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Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ap re lin 14də Lit va 
Res pub li ka sı nın da xi li iş lər 
na zi ri Dai lis Al fon sas Ba
ra ka us ka sın baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti ni qə bul 
et miş dir.

Dai lis Al fon sas Ba ra ka
us kas Lit va Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti xa nım Dal ya 
Qri ba us kay te nin sa lam la
rı nı döv lə ti mi zin baş çı sı na 
çat dır mış dır. Azər bay ca na 
bir ne çə də fə sə fər et di yi
ni vur ğu la yan lit va lı na zir 
ötən dövr ər zin də öl kə
miz də ge dən bö yük in ki şaf 
pro ses lə ri nin on da də rin 

tə əs sü rat ya rat dı ğı nı de
miş dir. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Pre zi dent Dal ya Qri ba us
kay te nin sa lam la rı na gö rə 
min nət dar lı ğı nı bil dir miş, 
onun da sa lam la rı nı Lit va 
döv lə ti nin baş çı sı na çat dır
ma ğı xa hiş et miş dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
öl kə miz də bü tün sa hə lər
də sü rət li iq ti sa di in ki şa fa 
na il olun du ğu nu məm
nun luq la qeyd et miş dir. 
Gö rüş də Azər bay can ilə 
Lit va ara sın da əmək daş lı
ğa da ir 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 ap re lin 14də Fran
sa nın keç miş xa ri ci iş lər 
na zi ri Über Ved ri ni qə bul 
et miş dir.

Gö rüş də Azər bay can 
ilə Fran sa ara sın da iki tə
rəf  i əmək daş lıq əla qə lə ri, 
re gio nal və bey nəl xalq 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 ap re lin 14də Ru si ya 
Fe de ra si ya sı nın Ul ya novsk 
vi la yə ti nin qu ber na to ru 
Ser gey Mo ro zo vun baş çı lıq 
et di yi nü ma yən də he yə ti ni 
qə bul et miş dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Azər bay can Res pub li ka sı 
ilə Ru si ya Fe de ra si ya sı ara
sın da iki tə rəf  i əla qə lə rin, o 
cüm lə dən öl kə miz ilə Ru
si ya nın ay rıay rı sub yekt
lə ri ara sın da əmək daş lı ğın 
uğur la in ki şaf et di yi ni vur
ğu la mış dır. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı Ru si ya Fe de ra si ya
sı nın Ul ya novsk vi la yə ti
nə sə fə ri ni məm nun luq
la xa tır la mış dır. Öl kə miz 
ilə Ru si ya Fe de ra si ya sı və 
onun sub yekt lə ri ara sın da 
müx tə lif is ti qa mət lər də, o 
cüm lə dən in ves ti si ya, bir gə 
is teh sal və di gər sa hə lər də 
fə al əmək daş lı ğın möv cud 
ol du ğu nu de yən Pre zi dent 

İl ham Əli yev bu əla qə lə
rin  ge niş lən di ril mə si üçün 
yax şı im kan la rın ol du ğu
nu de miş dir. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı əmək daş lı ğı mı zın 
ye ni sa hə lə ri nin mü əy yən
ləş di ril mə si ba xı mın dan 
Ba kı da ke çi ri lən Ru si ya
Azər bay can biz nes fo ru mu
nun önə mi ni qeyd et miş dir. 

Bö yük nü ma yən də he
yə ti ilə öl kə mi zə sə fər et
di yi ni vur ğu la yan Ser gey 
Mo ro zov əmək daş lı ğı mı
zın müx tə lif sa hə lər də 
da ha da ge niş lən di ril mə si 
üçün yax şı im kan la rın ol
du ğu nu de miş dir. Ser gey 
Mo ro zov Azər bay can ilə 
iq ti sa di və hu ma ni tar sa
hə lər də əmək daş lı ğın da ha 
da ge niş lən di ril mə si üçün 
Ul ya novsk vi la yə tin də hə
ya ta ke çi ri lən iş lər və la yi
hə lər dən da nış mış, əmək
daş lı ğı mı zın bun dan son ra 
da in ki şaf et di ri lə cə yi nə 
əmin li yi ni bil dir miş dir.

Lit va nın da xi li iş lər 
na zi ri ilə gö rüş 

Fi kir mü ba di lə si apa rıl mış dır

Ap re lin 13də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl
ham Əli ye vin sədr li yi ilə Na
zir lər Ka bi ne ti nin 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 sı ke çi ril
miş dir.

İlin bi rin ci rü bü nün so si
aliq ti sa di nə ti cə lə ri nə diq
qət ye ti rən Pre zi dent İl ham 
Əli yev gi riş nit qin də de miş
dir: “Öl kə miz bü tün sa hə
lər də uğur la irə li yə ge dir. 
İq ti sa diy yat 2,5 fa iz art mış dır. 
He sab edi rəm ki, bu, yax şı 
gös tə ri ci dir. Ümu mi da xi
li məh su lu mu zun struk tu ru 
da yax şı la şır. Əl bət tə ki, son 
il lər də bi zim üçün iq ti sa di 
in ki şa fı gös tə rən əsas gös
tə ri ci qey rineft sek to ru nun 
pa ra metr lə ri dir. Ke çən il də 
ol du ğu ki mi, bu il də biz bu 
sa hə də sü rət li in ki şa fa na il 
ola bil mi şik. 

Ke çən il qey rineft  sek to
ru muz 10 fa iz, bu ilin bi rin ci 
rü bün də isə 8,8 fa iz art mış dır. 
Əl bət tə ki, bu ar tım son il lər
də Azər bay can da apa rı lan 
is la hat la rın nə ti cə si dir. İq ti
sa diy yat la bağ lı apa rı lan si ya
sət bi zi bax bu gün kü re al lı ğa 
gə ti rib çı xar mış dır. 

İq ti sa diy ya tın şa xə lən di
ril mə si bi zim əsas prio ri te ti
miz dir. He sab edi rəm ki, biz 
bu na na il ola bil mi şik. Çün ki 
ar tıq uzun müd dət ər zin də 
qey rineft  sek to ru muz sü rət
lə ar tır. 

He sab edi rəm ki, biz so
si al mə sə lə lə rin həl lin də də 
si ya sə ti mi zi düz gün is ti qa
mət də apa rı rıq. Bu si ya sət 
ar tıq il lər ər zin də apa rı lır və 
sı naq dan çıx mış dır. Əha li nin 
pul gə lir lə ri 4,5 fa iz art mış
dır. İnf  ya si ya isə cə mi 2 fa iz 
təş kil edir. Be lə lik lə, hə mi şə 
ol du ğu ki mi, əha li nin gə lir lə
ri inf  ya si ya nı 2 də fə dən çox 
üs tə lə yir. Bu da in san la rın so
si al mə sə lə lə ri nin həl li üçün 
əsas şərt dir. Ey ni za man da, 
bu, Azər bay can da iq ti sa di və 
so si al is la hat la rın düz gün is
ti qa mət də apa rıl ma sı nı gös
tə rir. Çün ki kök lü iq ti sa di 
is la hat lar, ey ni za man da, çox 
cid di so si al proq ram lar la da 
tə min edil mə li dir”.

Da ha son ra öl kə baş çı sı 
iq ti sa diy ya tın ay rıay rı sa
hə lə ri üz rə baş ve rən pro
ses lər dən da nış mış, mü va fi q 
təh lil lər lə iq ti sa di və so si al 
pro ses lə rin xa rak te ri ni şərh 
et miş və ye kun nə ti cə lə ri 
gös tər miş dir. Kənd tə sər rü
fa tı, ma liy yə mə sə lə lə ri, xü
su si lə val yu ta eh ti yat la rı nın 
art ma sı, əha li nin gə lir lə ri nin 
ço xal ma sı, so si al ri fa hı nın 
yük səl mə si, əmək haq qı nın 
op ti mal ar tım si ya sə ti,  re
gi on la rın so si aliq ti sa di in
ki şa fı na da ir üçün cü Döv lət 
Proq ra mı nın qə bul edil mə si, 
əha li nin kom mu nal şə rai ti
nin yax şı laş dı rıl ma sı, Ba kı və 
onun ət raf qə sə bə lə ri nin ye ni 
in ki şaf üfüq lə ri nin mü əy yən

ləş di ril mə si, sa hib kar lı ğın in
ki şa fı və sa ir ak tu al möv zu lar 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin gi riş 
nit qi nin əsas mo ti vi ni təş kil 
et miş dir.

Döv lət baş çı sı xa ri ci si ya
sət sa hə sin də hə ya ta ke çi ri lən 
iş lə rin mü fəs səl şər hi ni ver
mək lə ya na şı, Da vos Dün ya 
İq ti sa di Fo ru mun da, NA TO
da, Dün ya Nü və Sam mi tin
də baş tu tan gö rüş lə rin əhə
miy yə tin dən, Azər bay ca nın 
tə şəb büs kar lı ğı ilə re gi on da 
“Azər bay canGür cüs tanTür
ki yə for ma tı”nın sə mə rə li 
fəa liy yə tin dən, İran İs lam res
pub li ka sı na rəs mi sə fə rin dən, 
Er mə nis tan tə rə fin dən iş ğal 
edil miş Dağ lıq Qa ra bağ və ət
raf ra yon la rın azad olun ma sı 
is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər
dən ət raf  ı bəhs et miş dir. 

2014cü ilin I rü bün də 
öl kə də gö rü lən iş lər lə bağ lı 
yı ğın caq da iş ti rak edən hö
ku mət üzv lə ri nin   mü za ki rə
sin dən son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev ye kun nit qi söy lə miş
dir: “İkin ci rüb də və ilin so
nu na qə dər gö rü lə cək iş lər 
çox dur. Biz bu iş lə rin ha mı
sı nı yük sək sə viy yə də gör
mə li yik. İlk növ bə də, Döv
lət İn ves ti si ya Proq ra mı tam 
şə kil də ic ra edil mə li dir. Bu 
il bu İn ves ti si ya Proq ra mı ki
fa yət qə dər bö yük dür. İn ves
ti si ya lar öl kə mi zin hər tə rəf  i 
in ki şa fı na xid mət gös tə rir və 
güc lü iq ti sa di po ten sia lı mı zın 
ar tı rıl ma sı na yö nə lib dir. 

İnf rast ruk tur la yi hə lə ri 
proq ram üz rə apa rı lır və apa
rıl ma lı dır. Hə lə ki, biz inf rast
ruk tur la yi hə lə ri ni tam şə kil

də ba şa çat dı ra bil mə mi şik. 
An caq bu is ti qa mət də müs bət 
irə li lə yiş var dır. Bu il də ənə
nə vi ola raq qaz laş dır ma, kənd 
yol la rı nın, su və ka na li za si ya 
xət lə ri nin çə ki li şi la yi hə lə ri 
ic ra edi lə cək dir və əs lin də ic
ra edi lir. Bə zi ra yon lar da bu la
yi hə lər ba şa ça tıb. Bə zi ra yon
lar da isə hə lə ki, iş lər da vam 
edir. İç mə li su və ka na li za si ya 
la yi hə lə ri ha zır da əsas prio ri
tet mə sə lə dir. Çün ki elekt rik 
ener ji si ilə tə mi nat, qaz laş dır
ma sa hə sin də ki iş lə rin bö yük 
ək sə riy yə ti ar tıq gö rü lüb dür. 
Ha zır da kənd yol la rı, iç mə li 
su və ka na li za si ya la yi hə lə
ri da ha da bö yük in ves ti si ya 
tə ləb edir. Ey ni za man da, bu 
ya xın lar da Pre zi den tin eh ti yat 
fon dun dan ar te zi an qu yu la rı
nın qa zıl ma sı üçün əla və və
sa it ay rıl mış dır. Bu da in san
la rı iç mə li su ilə tə min et mək 
üçün çox önəm li bir ad dım 
ola caq dır. 

