə
sin də fa şizm üzə rin də Qə lə
bə nin 70 il li yi nə həsr olun muş 
fil min sse na ri mü əl lif ə ri Yu ri 
Vo rob yov və Ya vər Rza yev, re
jis so ru El xan Cə fə rov, qu ru luş

çu ope ra to ru isə Na dir Meh di
yev dir.

“Əs gə rin şü caə ti” fil mi nin 
çə ki liş lə ri nə Be la ru sun Brest 
şə hə rin də baş la nıl mış dır. 
Film də Al ma ni ya və Ru si ya nın 
ta nın mış akt yor la rı ilə ya na şı, 
Azər bay can Döv lət Pan to mi
ma Te at rı nın akt yo ru, “Çöl çü” 
fil min də ya rat dı ğı ob raz la ta
ma şa çı la rın rəğ bə ti ni qa zan
mış Bəh ruz Va qi foğ lu da rol 
al mış dır.

Uzun sü rən qış dan son ra 
or qa nizm öz qüv və si ni bər pa 
et mə li dir. Ya zın baş lı ca prob
le mi avi ta mi noz dur. Qır mı zı 
tur pu qi da ra sio nu na əla və et
mək lə bu nun öh də sin dən çox 
asan lıq la gəl mək müm kün dür.

Die to loq lar yazyay döv
rün də tur pu qi da ra sio nu na 
da xil et mə yi məs lə hət gö rür
lər. Su per məh sul lar sı ra sı na 
da xil edi lən qır mı zı turp ya yın 
əv və lin də da ha fay da lı olur. 
Dur ğun luq pro ses lə rin də, mə
sə lən, ös kü rək za ma nı bu tə
rə vəz çox kö mək edir. Onun 
tər ki bin də ki fi to kim yə vi bir
ləş mə lər xər çəng əley hi nə 
tə sir gös tə rir. Qır mı zı turp da 
həm çi nin C vi ta mi ni, ka li um 
çox dur. “The Ti mes of In dia” 

qə ze ti ya zır ki, turp təz yi qi 
aşa ğı sa lır, im mu ni tet sis te mi ni 
fə al laş dı rır. 

Qır mı zı turp sel lü loz la zən
gin ol du ğu üçün şə kər li xəs tə
lər və mə dəba ğır saq trak tı 
xəs tə lik lə ri olan in san lar üçün 
əvə ze dil məz dir, ka lo ri si az dır. 
Bun dan əla və, qır mı zı turp dan 
kos me tik va si tə, üz üçün mas ka 
ki mi də is ti fa də et mək olar. 

Avst ra li ya lı ba lıq çı An
qus Ceyms tut du ğu ba lı ğın 
ağ zın da ağac qur ba ğa sı nı 
gör dük də hey rə tə gəl miş dir. 
Qur ba ğa sağ qal maq la bə ra
bər, həm də gü lüm sə yir miş. 
Qur ba ğa nın və ziy yə ti ba
lıq çı nı mər hə mə tə gə tir miş 
və o, hər iki can lı nın şək li ni 
çək dik dən son ra ye ni dən su
ya bu rax mış dır. Bir ne çə gün 
ər zin də hə min şə kil Fa ce bo
ok şə bə kə sin də 40 min dən 
çox səs top la mış dır.

Şi ma li Kvins lend dən olan 

ba lıq çı de miş dir ki, o in di yə
dək heç vaxt be lə qə ri bə ha di
sə ilə qar şı laş ma mış dır: “Mən 
ça şıb qal mış dım. Əv vəl cə mə
nə elə gəl di ki, bu, ot yı ğı nı dır. 
Am ma son ra o, göz lə ri ni yu
mubaç dı və mə nə elə gəl di 
ki, gü lüm sə di. Yax şı ki, ya nım
da fo toka me ra var idi. Mən 
bu cüt lü yü bu rax maq qə ra rı na 
gəl dim, am ma dost la rı ma gös
tər mək üçün on la rın şək li ni 
çək dim”. 

Ba lıq çı nın heç ağ lı na be lə 
gəl məz di ki, xa nı ba lı ğı nın ağ

zın da kı qur ba ğa nın şək li onu 
bü tün dün ya da məş hur edə
cək dir. Bir ne çə gün ər zin də 
dün ya nın bir çox öl kə lə rin dən 
iki min dən çox in san şə ki lə 

rəy bil dir miş dir. İn san la ra ən 
çox xoş gə lən ba lıq çı nın hu
ma nizm nü ma yiş et di rə rək şi
rin cüt lü yü azad lı ğa bu rax ma sı 
ol muş dur. 

Ma yın 17də Av ro pa da 
“Mu zey lər ge cə si” mə də ni
maa rif ak si ya sı ke çi ri lə cək dir. 
Təd bi rə müx tə lif öl kə lə rin iri 
mu zey lə ri, sər gi sa lon la rı və 
qa le re ya la rı cəlb olu na caq dır. 
Bu ak si ya ya qo şu lan mu zey lə
rin sa yı il bə il ar tır. 