Bir söz lə, bu mə sə lə lər 
Döv lət İn ves ti si ya Proq ra
mın da öz ək si ni ta pıb dır, ic ra 
edil mə li dir, ma liy yə prob
lem lə ri miz yox dur. Ey ni za
man da, so si al inf rast ruk tur 
la yi hə lə ri ic ra edi lir. Biz bu
ra da da key fi y yə tə üs tün lük 
ver mə li yik. Mək təb lə rin, 
xəs tə xa na la rın ti kin ti si ən 
yük sək sə viy yə də apa rıl ma
lı dır. Əmi nəm ki, Döv lət İn
ves ti si ya Proq ra mı nın tam 
həcm də ic ra sı bu il də tə min 
edi lə cək dir. 

So si al proq ram la rın ic ra sı 
da döv lət büd cə sin də nə zər
də tu tu lub. Bu, de di yim ki mi, 
dai mi bir pro ses dir. Biz ça lış

ma lı yıq ki, in san la rı mız so si al 
tə mi nat ba xı mın dan əziy yət 
çək mə sin lər. Xü su si lə az tə mi
nat lı ailə lər üçün so si al dəs tək 
da ha da tə sir li ol ma lı dır. 

İn ves ti si ya Proq ra mı
mız bö yük ol du ğu na gö rə 
biz əl bət tə ki, mak ro iq ti sa
di və ziy yə tə də da im diq qət 
ye tir mə li yik. Ha zır da mak
ro iq ti sa di sa bit lik tə min edi
lir, inf  ya si ya cə mi 2 fa iz dir. 
Ümid edi rəm ki, ilin so nu na 
qə dər inf  ya si ya nı bu sə viy
yə də sax la ya bi lə cə yik. De yə 
bi lə rəm ki, Azər bay can na dir 
öl kə lər dən dir ki, gi riş sö züm
də de di yim ki mi, əha li nin pul 
gə lir lə ri inf  ya si ya nı da im üs
tə lə yir – 2 də fə, 3 də fə. Am
ma bu, dai mi üs tə lə mə dir. Bu 
gös tə ri ci sa də cə ola raq gö zəl 
bir iq ti sa di pa ra metr de yil, bu, 
əs lin də in san la rın gün də lik 
hə ya tın da bö yük rol oy na yan 
bir amil dir. 

Biz ça lış ma lı yıq ki, xa ri ci 
in ves ti si ya la rı öl kə mi zin in
ki şa fı üçün la zım olan, prio ri
tet təş kil edən sek tor la ra cəlb 
edək. Biz də xa ri ci in ves ti si ya
lar da ha çox neft qaz sek to
ru na qo yu lur. Bu da tə bii dir. 
Ar tıq 20 il dir bu, be lə dir. Yə
qin, nə zə rə al saq ki, biz in di 
bö yük ener ji la yi hə lə ri ni ic ra 
edi rik, be lə də ola caq dır. An
caq biz ça lış ma lı yıq ki, di gər 
sek tor la ra da xa ri ci və özəl 
in ves ti si ya la rı da ha bö yük 
həcm də cəlb edək. Çün ki ha
zır da inf rast ruk tur la yi hə lə ri
nin ic ra sı na döv lət in ves ti si
ya la rı qo yu lur. Biz döv lət kre
dit lə rin dən is ti fa də edə rək 
iq ti sa diy ya tın re al sek tor la rı nı 

da can lan dı rı rıq. An caq ça lış
ma lı yıq ki, xa ri ci in ves ti si ya
la rı sə na ye in ki şa fı nın ar tı rıl
ma sı na, kənd tə sər rü fa tı na, 
tu rizm, xid mət, İKT sek tor
la rı na da cəlb edək. Əl bət tə 
ki, bu, o qə dər də asan mə
sə lə de yil dir. Çün ki hə lə ki, 
dün ya nı bü rü müş iq ti sa di və 
ma liy yə böh ra nı nın fə sad la
rı ya şa nır, hə lə apa rı cı dün ya 
iq ti sa diy yat la rı nın iq ti sa di in
ki şa fı on lar üçün la zı mi sə viy
yə də tə min edil mə yib. Ona 
gö rə xa ri ci in ves ti si ya la rı cəlb 
et mək o qə dər də asan mə sə
lə de yil dir. Nə zə rə al ma lı yıq 
ki, dün ya nın ək sər öl kə lə ri 
bu iş lər lə məş ğul dur. An caq 
biz elə bir şə ra it ya rat saq və 
ümu miy yət lə, Azər bay can da 
is la hat lar la, biz nes mü hi ti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı və ümu mi 
in ki şaf la bağ lı mən zə rə çox 
müs bət ol du ğu üçün he sab 
edi rəm ki, əgər bu mə sə lə
lə ri düz gün təş kil et sək, biz 
xa ri ci in ves ti si ya la rı da ha çox 
la zım olan sa hə lə rə yö nəl də 
bi lə rik. Biz bu mə sə lə lər ət
ra fın da iş lə mə li yik. 

Sa hib kar lı ğın in ki şa fı ilə 
əla qə dar iş lər ar tıq yo lun
da dır. Həm ma liy yə re surs
la rı, həm məs lə hət, töv si yə 
xa rak ter li təd bir lər gö rü lür 
ki, sa hib kar lar al dı ğı gü zəşt li 
kre dit lər dən da ha da sə mə
rə li şə kil də is ti fa də et sin lər. 
Bu, əl bət tə ki, emal sə na ye si
nin, kənd tə sər rü fa tı nın in ki
şa fın da özü nü gə lə cək də də 
gös tə rə cək dir. 

Ər zaq təh lü kə siz li yi mə
sə lə lə ri bu sa hə də prio ri tet 
təş kil edir. Ey ni za man da, 
he sab edi rəm ki, biz Azər
bay can da is teh lak edi lən və 
is teh sa lı müm kün olan di gər 
məh sul la rın is teh sa lı ilə cid
di məş ğul ol ma lı yıq. On la rın 
ara sın da ti kin ti ma te ri al la
rı nın is teh sa lı he sab edi rəm 
ki, diq qə ti çək mə li dir. Çün ki 
is teh sa lı müm kün olan bü tün 
məh sul lar Azər bay can da is
teh sal edil mə li dir və biz id
xal dan ası lı lı ğı mı zı azalt ma lı
yıq. İlk növ bə də, iq ti sa diy ya tı 
in ki şaf et dir mək və ye ni iş 
yer lə ri ni ya rat maq üçün. Ey
ni za man da, biz ix rac im kan
la rı mı zı da ar tır ma lı yıq. Mən 
əmi nəm ki, in di kənd tə sər
rü fa tı ilə bağ lı apa rı lan is la
hat lar – məh sul dar lı ğın ar
tı rıl ma sı, sub si di ya lar da şəf
faf  ı ğın tə min edil mə si, kənd 
tə sər rü fa tı tex ni ka sı nın da ha 
da bö yük həcm də alın ma sı 
və di gər təd bir lər nə ti cə sin
də biz də da ha da bö yük ix rac 
po ten sia lı ya ra na caq və bi zim 
ar tan da xi li tə lə bat Azər
bay can da is teh sal olu na caq 
kənd tə sər rü fa tı məh sul la rı
nı həzm edə bil mə yə cək dir.  
Ona gö rə ix rac im kan la rı mı zı 
ar tır ma lı yıq. İx ra ca çı xa rı lan 
məh sul lar ən yük sək dün ya 
stan dart la rı na ca vab ver mə
li dir. Biz ye ni ix rac ba zar la rı 
ax tar ma lı yıq və o ba zar la ra 
çıx ma lı yıq.

Davamı səh. 2-də

Azərbaycan bütün 
sahələrdə uğurla irəliləyir

Ru si ya lı qu ber na tor 
Azər bay can Pre zi den ti nin 
qə bu lun da ol muş dur
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Əvvəli səh. 1-də

Be lə olan hal da biz gə lə
cək də sa hib kar lı ğın və kənd 
tə sər rü fa tı nın yük sə li şi üz rə 
çox di na mik in ki şaf yo lu ilə 
ge də cə yik, bu in ki şa fı tə min 
edə cə yik. Çün ki bi zim üs tün
lü yü müz on dan iba rət dir ki, 
Azər bay can da de moq ra fik və
ziy yət çox müs bət dir, əha li miz 
il dənilə ar tır. Son mə lu ma ta 
gö rə ar tıq 9 mil yon 500 min sə
viy yə si nə ça tıb dır. Er mə nis ta
nı gö tür sək, hər il Er mə nis ta nı 
təx mi nən 80100 min ara sı in
san tərk edir və bu ilin bi rin ci 
rü bü nün sta tis ti ka sı na gö rə, 20 
min dən çox in san tərk edib dir. 
Əl bət tə bu, de po pul ya si ya dır. 
Bir müd dət dən son ra ora da 
ümu miy yət lə, 1 mil yon dan az 
əha li ola caq. An caq ol ma yan 
iq ti sa di in ki şa fı, ne cə de yər lər, 
tə min et mək üçün bu, on lar 
üçün əl ve riş li dir. Çün ki əgər 
fərz et sək ki, Er mə nis tan da da 
Azər bay can da kı ki mi əha li ar
tır, on da ta ma mi lə müf is ləş mə 
baş ve rə cək dir və sə fa lət da ha 
da bö yük öl çü lər lə öl çü lə cək
dir. Bax ma ya raq ki, bu gün də 
yox sul luq sə viy yə sin də ya şa
yan la rın sa yı Er mə nis tan da 35 
fa iz dir. Yə ni, de mək is tə yi rəm 
ki, kənd tə sər rü fa tı nın in ki şa fı 
Azər bay can da müs bət de moq
ra fik di na mi ka nı da nə zə rə al
ma lı dır. 

Mən re gi on la rın so si aliq
ti sa di in ki şa fı ikin ci Döv lət 
Proq ra mı nı mü za ki rə edər kən 
bu mə sə lə lər lə bağ lı ki fa yət 
qə dər ge niş da nış mı şam, tap
şı rıq la rı mı ver mi şəm. Əla və 
söz lə rə eh ti yac yox dur. Sa də
cə, de mək is tə yi rəm ki, kənd 
tə sər rü fa tın da apa rı lan is la
hat la rı də rin ləş dir mək üçün 
ya xın gün lər də ye ni Sə rən cam 
im za la na caq və əmi nəm ki, bu 
Sə rən ca mın çox müs bət tə si ri 
ola caq dır. 

Bi zim ümu mi da xi li məh
su lu mu zun bö yük his sə si ni bu 
gün qey rineft sek to ru tə min 
edir. Bu, müs bət hal dır və iq
ti sa di şa xə lən dir mə si ya sə ti
mi zin nə ti cə si dir. An caq əgər 
biz ix rac struk tu ru na bax saq, 
gö rə rik ki, bu ra da müt ləq ək
sə riy yət neftqaz sek to ru nun 
pa yı na dü şür. Yə qin ki, bu, tə
bii dir. Çün ki bu rə qəm lər və 
ha si lat o qə dər bö yük dür ki, 
əl bət tə, qey rineft sek to ru bu 
temp lər lə ayaq la şa bil mir. An
caq ye nə də ça lış ma lı yıq ki, biz 
qey rineft ix rac po ten sia lı mı zı 
ar tı raq, güc lən di rək. Bu na na il 
ol maq üçün key fiy yət yük sək 
ol ma lı dır, əla və məh sul is teh
sal edil mə li dir. Biz ye ni ba zar
la ra çıx ma lı yıq və çı xa ca ğıq. 

Bil di yi niz ki mi, 2014cü il 
“Sə na ye ili” elan edil miş dir və 
sə na ye ləş mə ilə bağ lı dü şü
nül müş si ya sət apa rı lır. Mən 
ar tıq bu ba rə də da nış mı şam. 
Bir da ha de mək is tə yi rəm ki, 
hər bir ra yon da sə na ye zo
na la rı ya ra dıl ma lı dır. Fev ral 
ayın da bu gös tə riş ve ril miş dir 
və bu gös tə riş ic ra edil mə li dir. 
Əl bət tə ki, bi zim əsas sə na ye 
mər kəz lə ri miz mü əy yən edi
lib. Bu, ənə nə vi mər kəz lər dir. 
Ba kı, Sum qa yıt, – Sum qa yıt 
nə in ki Azər bay ca nın, Cə nu bi 
Qaf qa zın ikin ci bö yük sə na ye 
şə hə ri dir, – Gən cə, Min gə çe
vir şə hər lə ri bi zim əsas sə na ye 
mər kəz lə ri miz dir. An caq de
di yim ki mi, bü tün ra yon lar da 
sə na ye zo na la rı ya ra dıl ma lı dır 
və sə na ye nin in ki şa fı da ha da 
sü rət lə get mə li dir.

Nəq liy yat sek to ru nun in ki
şa fı ilə bağ lı de mək is tə yi rəm 
ki, ya xın gün lər də Hey dər Əli
yev Bey nəl xalq Aero por tu nun 
ye ni aero vağ zal komp lek si is ti
fa də yə ve ri lə cək dir. Bu, dün ya 
miq ya sın da ən gö zəl aero vağ
zal komp leks lə ri nin ara sın da 
ola caq dır, həm xa ri ci gö rü nü
şü, həm da xi li ra hat lı ğı çox gö
zəl dir, ən yük sək stan dart la ra 
ca vab ve rir. Nə zə rə al saq ki, 

Azər bay can da çox say lı bey
nəl xalq təd bir lər ar tıq adi hal 
alıb dır, əl bət tə, bu aero por tun 
öl kə mi zin ümu mi in ki şa fın da 
ro lu çox bö yük ola caq dır. Bu, 
öl kə mi zə bir gi riş qa pı sı dır. 
Əl bət tə, ye ni aero vağ zal komp
lek si nin ti kin ti si he sab edi rəm 
ki, ta ri xi ha di sə dir. 

Ma gist ral yol la rın ti kin ti si 
qra fik üz rə da vam edir. Biz bu
ra da da əsas diq qə ti key fiy yə tə 
yö nəlt mə li yik. Çün ki ma gist ral 
yol la rı mı zın ək sə riy yə ti ti ki lib, 
in di iş lər da vam edir. An caq 
key fiy yət ön plan da ol ma lı dır. 

Də mir yo lu mu zun bər pa sı 
la yi hə si apa rı lır, ye ni va qon
lar, elekt ro voz lar alın ma lı dır. 
Mü va fiq gös tə riş lər ve ri lib dir. 
Əl bət tə ki, də mir yo lu mu zun 
in ki şa fı ilə bağ lı Döv lət Proq
ra mı ic ra edi lir. 

Bu ilin yay ay la rın da ye ni 
ti ki lən bey nəl xalq də niz li ma
nı nın bi rin ci mər hə lə si ar tıq 
ta mam lan ma lı dır. Bu, bö yük 
bir la yi hə dir. Ələt də ki li man 
Xə zər də ni zin də ən bö yük 
bey nəl xalq də niz li ma nı ola
caq dır. Qar şı ya və zi fə qo yu
lub dur ki, bu ilin ya yın da ar tıq 
li ma nın bi rin ci his sə si is ti fa də
yə ve ril sin. On dan son ra ikin ci 
mər hə lə də iş lər da vam et sin. 

He sab edi rəm ki, bu na na il 
ol maq müm kün dür. Be lə olan 
hal da in di ki də niz li ma nı şə
hə rin mər kə zin dən kö çü rü lə
cək dir və onun ye rin də ic ti mai 
yer lər ya ra dı la caq dır. On suz da 
ar tıq o li man dan Zığ is ti qa mə
ti nə ye ni bul var – Ağ şə hər bul
va rı sa lı nır. Onun in di ki uzun
lu ğu təq ri bən 2 ki lo metr dən 
bir qə dər çox dur. Ora da ye ni 
ic ti mai zo na lar ya ra dı lır. Əl bət
tə ki, ora dan li ma nın müm kün 
qə dər tez kö çü rül mə si im kan 
ya ra da caq ki, tez lik lə biz o zo
na nı da və tən daş la rın sə rən ca
mı na ve rək. Ora dan də mir yo lu 
xət lə ri də çı xa rı la caq dır. Sək
kiz zo laq lı sa hil av to mo bil yo lu, 
gö zəl bul var ti ki lir. Yə ni, on suz 
da ye ni bey nəl xalq də niz li ma
nı ya xın za man lar da tam fəa liy
yə tə baş la ya caq dır. Am ma heç 
ol ma sa, bi rin ci mər hə lə ni biz 
yay ay la rın da ar tıq is ti fa də yə 
ver mə li yik. 

Şə hər nəq liy ya tı ilə bağ lı 
əla və təd bir lər gö rü lə cək dir. 
Met ro ti kin ti si sü rət lə ge dir. 
Bil di yi niz ki mi, biz met ro stan
si ya la rı nın sa yı nı 70ə çat dır
maq əz min də yik. Bu na na il 
ola ca ğıq. Bü tün iş lər qra fik 
üz rə ge dir. Şə hə rə ən yük sək 
stan dart la ra ca vab ve rən ye ni 
sər ni şin av to bus la rı gə ti ri lə
cək dir. Ba kı da ye ral tı par kinq
lər ti ki lib dir. Bu da tı xac prob
le mi nin həl li nə bir dəs tək dir. 
Ye rüs tü par kinq lər də ya ra dıl
ma lı dır. İn ki şaf et miş şə hər
lər də ol du ğu ki mi, biz də də 
ya xın ay lar da kü çə lər də par
kinq av to mat la rı qu raş dı rı la
caq dır ki, in san lar ma şın la rı nı 
ora da ra hat park edə bil sin lər. 
Bu sa hə də də şəf af ıq tə min 
edil mə li dir. 

Ba kı gö zəl, müa sir, in ki
şaf da olan şə hər dir. Əl bət tə 
ki, in ki şaf et miş öl kə lər də heç 
bir şə hər də kü çə lər də əlin
də çu buq par kinq lə məş ğul 
olan tən zim lə yi ci lə ri gör mək 
müm kün de yil dir. Bu, bi zə ya
raş mır, ya raş maz. Özü də heç 
kim bil mir ki, on lar ha ra da iş
lə yir lər, yığ dıq la rı pul la rı ha ra 
ve rir lər, ki mə ötü rür lər. Mən 
ba şa dü şü rəm ki, in di ye rüs tü 
par kinq ol ma dı ğı üçün bun la
rın sü rü cü lə rə kö mə yi də yir. 
Bu nu ba şa dü şü rəm. Ona gö rə 
he sab edi rəm ki, biz təm kin
li ol ma lı yıq. Am ma nor mal, 
şəf af park av to mat la rı qu raş
dı rı lan dan son ra əl bət tə ki, 
əlin də çu buq olan və tən daş la
rı biz gə rək di gər iş lər lə tə min 
edək”.

Öl kə nin mü da fiə qüd rə
ti nin ar tı rıl ma sın dan da nı şan 
döv lət baş çı sı or du qu ru cu lu ğu 
sa hə sin də bö yük proq ram la rın 
hə ya ta ke çi ri lə cə yi ni diq qə tə 
çat dır mış dır: “Ümid edi rəm 
ki, ya xın il lər də bir də nə də 
köh nə, da ğıl mış, qə za lı və ziy
yət də hər bi his sə, ya xud da ki, 
ti ki li ol ma ya caq dır”. Qaç qın və 
məc bu ri köç kün lə rin, mü ha ri
bə əlil lə ri və şə hid ailə lə ri nin 
so si al ri fa hı nın da ha da yax şı
laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də gö
rü lə cək iş lə ri diq qə tə çat dı ran 
döv lə ti mi zin baş çı sı bil dir miş
dir ki, ke çən il 20 min dən çox 
köç kün ye ni ev lə rə, mən zil lə
rə köç müş, bu il də ən azı 20 
min köç kün kö çə cək dir. Qa
ra bağ mü ha ri bə si ve te ran la rı, 
mü ha ri bə əlil lə ri, şə hid ailə
lə ri üçün da ha da yax şı şə ra it 
ya ra dı la caq dır. 

Döv lət baş çı sı çı xı şın da 
eko lo gi ya sa hə sin də baş ve
rən lər lə bağ lı sərt və kəs kin 
möv qe nü ma yiş et dir miş dir: 
“Biz eko lo ji və ziy yət lə bağ lı 
mə sə lə lə ri da im diq qət mər
kə zin də sax la yı rıq. An caq ic ti
ma iy yə ti də, mə ni də na ra hat 
edən mə sə lə ağac la rın kə sil
mə si mə sə lə si dir. Bu na yol 
ver mək ol maz. He sab edi rəm 
ki, biz bu ra da da ha da cid di 
mə su liy yət tət biq et mə li yik. 
Ağac kəs mə tam şə kil də da
yan dı rıl ma lı dır. An caq na dir 
hal lar da, o da Eko lo gi ya və Tə
bii Sər vət lər Na zir li yi nin rə yi 
ilə ha ra da sa ağac ya kö çü rü lə, 
ya kə si lə bi lər. Ona gö rə mən 
də fə lər lə bu mə sə lə lər lə bağ lı 
öz fik ri mi bil dir mi şəm. De yə 
bi lə rəm ki, və ziy yət əv vəl ki il
lə rə nis bə tən da ha da müs bət
dir. An caq biz is tə di yi mi zə tam 
şə kil də na il ola bil mə mi şik. 
Ge cə vax tı gə lir lər, qa nun suz 
ola raq ağac la rı kə sir lər, yer lə ri 
dü zəl dir lər ki, ev tik sin lər. Bu, 
vic dan sız lıq dır, bu, bia bır çı lıq
dır, bu, ci na yət dir. 

Ona gö rə aidiy yə ti qu rum
lar tək lif ver sin lər, biz ağac la rı 
kə sən lə rə qar şı da ha da cid di 
təd bir gör mə li yik. On lar mə
su liy yə tə cəlb edil mə li dir. Bir 
da ha de mək is tə yi rəm ki, şə
hər də bir də nə də ol sun ağac 

Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər 
Na zir li yi nin ica zə si, rə yi ol
ma dan kə si lə bil məz. Bu, mə
nim son xə bər dar lı ğım dır. Biz 
bu ay dan baş la ya raq “Av ro4” 
stan dar tı na keç mi şik. Bu da 
əmi nəm ki, ha va nın tər ki bi ni 
bö yük də rə cə də yax şı laş dı ra
caq dır. Çün ki ve ri lən mə lu
ma ta gö rə, ha va nı çirk lən di rən 
əsas amil sə na ye mü əs si sə lə ri 
yox, ma şın lar dır. Bu ra da “Av ro
4” stan dar tı nın tət biq edil mə si 
he sab edi rəm ki, bu nun qar şı
sı nı ala caq dır. Ey ni za man da, 
əl bət tə biz bu nu da de mə li
yik ki, Azər bay can da is teh sal 
olu nan ya na ca ğın key fiy yə ti 
də yax şı laş dı rıl ma lı dır. Ba kı
da ye ni neft a yır ma za vo du nun 
ti kin ti si nə zər də tu tu lur, ti ki
lə cək dir, an caq bu, vaxt apa ra
caq dır. Ha ra da sa bəl kə 3 il4 il 
vaxt apa ra caq dır. Ça lış ma lı yıq 
və hö ku mət də öz tək lif lə ri
ni ver sin ki, o ti ki lə nə qə dər 
Azər bay can da is teh sal olu nan 
ya na ca ğın key fiy yə ti ni biz ne
cə yax şı laş dı ra bi lə rik. He sab 
edi rəm ki, biz bu məq səd lər 
üçün də ma liy yə re surs la rı ayı
ra bi lə rik. 