“Mu zey lər ge cə si” gü nün də 
Av ro pa da sə ya hət də olan la ra 
bir ge cə də bir ne çə mu zey
də ol maq ki mi uni kal im kan 

ve ri lə cək dir. İri şə hər lər də 
mu zey lə rə ge dən lə rin ra hat
lı ğı nı tə min et mək üçün sər gi 
sa lon la rı ara sın da şü tü yən xü
su si şattlav to bus lar təş kil edi
lə cək dir. Ak si ya çər çi və sin də 
mu zey lə rin ço xu pul suz ola caq, 
bun dan əla və, bə zi şə hər lər də 
va hid bi let lər sa tı la caq dır. 

Ak si ya dün ya üz rə bir ne çə 
min mə də niy yət mü əs si sə si ni 
bir ləş di rir. 

 “Reu ters”in mə lu ma tı na 
gö rə, Ve ne sue la da hö ku mət 
əley hi nə nü ma yiş lər da vam 
edir. Min lər lə tə lə bə pay taxt 
Ka ra kas da Tu rizm Na zir li yi 
bi na sı nı  zəbt et mə yə cəhd 
gös tə rib. Nə ti cə də nü ma yiş çi
lər lə po lis ara sın da toq quş ma
lar baş ve rib.  Eti raz çı lar po li sə 
daş və “Mo lo tov” kok tey li atıb, 
po lis on la ra qar şı göz ya şar dı cı  

qaz və re zin gül lə lər dən is ti
fa də edib. Şa hid lə rin söz lə
ri nə gö rə, on lar la adam həbs 
olu nub.

Qeyd edək ki, Ve ne sue la
da son 8 həft ə dir da vam edən 
nü ma yiş lər lə 42 nə fər ölüb, 
800dən ar tıq adam ya ra la nıb. 
Ak si ya lar da 1500 nə fər həbs 
olu nub, on lar dan 160ı hə lə də 
azad lı ğa bu ra xıl ma yıb. 

Pol şa nın Vrots lav şə hə rin
də, “Me dia te ka” sər gi sa lo nun
da Boq dan Ba sın “Azər bay can 
av ro pa lı fo toq ra fın gö zü ilə” 
ad lı fo to sər gi si açıl mış dır. La
yi hə nin mü əl li fi Rus lan Ələk
bə rov   bil dir miş dir ki, sər gi də 
Azər bay ca nın mən zə rə li yer
lə ri ni, mə də niy yə ti ni və adət
ənə nə lə ri ni əks et di rən 30
dan çox şə kil nü ma yiş et di ri lir. 

Həft ə nin so nu na ki mi da
vam edə cək sər gi tu rist lə rin 
axı nı nın güc lü ol du ğu av qust 
ayın da tək rar nü ma yiş et di ri
lə cək dir. La yi hə Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya
nın da Gənc li yə Yar dım Fon du
nun dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lir. 
Sər gi ni Pol şa nın di gər şə hər
lə rin də də nü ma yiş et dir mək 
nə zər də tu tu lur.

Bri ta ni ya so sio loq la rı müa
sir av ro pa lı nın hə ya tın da ən 
xoş bəxt vax tı tap mış lar. On la
rın fik rin cə, hə min vaxt həft ə
nin cü mə gü nü, sa at 18.08dir.

Lon don da çı xan “Da ily Te
leg raph” qə ze ti ya zır: “İn san 
cü mə gü nü iş dən çı xan da qar
şı dan gə lən is ti ra hət gün lə ri ni 
ne cə ke çi rə cə yi ümi di ilə fə
rəh li an lar və xoş bəxt hiss lər 
ya şa yır. Or ta sta tis tik Av ro pa 
sa ki ni be lə bir duy ğu nu ax şam 
sa at al tı dan sək kiz də qi qə keç
miş da ha kəs kin hiss edir. Təd
qi qa tın mü əl li fi Cu lu i an Qay 
be lə əh va lı “cü mə gü nü şöv qü” 
ad lan dır mış dır.

Şən bə gü nü nün sə hə ri xoş
bəxt vaxt lar si ya hı sın da ikin ci 
yer də dir. C.Qa yın söz lə ri nə 

gö rə, av ro pa lı la rın əh va lı ən 
çox həft ə nin ba zar er tə si, sa at 
13. 42 də qi qə də po zu lur: “İn
san lar ba zar er tə si ni sev mir lər, 
çün ki iş lə bağ lı stress lə rin əsas 
his sə si hə min gün baş ve rir”. 

Al ma ni ya Da xi li İş lər Na
zir li yi nin açıq la dı ğı he sa ba ta 
əsa sən, öl kə də si ya si zə min
də tö rə di lən ci na yət lə rin sa yı 
2013ci il də 31 min 645ə ça tıb. 
Bu isə 2012ci il lə mü qa yi sə
də 15% çox dur.  Ci na yət lə rin 
40%i  ra di kal sol yö nüm lü 
qüv və lər tə rə fin dən tö rə di
lib. Si ya si zə min də baş ve rən 
ci na yət lər nə ti cə sin də ya ra la
nan şəxs lə rin sa yı isə 283 nə

fər ar ta raq 1873 nə fə rə ça tıb. 
Sol çu ekst re mist lər tə rə fin dən  
2013cü il də 3 po lis əmək da şı 
öl dü rü lüb, 170i  isə ya ra la nıb.