Ba kı da möv cud olan göl
lə rin tə miz lən mə si proq ra mı 
da ar tıq baş la yır. Bu göl lə rin 
si ya hı sı mə nə ve ri lib dir. Bu
ra da 9 göl var dır. Am ma bu 
göl lə ri heç göl ad lan dır maq da 
düz gün de yil dir. Çün ki göl tə
bii, tə miz bir su höv zə si dir, bu 
göl lər isə eko lo ji fə la kət mən
zə rə si dir. İl lər bo yu bu göl lə
rə ka na li za si ya, çir kab su la rı, 
neft lə çirk lən miş su lar, lay su
la rı axı dı lıb. Bu göl lər şə hə rin 
için də, şə hə rin mər kə zin də 
bir eko lo ji fə la kət dir. Ona gö rə 
bu mə sə lə ilə bağ lı ar tıq bü tün 
gös tə riş lər ve ri lib dir. Biz da ha 
bun dan son ra bu və ziy yət lə 
ba rı şa bil mə rik. Bu məq səd
lər üçün nə qə dər la zım dır sa, 
o qə dər də və sa it ay rı la caq dır. 
Bu çir kab su höv zə lə ri ni biz 
tə miz göl lə rə çe vi rə cə yik. Ba
kı in di park lar şə hə ri dir. Ba kı 
ola caq tə miz göl lər şə hə ri. Bu 
və zi fə ni mən bu gün qar şı
ya qo yu ram və he sab edi rəm 
ki, biz tez lik lə bu iş lə rə baş la
ma lı yıq. Sö zün dü zü, ar tıq biz 
baş la mı şıq. Bu sa hə də təc rü
bə si olan xa ri ci şir kət lər lə ar
tıq mü qa vi lə lər də bağ la nıb dır. 
Biz ən ağır, eko lo ji və tex ni ki 
cə hət dən ağır olan la yi hə
dən baş la mı şıq. Bu da Bö yük
şor gö lü nün tə miz lən mə si dir. 
Bö yük şor gö lü nün əra zi si 11 
kvad rat ki lo metr dir. Yə ni min 
hek tar dan bö yük dür. Bö yük
şor gö lü nü biz hə lə lik iki ye rə 
bö lü rük. Bənd ti ki lə cək dir. Bu 
bənd, ey ni za man da, av to mo bil 
yo lu ola caq dır. Həm nəq liy yat 
üçün, həm bu tə miz lə mə iş lə
ri ni mər hə lə lə rə böl mək üçün 
biz bu iş lə ri gö rü rük. 

Bi rin ci mər hə lə də gö lün 
ti ki lən Olim pi ya Sta dio nu na 
ya xın olan his sə si tə miz lə nə
cək dir. O sa hə nin əra zi si 300 
hek tar dır. Ora da tə miz, şəf af 

su ola caq dır. Gö lün ət ra fın da 
gö zəl bul var ti ki lə cək dir. Bi
zim Də niz kə na rı Bul va rı mız 
var dır. İn di, bun dan son ra Bö
yük şor Bul va rı mız da ola caq dır 
və gö zəl ya şıl lıq lar sa lı na caq
dır, ağac lar, kol lar əki lə cək dir, 
is ti ra hət zo na la rı və tə miz bir 
göl ola caq dır. 

İkin ci mər hə lə də isə gö lün 
qa lan bö yük his sə si də tə miz
lə nə cək dir. Be lə lik lə, biz şə
hə ri miz də ye ni, gö zəl is ti ra hət, 
sağ lam lıq zo na sı ya ra da ca ğıq. 
De di yim ki mi, bir ne çə il dən 
son ra Ba kı tə miz, gö zəl göl lər 
şə hə ri ki mi ar tıq öz sö zü nü 
de yə cək dir. Düz dür, bu ra da 
gö rü lə si iş lər çox dur, doq quz 
göl dən söh bət ge dir, – an caq 
ça lış ma lı yıq ki, növ bə ti 5 ya 6 
il ər zin də ye ri nə ye ti rək. Əl
bət tə ki, bü tün bu iş lər döv lət 
büd cə sin də nə zə rə alın ma lı
dır. Ma liy yə re surs la rı bu ra da 
əl bət tə ki, tə min edi lə cək dir 
və bü tün iş lər ən yük sək sə
viy yə də apa rıl ma lı dır. 

Nə ha yət, biz ar tıq bu il bi
rin ci Av ro pa Oyun la rı na ha
zır lı ğın həl le di ci mər hə lə si nə 
qə dəm qo yu ruq. Bü tün iş lər 
cəd vəl üz rə ge dir. Bu ya xın lar
da Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si
nin pre zi den ti və Ko or di na si ya 
Ko mi tə si Ba kı da idi lər. Ba kı da 
ha zır lıq la bağ lı ge dən iş lə rə çox 
yük sək qiy mət ver di lər. Bü tün 
id man ob yekt lə rin də ti kin ti iş
lə ri ge dir. Olim pi ya Sta dio nu, 
Su İd ma nı Sa ra yı, Gim nas ti ka 
Are na sı, Atı cı lıq Mər kə zi ti
ki lir, di gər ob yekt lər də tə mir 
iş lə ri apa rı lır, yol lar çə ki lir. 
İd man çı lar üçün Olim pi ya Şə
hər ci yi de mək olar ki, ha zır dır. 
Yə ni biz ha zır lıq iş lə ri ni da vam 
et di ri rik, apa rı rıq. 

Bir da ha de mək is tə yi rəm 
ki, biz bu Oyun la rı Olim pi ya 
Oyun la rı sə viy yə sin də ke çir
mək is tə yi rik. Bə zi lə ri bil mir
lər ki, bu Oyun lar həm id man 
növ lə ri nin və həm də id man
çı la rın sa yı na gö rə Olim pi ya 
İd man Oyun la rı na çox ya xın
dır. Ha zır lıq və ti kin ti ba xı
mın dan Qış Olim pi ya Oyun
la rın dan da ha bö yük dür. Biz də 
gə lən il ya rı şa caq id man çı la rın 
sa yı Qış Olim pi ya Oyun la rın da 
id man çı la rın sa yın dan 2 də fə 
çox dur. Ona gö rə bu bö yük bir 
sı naq dır, bö yük bir ça ğı rış dır. 
Nə zə rə al saq ki, Yay Olim pi ya 
Oyun la rı na ha zır lıq müd də ti 7 
il dir, biz də isə cə mi 2 il ya rım
dır. An caq biz güc lü döv lə tik, 
biz də bü tün iş lər düz gün təş
kil olu nur və həll edi lir. Güc lü 
si ya si ira də, tex ni ki im kan la rı
mız var dır, sə fər bər lik tə min 
edi lib dir. Yə ni, bu Oyun la rı 
biz elə ke çi rə cə yik ki, bu, gə
lə cək Olim pi ya Oyun la rı üçün 
də nü mu nə ol sun. Azər bay can 
özü nü dün ya ya ye ni dən müa
sir, di na mik in ki şaf edən, güc lü 
döv lət ki mi təq dim edə cək dir. 
İlin so nu na qə dər gö rü lə si iş
lər çox dur. Bu iş lə ri gör mək 
üçün si zin ha mı nı za uğur lar 
ar zu edi rəm”.

Ölkəmiz bütün sahələrdə  
uğurla irəliləyir

 Heydər Əliyev Fondu

Pa kis ta nın Pən cab əya lə
ti nin La hor şə hə ri nin An cu
man Sü ley ma ni ya mək tə bin
də (kim sə siz uşaq lar evin də) 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
Pre zi den ti, YU NES KO və 
İSES KOnun xoş mə ram lı sə
fi ri, mil lət və ki li, Azər bay ca
nın bi rin ci xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va nın dəs tə yi ilə hu ma
ni tar ak si ya ke çi ri lib. 

La hor şə hə rin də təş kil 
olun muş təd bir də çı xış edən 
Azər bay ca nın Pa kis tan da kı 
sə fi ri Daş qın Şi ka rov Meh ri
ban xa nım Əli ye va nın tə şəb
bü sü və dəs tə yi ilə Pa kis ta nın 
bü tün əya lət lə rin də sə hiy yə, 
təh sil və hu ma ni tar sa hə lər 
üz rə sil si lə  yar dım lar proq ra
mı nın ic ra edil di yi ni qeyd edə
rək, Fon dun xü su si lə kim sə siz 
uşaq la ra hər za man diq qət və 
qay ğı gös tər di yi ni bil di rib.

Sə fir Hey dər Əli yev 
Fon du nun adın dan uşaq la ra 
müx tə lif hə diy yə lər təq dim 
edib, mək təb də apa rı lan ye
ni dən qur ma iş lə ri nə dəs tək 
məq sə di lə ma liy yə yar dı mı 
göstərib.

An cu man Sü ley ma ni ya 
mək tə bi nin vit sepre zi den ti 
Ra uf Xa lid Mus ta fa və ic ra
çı di rek to ru Şa hi da Ri az öz 
çı xış la rın da Azər bay ca nın 

bi rin ci xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va ya gös tər di yi diq qət 
və qay ğı ya gö rə də rin min
nət dar lıq la rı nı bil di rib lər. 
R.X.Mus ta fa kim sə siz uşaq
la ra gös tər di yi bu diq qə tin 
Meh ri ban xa nı mın hu ma nist
li yi nin, is lam də yər lə ri nə sa
diq li yi nin, həm çi nin iki xalq 
ara sın da kı mə həb bə tin gös
tə ri ci si ol du ğu nu de yib.

Mək tə bin ic ra çı di rek
to ru Şa hi da Ri az An cu man 
Sü ley ma ni ya nın fəa liy yə ti 
haq qın da təd bir iş ti rak çı la rı
na mə lu mat ve rə rək bil di rib 
ki, 100 nə fər dən çox sa ki
ni olan kim sə siz lər evin də 
uşaq lar həm ya şa yır, həm 
müa sir stan dart la ra ca vab ve
rən təh sil alır, həm də zə ru ri 
tib bi yar dım ilə tə min edi
lir lər. Ha zır da uşaq evin də 
ye ni dən qur ma iş lə ri nin apa
rıl dı ğı nı, əra zi də ye ni ya şa yış 
və təh sil kor pu su ti kil di yi ni 
qeyd edən ic ra çı di rek tor 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı
nın gös tər di yi ma liy yə yar dı
mı nın məhz bu ye ni dən qur
ma iş lə ri nə sərf olu na ca ğı nı 
bə yan edib.

Da ha son ra An cu man 
Sü ley ma ni ya da məs kun laş
mış uşaq lar səh nə cik lər gös
tə rib, mah nı lar ifa edib lər.

Həş tər xan şə hə rin də ki 
Hey dər Əli yev adı na mək
təb də təh sil də və id man da 
fərq lən miş 10 şa gir də və 
ən yax şı 5 mü əl li mə Hey
dər Əli yev Fon du nun hə
vəs lən di ri ci mü ka fat la rı nın 
tən tə nə li təq di mat mə ra si
mi ke çi ri lib.

Mə ra sim də Ba kı şə
hə ri nin Nə ri ma nov Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı
nın müa vi ni Rə şid Ağa yev, 
Ümum ru si ya Azər bay can
lı lar Konq re si nin Həş tər
xan re gio nal böl mə si nin 
səd ri Əda lət Hü sey nov, 
“Azər bay can” mil li mə də ni 
cə miy yə ti nin səd ri Va hid 
Rə hi mov, Ru si ya nın Azər
bay can lı Gənc lər Bir li yi nin 
(RAGB) re gio nal böl mə si
nin rəh bə ri El vin Hü sey nov, 
mək tə bin mü əl lim lə ri və 
şa gird lə ri, ic ti ma iy yət nü
ma yən də lə ri iş ti rak edib lər. 

Rə şid Ağa yev təd bir iş
tir tak çı la rı na Hey dər Əli
yev Fon du nun fəa liy yə ti 
haq da mə lu mat ve rib. Da
ha son ra mək tə bin ən yax şı 
şa gird lə ri nə və mü əl lim
lə ri nə Hey dər Əli yev Fon

du adın dan hə vəs lən di ri ci 
mü ka fat lar təq dim edi lib.

Bun dan baş qa, Həş tər
xan da Hey dər Əli yev Fon
du nun dəs tə yi ilə ye ni uşaq 
bağ ça sı nın ti kin ti si nə baş la
nı lıb. La yi hə yə əsa sən, 240 
yer lik uşaq bağ ça sı nın 120 
yer lik bi rin ci his sə si 2014
cü ilin sent yab rı na dək ha zır 
ol ma lı dır. 

Həş tər xan me ri ya sın
da ke çi ri lən və bağ ça nın 
ti kin ti si nə həsr olun muş 
mü şa vi rə də Hey dər Əli yev 
Fon du nun ya ra dıl ma sı nın 
10cu il dö nü mü mü na si
bə ti lə bay ram təd bir lə ri nin 
ke çi ril mə si mə sə lə si mü
za ki rə edi lib. Mü şa vi rə də 
Həş tər xan me ri və zi fə si ni 
ic ra edən İri na Ye qo ro va, 
me rin müa vi ni Rə sul Sul
ta nov, Ba kı nın Nə ri ma nov 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın müa vi ni Rə şid 
Ağa yev, Ümum ru si ya Azər
bay can lı lar Konq re si nin re
gio nal böl mə si nin səd ri 
Əda lət Hü sey nov və Həş
tər xan ad mi nist ra si ya sı nın 
struk tur rəh bər lə ri iş ti rak 
edib lər.

Meh ri ban Əli ye va  
pa kis tan lı uşaq la rı  
se vin dir di

Həş tər xan da təd bir lər 



| 3№14 (58) | 18 aprel 2014 | BİNƏQƏDİ

hesabat

Ap re lin 17də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
2014cü ilin bi rin ci rü bü üz
rə so si aliq ti sa di in ki şa fı nın 
ye kun la rı və qar şı da du ran 
və zi fə lə rə həsr olun muş he
sa bat yı ğın ca ğı ke çi ril miş dir. 
İc las da Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tinin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də rov, RİH baş
çı sı nın müa vin lə ri, Apa ra tı n 
şö bə mü dir lə ri, ida rə və mü
əs si sə lə rin rəh bər lə ri, ra yon 
ic ti ma iy yə ti nin nü ma yən də
lə ri iş ti rak et miş lər. 

Yı ğın ca ğı gi riş sö zü ilə 
acan ra yon ic ra ha ki miy yə
ti nin baş çı sı Xa ləd din İs gən
də rov Azər bay ca nın iq ti sa di 
uğur la rın dan, res pub li ka da 
hə ya ta ke çi ri lən qlo bal la
yi hə lər dən, abad lıq və qu
ru cu luq iş lə rin dən, ha be lə 
qar şı da du ran və zi fə lər dən 
da nış mış dır. O, həm çi nin, 
son iki il də ra yon da apa rı lan 
ye ni dən qur ma iş lə ri nin ge di
şa tı ba rə də yı ğın caq iş ti rak çı
la rı na mə lu mat ver miş, əl də 
olu nan nai liy yət lə ri diq qə tə 
çat dır mış dır. Öl kə baş çı sı nın 
Bi nə qə di yə teztez baş çək
mə si ni əla mət dar ha di sə ki
mi sə ciy yə lən di rən Xa ləd din 
İs gən də rov bu nu döv lət baş
çı sı nın bi nə qə di li lə rə yük sək 
diq qət və qay ğı sı ki mi də yər
lən dir miş dir. 

Ötən dövr ər zin də əl
də olu nan uğur lar la ya na şı, 
ra yo nun qə sə bə və mik ro
ra yon la rın da həl li ni göz lə
yən bir sı ra prob lem lə rin də 
möv cud lu ğu nu qeyd edən 
Xa ləd din İs gən də rov aidiy
yə ti qu rum lar la bir gə hə min 
prob lem lə rin həl li is ti qa mə
tin də sis tem li və ar dı cıl işin 
apa rıl dı ğı nı vur ğu la mış dır. 
İc ra ha ki miy yə ti nin baş çı
sı gö rü lən iş lər ba rə də sa
kin lə rə ob yek tiv və dol ğun 
mə lu mat la rın çat dı rıl ma sı nı, 
prob lem lə rə diq qət lə ya
naş ılma sı nı sə la hiy yət li qu
rum la rın qar şı sın da mü hüm 
və zi fə ki mi mü əy yən ləş dir
miş dir. 

Bun dan son ra söz ic ra 
ha ki miy yə ti nin baş çı sı Vü
sar İs ma yı lo va ve ril miş dir. 
“Bi nə qə di ra yo nu nun 2014
cü ilin bi rin ci rü bü nün so
si aliq ti sa di in ki şa fı nın ye
kun la rı və qar şı da du ran 
və zi fə lər ba rə  də” mə ru zə 
ilə çı xış edən V.İs ma yı lov 
bil dir miş dir ki, ap re lin13də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
sədr li yi ilə Na zir lər Ka bi
ne ti nin 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 sı ke çi ril miş dir. 
Mə ru zə də qeyd edil miş dir 
ki, ca ri ilin 1ci rü bün də öl
kə miz də mak ro iq ti sa di sa bit
lik qo ru nub sax la nıl mış, iq ti
sa diy ya tın da vam lı in ki şa fı 
nə ti cə sin də ÜDMin həc mi 
2013cü ilin mü va fiq döv rü 
ilə mü qa yi sə də 2,5 fa iz ar ta
raq 13 mil yard 150,7 mil yon 
ma nat, qey rineft sa hə si üz rə 
isə 8,8 fa iz ar ta raq 7 mil yard 
204,3 mil yon ma nat təş kil et
miş dir. Əha li nin ümu mi gə
lir lə ri nin 4,5 fa iz art ma sı fo
nun da inf ya si ya nın sə viy yə si 
cə mi 2 fa iz ol muş dur. 

Qeyd olunmuşdur ki, re
gi on la rın so si aliq ti sa di in ki
şa fı üz rə Döv lət proq ram la rı
nın uğur lu ic ra sı nə ti cə sin də 
son 10 il ər zin də re gi on la rı
mız da qey diy ya ta alı nan sa
hib kar lıq sub yekt lə ri nin sa yı 
7,2 də fə, ver gi da xi lol ma la rı 
12,7 də fə dən çox art mış dır. 
“Ba kı şə hə ri nin və onun qə
sə bə lə ri nin so si aliq ti sa di 
in ki şa fı na da ir Döv lət Proq
ra mı” öl kə mi zin bü tün böl
gə lə ri nin hər tə rəf i in ki şa fı 
sa hə sin də dü şü nül müş məq
səd yön lü  so si aliq ti sa di in ki
şaf kon sep si ya sı nın da va mı 

ol maq la, ye ni mü əs si sə lə rin 
və iş yer lə ri nin ya ran ma sın
da, iri miq yas lı və çoxsa hə li 
inf rast ruk tur  la yi hə lə ri nin 
rea li za si ya sın da müs təs na rol 
oy na yır: “Bi nə qə di ra yo nu
nun so si aliq ti sa di hə ya tın da 
bu ilin yan varmart ay la rı ər
zin də gö rü lən iş lə rin ye ku nu 
ola raq bir sı ra nə ti cə lər əl də 
olun muş dur. Sə na ye sa hə sin
də 2014cü ilin yan varmart 
ay la rın da 23 mil yon 342 min 
ma nat lıq sə na ye məh su lu is
teh sal edil miş və xid mət lər 
gös tə ril miş dir. Rüb ər zin
də sə na ye mü əs si sə lə rin də 
7334 nə fər iş lə miş dir və bu 
da ke çən ilin mü va fiq döv rü
nə nis bə tən 30 fa iz çox dur. 
Sə na ye mü əs si sə lə rin də or
ta ay lıq əmək haq qı 454 ma
nat təş kil et miş dir. Ti kin ti 
sek to run da bü tün ma liy yə 
mən bə lə ri he sa bı na 86 min 
ma nat əsas fond lar is ti fa də
yə ve ril miş dir. 

He sa bat döv rün də Bi nə
qə di ra yo nun da iq ti sa di və 
so si al sa hə lə rin in ki şa fı üçün 
ma liy yə mən bə lə rin dən əsas 
ka pi ta la 25 mil yon 74 min 
ma nat məb lə ğin də in ves ti si
ya yö nəl dil miş, bu nun da 143 
min ma na tı ti kin tiqu raş dır
ma iş lə ri nə sərf edil miş dir. 
Bu dövr də ti kin ti də iş çi lə rin 
or ta sa yı 5886 nə fər ol muş
dur ki, bu da əv vəl ki ilin mü
va fiq döv rü nə nis bə tən 1288 
nə fər çox dur. Fəh lə və qul
luq çu la rın or ta ay lıq əmək
haq qı 407,3 ma nat təş kil 
et miş dir. Ötən dövr də nəq
liy yat sek to run da 5929 nə fər 
iş çi ça lış mış, or ta ay lıq əmək
haq qı 384,2 ma nat ol muş dur 
ki, bu da əv vəl ki ilin mü va fiq 
döv rü ilə mü qa yi sə də 3,0 fa iz 
ar tım de mək dir.

Ra bi tə mü əs si sə lə ri tə rə
fin dən Bi nə qə di ra yo nu üz rə 
ümu mi lik də 2 mil yon 350 
min ma nat lıq xid mət lər gös
tə ril miş dir. Rüb ər zin də ra
bi tə mü əs si sə lə rin də 788 iş çi 
ça lış mış, əv vəl ki ilin mü va fiq 
döv rü ilə mü qa yi sə də iş çi lə
rin sa yı 129 nə fər art mış dır. 
Or ta ay lıq əmək haq qı 364,7 
ma nat təş kil et miş dir.

Ötən ay lar əha li yə gös tə
ri lən pul lu xid mət lə rin həc
mi 102 mil yon 464 min ma
nat təş kil et miş dir ki, bu nun 
da 16,6 fai zii döv lət mü əs si
sə lə ri nin pa yı na düş müş dür. 

I rüb ər zin də ra yon da or
ta ay lıq no mi nal əmək haq qı 
387,6 ma nat təş kil et miş dir”.

Mə ru zə də bil di ril miş dir 
ki, ötən dövr ər zin də Bi nə
qə di ra yo nu üz rə iş çi lə rin 
or ta sa yı 45750 nə fər ol muş, 
on lar dan 18005 nə fə ri döv lət 
sek to run da, 27745 nə fə ri isə 
qey ridöv lət sek to run da ça

lış mış lar. Bu ilin ap re l ayının 
1nə olan mə lu ma ta əsa sən, 
Bi nə qə di ra yo nun da 1158 
dai mi iş ye ni iş ye ri açıl mış
dır. 

He sa bat döv rün də iş lə 
tə min olun maq məq sə di lə 
452 nə fər və tən daş mü ra ci ət 
et miş dir ki, on lar dan da 341 
nə fə ri işax ta ran ki mi qey diy
ya ta alın mış dır. Həmin şəxs

lər dən 162 nə fə ri, o cüm lə
dən 43 nə fə ri qa dın ol maq la, 
müx tə lif sa hə lər də dai mi 
iş lə tə min edil miş, 44 nə fər 
müx tə lif pe şə kurs la rı na cəlb 
olun muş dur. Rüb ər zin də 4 
nə fər gön də ri şlə iş lə tə min 
olun muş, 62 nə fə rə iş siz lik 
sta tu su ve ril miş, 63 nə fə rə 
isə iş siz lik müa vi nə ti tə yin 
olun muş dur. Əha li nin so si al 
tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə ca ri ilin I rü bün də 
580 ailə yə və ya 2351 nə fər 
ailə üz vü nə ün van lı döv lət 

so si al yar dımı tə yin edil miş
dir.

Ha zır da Bi nə qə di ra yon 
Əha li nin So si al Mü da fiə si 
Mər kə zi tə rə fin dən 271 nə
fər tək ahıl və tən da şa və əli
lə xid mət gös tə ri lir və hə min 
xid mət sek to run da 31 nə fər 
so si al iş çi ça lı şır.

Mə ru zə də vur ğu lan mış
dır ki, rü b ər zin də ra yon üz
rə 32396 pen si ya çı ya xid mət 
gös tə ril miş dir. Bun lar dan 
21966 nə fə ri ni ya şa gö rə, 
8173 nə fə ri ni əlil li yə gö rə, 

2257 nə fə ri ni isə ailə baş çı
sı nı itir mə yə gö rə pen si ya 
alan lar təş kil edir.

Ötən dövr ər zin də Bi nə
qə di ra yo nu üz rə pen si ya çı
la ra ödə ni lən pen si ya məb
lə ği 20,3 mil yon ma nat təş kil 
et miş dir və bu da ke çən ilin 
mü va fiq döv rü ilə mü qa yi
sə də 3,4 mil yon ma nat çox
dur. Ra yon üz rə or ta pen si ya 

məb lə ği ar ta raq 208,9 ma nat 
ol muş dur.

Mə ru zə də bil di ri li miş dir 
ki, “20142016cı il lər də Ba kı 
şə hə ri nin və onun qə sə bə lə
ri nin so si aliq ti sa di in ki şa fı
na da ir Döv lət Proq ra mı”nda 
Bi nə qə di ra yo nu na aid 40 
təd bir nə zər də tu tul muş dur. 
Döv lət Proq ra mı na təs ni fat 
qrup la rı na gö rə təh sil sa hə si 
üz rə 15, sə hiy yə sa hə si üz rə 
2, kom mu nal xid mət lər üz rə 
4, di gər so si al sa hə lər üz rə 
4, qə sə bə da xi li və mə həl lə

da xi li yol la rı nın əsas lı tə mi ri 
üz rə 1, sa hib kar lı ğın in ki şa fı 
sa hə si üz rə 4, föv qə la də hal
lar sa hə si üz rə 9, ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nə hə va lə edil
miş sa hə lər üz rə 1 bənd da xil 
edil miş dir.

Ye ni Döv lət Proq ra mı 
çər çi və sin də Stend Atı cı lı ğı 
üz rə İd man Komp lek si nin 
sö kü lə rək ye ni dən qu rul ma sı 
iş lə ri uğur la da vam et di ri lir. 

Qeyd edil miş dir ki, son 
il lər Bi nə qə di ra yo nu əra
zi sin də abad lıqqu ru cu luq 

is ti qa mə tin də gö rü lən iş lə
rin bən zər siz li yi ra yon sa
kin lə ri tə rə fin dən rəğ bət lə 
qar şı la nır. Ra yon əra zi sin də 
mər hə lə li və plan lı şə kil də 
hə ya ta ke çi ri lən abad lıqqu
ru cu luq iş lə ri çər çi və sin də 
ra yo nun qə sə bə lə ra ra sı və 
mə həl lə da xi li yol la rın da, 
mər kə zi pros pekt lə rin də, 
ya şa yış bi na la rı nın fa sad və 

dam ör tük lə rin də, park və 
mey dan la r da, həm çi nin di
gər inf rast ruk tur sa hə lə rin
də ye ni dən qur ma və əsas lı 
tə mir iş lə ri apa rıl mış dır və 
bu təd bir  lər ha zır da da da
vam et di ri lir. 

Ra yon əra zi sin də hə
ya ta ke çi ri lən ge niş miq yas
lı abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
2014cü ilin 1ci rü bün də 
də da vam et di ril miş dir. Rüb 
ər zin də mən zil fon du nun 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
ya şa yış bi na la rı nın dam ör tü

yü əsas lı tə mir olunmuşdur. 
Bi na lar da 25 gi ri şin pil lə kən 
qə fə sin də 195 kvad rat metr 
pən cə rə ca ri tə mir edil miş, 
495 ədəd ye ni plas tik pən
cə rə, 25 ədəd də mir qa pı, 5 
ədəd id man və əy lən cə qur
ğu su qu raş dı rıl mış dır. Bun
dan əla və, əha li nin çox say lı 
mü ra ci ət lə ri nə zə rə alı na
raq, ra yon əra zi sin də apa rı
lan abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
çər çi və sin də möv cud “xe yir
şər” ev lə ri nin əsas lı tə mi
ri, ti kin ti si, ya rım çıq qal mış 
və əsas lı ti kin ti si nə eh ti ya cı 
olan bu tip bi na la rın əha li nin 
is ti fa də si nə ve ril mə si is ti qa
mə tin də ge niş miq yas lı iş lər 
hə ya ta ke çi ril miş dir. Ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin si fa ri şi 
əsa sın da he sa bat döv rün də 
7ci mik ro ra yon da Abay Ku
nan ba yev kü çə sin də möv cud 
“xe yirşər” ev lə ri nin əsas lı 
tə mi ri hə ya ta ke çi ril miş və 
bu is ti qa mət də iş lər da vam 
et di ri lir. 

He sa bat döv rün də əha
li nin qaz təc hi za tı nın yax şı
laş dı rıl ma sı məq sə di lə ra
yon üz rə müx tə lif dia metr li 
11909 po qo no metr qaz xət lə
ri çə kil miş, 230 ün van da qaz 
sız ma sı ara dan qal dı rıl mış, 
1750 po qo no metr müx tə lif 
dia metr li is tis ma ra ya rar sız 
və fər di ev lə rin əra zi sin dən 
ke çən qaz xət lə ri ləğv edil
miş, 17 ədəd qaz tən zim lə yi
ci si, 26 ədəd si yirt mə qu raş
dı rıl mış, 178 ədəd qey riqa
nu ni qo şul ma lar aş kar edi lə
rək ləğv olun muş dur.

Əha li nin elekt rik ener ji si 
ilə təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl
ma sı məq sə di lə rüb ər zin də 

ra yon üz rə müx tə lif ün van
lar da ye ni trans for ma tor lar, 
pay la yı cı şkaf lar qu raş dı rıl
mış, ya şa yış bi na la rın da pay
la yı cı löv hə də yiş di ril miş və 
ka bel xət lə ri çə ki lə rək is tis
ma ra ve ril miş dir.

Mə ru zə də bil di ril miş dir 
ki, ölkə Pre zi den ti nin 5 sent
yabr 2012ci il ta rix li 2421 
say lı Sə rən ca mı ilə təs diq 
edil miş “Açıq Hö ku mə tin 
təş vi qi nə da ir 20122015ci 
il lər üçün Mil li Fəa liy yət Pla
nı”nın və “Kor rup si ya ya qar şı 
mü ba ri zə yə da ir 20122015
ci il lər üçün Mil li Fəa liy yət 
Pla nı”nın ic ra sı ilə əla qə dar 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın mü tə ma di 
ola raq və tən daş lar la bir ba şa, 
o cüm lə dən yer lər də səy yar 
qə bul la rı təş kil edil miş dir. 
Və tən daş la rın mü ra ci ət lə
ri, irad və tək lif ə ri diq qət
lə öy rə ni lə rək on la rın ic ra sı 
ba xı mın dan “Təd bir lər Pla
nı” təs diq olun muş, aidiy yə
ti qu rum la ra gön də ri lə rək 
təd bir lə rin ic ra sı nə za rət də 
sax la nıl mış dır. İc ra ha ki miy
yə ti baş çı sı nın bu ilin I rü bü 
ər zin də 7 səy yar gö rü şü ke çi
ril miş dir. Həmin gö rüş lər də 
RİHin mə sul iş çi lə ri, hü
quqmü ha fi zə or qan la rı nın, 
döv lət ida rə və xid mət sa hə
lə ri nin rəh bər lə ri nin iş ti ra kı 
tə min edil miş dir. Bu gö rüş
lər də, ümu mi lik də, 913 nə
fər ra yon sa ki ni iş ti rak et miş 
və və tən daş lar tə rə fin dən 
111 mə sə lə qal dı rıl mış dır. 
Həmin mə sə lə lərin ic ra sı ilə 
əla qə dar 6 Təd bir lər Pla nı 
tər tib edi lib təs diq olu na raq 
aidiy yə ti qu rum la ra pay la nıl
ma sı tə min edil miş dir. Təd
bir lər Pla nın da hər bir mə sə
lə nin ic ra sı ilə bağ lı konk ret 
vaxt mü əy yən edil miş və ic
ra sı nə za rə tə gö tü rül müş
dür. Və tən daş lar tə rə fin dən 
qal dı rı lan 111 mə sə lə nin 
22si ye rin də həll edil miş, 
11i plan da nə zər də tu tu lan 
müd dət də həl li ni tap mış, 78 
mə sə lə isə halha zır da Təd
bir lər Pla nı çər çi və sin də ic
ra at da dır.

Bu ilin yan varmart ay la rı 
ər zin də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı Apa ra
tın da 1124 və tən daş, RİH 
baş çı sı tə rə fin dən isə 89 və
tən daş qə bul edil miş, on la rın 
mü ra ci ət lə ri nin müs bət həl li 
is ti qa mə tin də qa nu na uy ğun 
təd bir lər gö rül müş dür.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın sə rən ca
mı ilə təs diq edil miş iş pla nı
na uy ğun ola raq, rüb ər zin də 
5 Şu ra ic la sı ke çi ril miş, 11 
mə sə lə mü za ki rə yə çı xa rıl
mış dır. He sa bat döv rün də 
mil limə nə vi də yər lə ri mi
zin, adətənə nə lə ri mi zin 
qo ru nub sax lan ma sı, in ki şa fı 
və təb liğ et di ril mə si, ta ri xi 
ha di sə lə rin, əla mət dar gün
lə rin qeyd edil mə si, ra yon
da fəa liy yət gös tə rən ic ti mai 

təş ki lat lar, təh sil, sə hiy yə və 
mə də niy yət mü əs si sə lə ri, 
si ya si par ti ya lar və di ni qu
rum lar la qar şı lıq lı mü na si
bət lə rin qu rul ma sı, on la rın 
fəa liy yə ti nin ko or di na si ya sı 
prio ri tet is ti qa mət lər dən ol
muş dur. 

Bu il yan va rın 17də Bi
nə qə di ra yo nun da yer lə şən 
“Gül lə ya ğı şı” abi də si nin 
önün də “20 Yan var” fa ciə
si nin 24cü il dö nü mü qeyd 
edil miş dir. Yan var ayı nın 20
də – Ümum xalq hüzn gü nü
nün 24cü il dö nü mü mü na
si bə ti lə Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı Apa ra
tı nın kol lek ti vi, ra yo nun ic
ti mai hə ya tın da iş ti rak edən 
fə al gənc lər Şə hid lər xi ya ba
nı nı zi ya rət et miş  lər.

He sa bat döv rün də ic ra 
ha ki miy yət lə ri tə rə fin dən 
və tən daş la ra gös tə ri lən və 
gös tə ril mə si nə zər də tu tu
lan  elekt ron xid mət lə rin si
ya hı sı döv lət re yest ri nə da xil 
edil mək üçün Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti ya
nın da Və tən daş la ra Xid mət 
və So si al İn no va si ya lar üz
rə Döv lət Agent li yi nə təq
dim olun muş dur. Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
və tən daş la ra gös tər di yi 16 
təs ni fat üz rə 21 xid mə tin 
si ya hı sı aidiy yə ti üz rə təq
dim olun muş və bu xid mət
lə rin elekt ron gös tə ril mə si 
üz rə iş lər da vam et di ri lir. 
İc ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
28 no yabr 2013cü il ta rix li 
əm ri nə əsa sən, 2013cü il 2 
de kabr ta rix in dən Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
rəs mi veb say tı (www.bi ne
ge diih.gov.az) va si tə si ilə 
əha li yə elekt ron xid mət lə rin 
gös tə ril mə si da vam et di ri lir. 
He sa bat döv rün də əha li yə 82 
elekt ron ara yış ve ril miş dir.

Məruzədə bil di ril miş dir 
ki, elekt ron xid mət lə rin gös
tə ril mə si is ti qa mə tin də qə
tiy yət li ad dım lar atan Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
sa kin lə rin ra hat lı ğı nın tə mi
ni üçün İKTnin müa sir nai
liy yət lə rin dən is ti fa də edir. 
Ha zır da ra yo n əra zi sin də 
əha li yə xid mət gös tə rə cək 
in for ma si ya köşk lə ri nin qu
raş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də iş
lər gö rü lür. Bu köşk lər də ic ra 
ha ki miy yə ti nin fəa liy yə ti nin 
bir çox sa hə lə ri üz rə mə lu
mat lar yer ləş di ri lə cək dir.

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tin də ya ra dıl mış 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid
mə ti1646” və tən daş lar la 
ope ra tiv ün siy yə tin ya ra
dıl ma sı, on la rın su al la rı nın 
dər hal ca vab lan dı rıl ma sı və 
şi ka yət xa rak ter li mü ra ci ət
lə ri nin qey diy ya ta alı na raq 
ic raa ta gön də ril mə si ba xı
mın dan fay da lı və mü tə rəq
qi xid mət nö vü dür. He sa bat 
döv rün də Sa kin lə rin Mü
ra ci ət Xid mə ti nə edil miş 
mü ra ci ət lə rin təh li li za ma
nı mü əy yən olun muş dur ki, 
ca vab lan dı rıl mış zəng lə rin 
sa yı 8596, bir ba şa ca vab lan
dı rıl mış zəng lə rin sa yı 7007, 
ya ra dıl mış əksəla qə lə rin 
sa yı 2304, tər tib edil miş şi ka
yət və rə qə lə ri nin sa yı 1590 
ol muş dur. Da xil ol muş şi ka
yət lə rin 529u suka na li za si
ya, 351i qaz təc hi za tı, 206
sı is ti lik təc hi za tı, 169u lift 
prob lem lə ri, 109u sa kin lə ri 
na ra hat edən di gər mə sə lə
lər, 108i elekt rik təc hi za tı, 
69u yol la rın ya rar sız ol ma
sı, 48i zi bil və tul lan tı lar ilə 
əla qə dar ol muş dur. Şi ka yət 
xa rak ter li 1590 mü ra ciə tin 
1581nin ic ra sı tə min edil
miş dir. O cüm lə dən 1392 şi
ka yət tam, 10 şi ka yət qis mən 
həll edil miş, 179 şi ka yə tə 
mü va fiq iza hat ve ri lə rək həll 
edil miş, 25nin həl li isə ic ra
at da dır.

Davamı səh. 4-də

Binəqədi rayonu ilin birinci rübünü 
mühüm nailiyyətlərlə başa vurmuşdur
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Əvvəli səh. 3-də

Yı ğın caq da ra yon tə sər
rü fa tı nın 2014cü ilin yaz
yay möv sü mü nə ha zır lı ğı ilə 
əla qə dar gö rü lən iş lər ba rə
də he sa bat mə ru zə si ilə çı xış 
edən Binəqədi ra yon tə sər
rü fat şö bə si nin mü di ri Əda
lət Rə cə bov bil dir miş dir ki, 
ha zır da ic ra ha ki miy yə ti ilə 
ko or di na si ya lı şə kil də kü çə 
ti ca rə ti nin qar şı sı nın alın
ma sı, qey riqa nu ni ət kə si
mi nin ara dan qal dı rıl ma sı, 
sə rin ləş di ri ci iç ki lə rin sa tı
şın da qay da ya ra dıl ma sı is
ti qa mə tin də təd bir lər gö rü
lür, möv sümi kənd tə sər rü
fa tı məh sul la rı nın sa tı şın da 
qay da lar ya ra dı lır.

Mə ru zə çi nin söz lə ri
nə gö rə, əha li yə gös tə ri
lən mən zilkom mu nal xid
mət lə ri nin key fiy yə ti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı, möv cud 
mad ditex ni ki ba za dan sə
mə rə li is ti fa də edil mə si 
məq sə di lə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı
sı tə rə fin dən mü va fiq əmr 
im za lan mış dır. Əmr əsa sın
da ra yo nun qə sə bə və mik
ro ra yon la rın da RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın şö bə lə ri tə rə
fin dən yazyay möv sü mü nə 
ha zır lıq la əla qə dar mo ni to
rinq lər ke çi ril miş, əha li yə 
gös tə ri lən kom mu nal xid
mət lə rin və ziy yə ti, əra zi də
ki park la rın, xi ya ban la rın, 
bura da sa lın mış çə mən li
yin, ya şıl lıq la rın, qu raş dı
rıl mış otu ra caq la rın, qur
ğu la rın və ziy yə ti, həm çi nin 
bi na lar da kı dam ör tük lə ri
nin, lift lə rin, zir zə mi lə rin, 
ha be lə ti kil miş və ya tə mir 
edil miş əha li nin mə də ni 
küt lə vi təd bir lər ev lə ri nin 
və söh bət gah la rın sax lan
ma və ziy yə ti öy rə nil miş dir. 
Ra yon tə sər rü fa tı nın yaz
yay möv sü mü nə ha zır lı ğı ilə 
əla qə dar ke çi ril miş mo ni to
rinq lər za ma nı aş kar edil miş 
nöq san la rın ara dan qal dı rıl
ma sı ilə əla qə dar mü va fiq 
təd bir lər gö rül müş dür.

Ra yo nun Nov xa nı, Fat
mai və Go ra dil bağ mas siv
lə rin də 5 ye ni məi şət tul lan
tı la rı mey dan ça sı ti kil miş, 3 
yer də möv cud mey dan ça lar 
tə mir edil miş dir. Möv süm lə 
əla qə dar Nov xa nı çi mər li
yin də yer lə şən müx tə lif növ 
is ti ra hət mər kəz lə ri və di gər 
ic ti maiiaşə ob yekt lə ri nin 
əarzi sin də ob yekt sa hib lə
ri nin iş ti ra kı ilə imə ci lik lər 
təş kil olun muş, zə də lən miş 
kon tey ner lər tə mir edil miş
dir. Ümu miy yət lə, də niz kə
na rı əra zi də yer lə şən ob yekt 
sa hib lə ri nə əra zi də mü tə
ma di iməci lik lə rin ke çi ril
mə si tap şı rıl mış, əra zi nin 
sa ni targi gi ye nik nor ma la ra 
uy ğun nə za rət də sax la nıl
ma sı töv si yə edil miş dir. 

Bi nə qə di qə sə bə si əra zi
sin də ke çi ril miş mo ni to rinq 
za ma nı qə sə bə nin G.Ra ma
za nov və 2ci mə dən 68ci 
kor pus əra zi sin də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti tə
rə fin dən ti ki lib is ti fa də yə 
ve ril miş əha li nin mə də ni
küt lə vi təd bir lər ev lə ri nin 
bü tün zə ru ri ava dan lıq lar la, 
ha be lə su, qaz və is ti lik sis
tem lə ri ilə təc hiz edil mə
si mü əy yən ləş di ril miş dir: 
“Mə lu mat üçün bil di ri m 
ki, qə sə bə əra zi sin də bərk 
məi şət tul lan tı la rı kon tey
ner lə ri nin sa yı 240 ədəd 
təş kil edir. Ra yon İc ra ha ki
miy yə ti tə rə fin dən 19 müa
sir gö rü nüş lü məi şət tul lan
tı la rı mey dan ça sı ya ra dıl
mış, hə min mey dan ça la rın 
və ziy yə ti qə na ət bəxş he sab 
edil miş dir. Məi şət tul lan tı la
rı nın da şın ma sı və bu iş lə rin 
sə mə rə li hə ya ta ke çi ril mə si 
məq sə di ilə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən 

qə sə bə yə 1 ədəd MAZ mar
ka lı ma şın, 2 ədəd öz yü kü
nü bo şal dan KA MAZ mar
ka lı av to ma şın ay rıl mış dır. 
Bərk məi şət tul lan tı la rı nın 
qra fik üz rə da şın ma sı bu 
tex ni ka lar va si tə si lə hə ya ta 
ke çi ri lir. 

Əra zi də qa nun suz kü çə 
ti ca rə ti nin və ziy yə ti araş dı
rı lar kən mə lum ol muş dur 
ki, Bi nə qə diNov xa nı yo lu
nun sol və sağ his sə sin də is
teh sal ob yekt lə ri tə rə fin dən 
də mir dar va za la rın yo lun 
ət ra fı na dü zül mə si və sa tı şı 
qə sə bə nin yo lət ra fı gö rün
tü sü nə xə ləl gə ti rir. Mə
sə lə ilə əla qə dar aidiy yə ti 
qu rum la rın rəh bər lə ri nə 
mü va fiq tap şı rıq lar ve ril miş 
və əra zi nə za rə tə gö tü rül
müş dür. M.Ə.Rə sul za də 
qə sə bə sin də ke çi ril miş mo
ni to rinq za ma nı R.Abo yev 
adı na park da tə miz lik iş lə
ri nin apa rıl dı ğı, ağac la rın 
bu dan ma sı, əkil miş çi çək
lə rin alaq ot la rın dan tə miz
lən mə si və park da tə miz li yə 
ria yət edil mə si mü əy yən
ləş di ril miş dir. F.Hüm bə tov 
adı na par ka ke çi ril miş ba xış 
za ma nı işıq di rək lə ri nin və 
otu ra caq la rın, həm çi nin ur
na la rın is ti fa də yə ya rar sız 
ol ma sı mü əy yən ləş di ril miş
dir. Qə sə bə əra zi sin də ya
şa yış bi na la rı nın hə yət ya nı 
sa hə lə ri nə ke çi ril miş ba xış 

za ma nı mə həl lə lə rin ha
zır kı və ziy yə ti qə na ət bəxş 
he sab edil miş dir. Hə yət ya nı 
sa hə lə rin vax tın da tə miz
lən mə si, məi şət tul lan tı la
rı nın qra fik üz rə da şın ma sı, 
kon tey ner lə rin və məi şət 
tul lan tı la rı mey dan ça la rı nın 
ümu mi və ziy yə ti nin nor mal 
və ziy yət də ol ma sı mü şa hi
də edil miş dir. Qə sə bə nin 
“Bak sol” yo lun da, Bi lə cə ri 
yo lu nun sol və sağ his sə lə
rin də, 100 say lı mək tə bin 
ət ra fın da möv süm lə əla qə
dar 250 ədəd ağac əki lə rək 
su va rıl mış dır. Qeyd et mək 
lazım dır ki, qə sə bə nin bir 
çox kü çə və mə həl lə da xi li 
yol la rı ye ni as falt ör tü yü ilə 
tə min edil miş dir. Bun dan 
əla və, qə sə bə nin 10 kü çə
si nə ye ni ka na li za si ya xət ti, 
7 kü çə si nə ye ni su xət lə ri 
çə ki lə rək sa kin lə rin is ti fa
də si nə ve ril miş, 9 kü çə də 
köh nə və is tis mar müd də ti 
ba şa çat mış, həm çi nin fər di 
ya şa yış ev lə ri nin hə yət ya nı 
sa hə sin dən ke çən qaz xət
lə ri nin ye ri də yiş di ri lə rək 
ye ni si ilə əvəz edil miş dir.

Qə sə bə əra zi sin də əsas 
və di gər yol la rın, kü çə və 
mey dan la rın gün də lik tə
miz lən mə si, bərk və di gər 
məi şət tul lan tı la rı top la nan 
mey dan ça la rın, kon tey ner
lə rin və tul lan tı la rın qra fi kə 
uy ğun da şın ma sı və ziy yə ti 
yox la nıl mış, bu sa hə də cid
di nöq san lar aş kar edil mə
miş dir. 

Xu tor ya şa yış sa hə si 1ci 
sı ra 11 say lı ün van da qa nun
suz to yuq dö nə ri nin sa tı şı, 
S.Bəh lul za də 1ci ke çid də 
qa nun suz ət kə si mi, 99 say lı 

mək təb lə 6 say lı BŞX ara
sın da qa nun suz kü çə ti ca
rə ti aş kar lan mış və bu nun la 
əla qə dar qa nu na uy ğun təd
bir lər gö rül mə si məq sə di lə 
aidiy yə ti qu rum la ra mü va fiq 
tap şı rıq lar ve ril miş dir. Bi lə
cəri qə sə bə si əra zi sin də 
apa rıl mış mo ni to rinq za ma
nı Də mir yol çu la rın isi ra hət 
par kı nın, “20 Yan var” xa ti rə 
komp lek si nin əra zi sin də ki 
par kın, Or du ba di kü çə sin də 
yer lə şən Mil li Qəh rə man
la rın abi də komp lek si nin 
ət ra fın da qu raş dı rıl mış otu
ra caq la rın, Sum qa yıt şo se si 
bo yun ca sa lı nan çə mən lik 
və ya şıl lıq la rın, su var ma sis
tem lə ri və qur ğu la rın qə na
ət bəxş və ziy yət də sax la nıl
dı ğı mü şa hi də edil miş dir. 

28 May qə sə bəsində ke
çi ril miş mo ni to rinq za ma nı 
İz liv noy kü çə sin də işıq lan
dır ma sis te minin ye ni dən 
qu rul ma sı və bu sa hə də 
möv cud na saz lıq ların ara
dan qal dı rıl dı ğı mü əy yən 
edil miş dir. Ba kıŞa ma xı 
yo lu nun 28 May qə sə bə si 
əra zi sin dən ke çən his sə sin
də ya şıl lıq zo la ğı sa lın mış, 
müa sir stan dart la ra uy ğun 
işıq lan dır ma və su var ma 
sis tem lə ri qu raş dı rıl mış dır. 
Əra zi də 24 kon tey ner mey
dan ça sı nın və hə min mey
dan ça lar da 60 ədəd kon
tey nerin yer ləş di ril di yi və 

məi şət tul lan tı la rı nın da şın
ma sın da cid di nöq san la rın 
ol mad ığı mü əy yən edil miş
dir. 7 və 8ci mik ro ra yon
larda ke çi ril miş mo ni to rinq 
za ma nı əra zi də sa lın mış 
abad mə həl lə lə rin sax la nıl
ma sı və ziy yə ti qə na ət bəxş 
he sab edil miş dir. Möv sü
mə ha zır lıq la əla qə dar 7ci 
mik ro ra yon , A.Ku nan ba yev 
kü çə si 3a say lı bi na nın qar
şı sın da abad mə həl lə nin sa
lın ma sı na da ir tə mirti kin ti 
iş lə ri da vam et di ril mək də
dir. 8ci mik ro ra yon , İb ra
him pa şa Da da şov kü çə si 
71 say lı bi na nın hə yə tin də 
möv cud “xe yirşər” evi əsas
lı tə mir edil miş dir. Azad lıq 
pros pek ti 22/182 say lı bi na
nın hə yə tin də müa sir tip li 
“xe yirşər” evi ti ki lib ta
mam lan mış, 6 ədəd müa sir 
tip li gün lük, 1 ədəd şü şə li 
gün lük ti ki lib sa kin lə rin is
ti fa də si nə ve ril miş dir. 7ci 
mik ro ra yon Abay Ku nan
ba yev kü çə sin də 8 bi na nın, 
Azad lıq pros pek ti bo yun ca 
13 bi na nın, Əcə mi Nax çı va
ni kü çə sin də 4 bi na nın, Ağa
sa dıq Gə ray bəy li kü çə sin də 
isə 1 bi na nın fa sa dı əsas lı 
tə mir olun muş, bə zi lə rin də 
isə ta mam lan ma iş lə ri apa
rıl maq da dır. 

Azad lıq pros pek ti bo
yun ca yer lə şən bi na la rın 
dam la rı nın konst ruk si ya la
rı nın də yiş di ri lə rək yum şaq 
dam ör tü yün dən çar daq lı 
dam ör tü yü sis te mi nə ke çi
ril mə si ilə əla qə dar hə min 
bi na lar da lift ma şın zal la rı
nın üzə rin dən 400 ədəd su 
çə ni sis tem dən ay rıl mış, 100 
ədə di isə kə si lə rək gö tü rül

müş dür. Ha zır da bu is ti qa
mət  də iş lər da vam et di ri lir. 
Möv süm lə əla qə dar 8ci 
mik ro ra yon, İb ra him pa şa 
Da da şov kü çə si 71 ün va nın
da 2300 kvad rat metr dam 
ör tü yü əsas lı tə mir edil miş, 
abad laş dı rı lan əra zi lə rə 80 
ədəd otu ra caq, 61 ədəd ur
na, 35 ədəd uşaqəy lən cə 
ele ment lə ri qu raş dı rıl mış, 
qu ru ağac lar kə sil miş, hün
dür ağac lar bu dan mış və 
əla və de ko ra tiv ağac lar, kol
lar və 7500 kvad rat metr çə
mən əkil miş dir. “Dər nə gül” 
met ros tan si ya sı nın üzə rin də 
yer lə şən par kın əra zi sin də 
450yə ya xın ağac əkil miş, 

7ci və 8ci mik ro ra yon əra
zi sin də möv cud bi na la rın 
180 gi ri şin də tə mir iş lə ri 
apa rıl mış dır. 

Apa rıl mış araş dır ma za
ma nı mə lum ol muş dur ki, 
Dər nə gül ya şa yış sa hə sin də, 
o cüm lə dən 8ci mik ro ra
yon, H.Hü sey nov kü çə si 19, 
Ba kı Hu ma ni tar Kol le ci və 
K.Rə hi mov kü çə si 53a ün

van la rın da yer lə şən məc bu
ri köç kün lə rin məs kun laş
dı ğı ya taq xa na lar da elekt rik 
na qil lə ri nin də yiş di ril mə si 
zə ru rə ti ya ran mış dır. Əra
zi də yer lə şən bir sı ra ya şa
yış bi na la rın da bi na da xi li və 
mən zil da xi li is ti lik xət lə ri
nin sı ra dan çıx ma sı və bər
pa sı nın müm kün ol ma ma
sı sə bə bin dən mən zil lə rin 
qız dı rıl ma ma sı və ümu miy
yət lə, bi na la rın is ti lik lə zə if 
tə min edil mə si sa kin lə rin 
na ra zı lı ğı na sə bəb olur. Əra

zi də, əsa sən də 7ci mik ro
ra yonda bir sı ra bi na la rın is
ti lik təc hi za tın da prob lem lər 
hə lə də qal maq da dır. Qeyd 
et mək la zım dır ki, əra zi üz
rə əsas və di gər yol la rın, kü
çə və mey dan la rın gün də lik 
tə miz lən mə si, bərk və di gər 
məi şət tul lan tı la rı top la nan 
mey dan ça la rın, kon tey ner
lə rin və tul lan tı la rın vax tın
da və qra fi kə uy gun da şın
ma sı və ziy yə ti yox la nıl mış 
və bu sa hə də cid di nöq san
lar aş kar edil mə miş dir. 

Ra yon əra zi sin də apa rı
lan ge niş miq yas lı abad lıq
qu ru cu luq iş lə ri ilə əla qə dar 
9cu mik ro ra yon əra zi sin də 
bir sı ra bi na la rın gi riş lə ri tə
mir olun muş, lift lə ri ye ni si 
ilə əvəz edil miş və hə yə tlər
də park  sa lın mış dır. Apa rı
lan abad lıq iş lə ri çər çi və sin
də bi na la rın hə yət lə rin də 
söh bət gah lar və uşaq la rın 
əy lən mə si üçün ye ni qur
gu lar qu raş dı rıl mış, ya şıl lıq
lar sa lın mış, sə ki lə rə ta met 
və sə ki daş la rı dö şən miş
dir. Ke çi ril miş mo ni to rinq 
za ma nı əra zi də 37 bi na nın 
dam ör tü yü nün, 12 bi na nın 
isə gi riş lə ri nin tə mir edil di
yi mü əy yən olun muş dur. 

2014cü ilin yazyay 
möv sü mü nə ha zır lıq la əla
qə dar Bi nə qə di ra yon əra zi
sin də da vam et di ri lən abad
lıq və ye ni dən qur ma təd bir
lə ri çər çi və sin də ra yon da 
fəa liy yət gös tə rən xid mət 
təş ki lat la rı tə rə fin dən bir sı
ra iş lər hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Ra yon MKTBnin xid mə ti 
əra zi si nə aid bi na la rın fa
sad la rın da, gi riş lə rin də, pil
lə kən qə fəs lə rin də əsas lı və 
ca ri tə mir iş lə ri apa rıl mış dır. 
Pa ra lel ola raq mə həl lə lər də 
və gi riş lər də su xət lə ri nin 

əsas lı tə mi ri apa rıl mış, bi na
la rın yum şaq çar daq lı dam 
ör tük lə ri, no val ça lar və su 
axı dı lan bo ru lar tə mir edil
miş dir.

2014cü ilin yazyay 
möv sü mü nə ha zır lıq la əla
qə dar ra yon əra zi si nin da ha 
da tə miz sax lan ma sı və sa ni
tar nor ma la ra uy ğun qo run
ma sı məq sə di lə uy ğun laş dı
rıl mış kon tey ner mey dan ça
la rı ye ni, zövq lə ri ox şa yan 
xü su si di zayn la ti kil miş, 
üs tü ör tü lü kon tey ner mey

dan ça la rı ilə əvəz lən miş dir. 
Ti kil miş hər bir kon tey ner 
mey dan ça sı nın ya nın da çö
rək tul lan tı la rı nın yı ğıl ma sı 
üçün xü su si ye şik lə r qu raş
dı rıl mış dır. Ra yon və əra zi
lə rin tə miz li yi nə nə za rət et
mək məq sə di lə ümu mi lik də 
2352 ədəd kon tey ner yer ləş
di ril miş, məi şət tul lan tı la rı
nın da şın ma sı na 50 ədəd 
tex ni ka cəlb edil miş dir.

Yazyay müv sü mü nə ha
zır lıq la əla qə dar ra yo nun 
müx tə lif əra zi lə rin də hər 
həft ə nin şən bə gü nü iməci
lik lər təş kil edi lir və əra zi
lər də olan tul lan tı lar yı ğı lır, 
qu ru ağac lar bu da na raq da
şı nır. Ba kı Şə hər Ya şıl laş
dır ma Bir li yi nin Bi nə qə di 
sa hə si tə rə fin dən yazyay 
möv sü mü ilə əla qə dar əra
zi də möv sü mi bu da ma iş lə ri 
apa rıl mış, qu ru ağac lar tə
miz lən miş, ço xil lik gül lə rə 
qul luq gös tə ril miş dir.

Ra yon əra zi sin də ya şıl
lı ğın ar tı rıl ma sı məq sə di lə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
mik ro ra yon və qə sə bə əra
zi lə rin də müx tə lif növ mey
və ağac la rı (gi las, al ça, ga va
lı, ən cir, ba dam, xur ma, zey
tun), həm çi nin şam, çi nar 
kük nar ağac la rı, ey ni za man
da gül ağac la rı  (ya sə mən qı
zıl gül və sa ir) əkil miş dir. 
Mə lu mat üçün bil di ri m ki, 
ya şıl lı ğın ar tı rıl ma sı və yaz
yay möv sü mü nə ha zır lıq la 
əla qə dar nə zər də tu tul muş 
təd bir lər çər çi və sin də 2014
cü il 15 mart ta rix ində Xo
cə sən qə sə bə si, Uni ver si tet 
kü çə sin də, Lo mo no sov adı
na Uni ver si te tin ət ra fın da 
müx tə lif qu rum lar dan 400 
nə fə rin iş ti ra kı ilə ümum
ra yon iç məc ili yi ke çi ril miş, 

əra zi yə 1000 ədəd müx tə lif 
növ ye ni ağac əkil miş dir. 

Əha li nin qaz təc hi za tı
nın yax şı laş dı rıl ma sı məq
sə di lə müx tə lif əra zi lər də 
pod rat çı təş ki lat lar və Bi nə
qə di QİSin Tə mirTi kin ti 
 Xid mə ti ida rə si tə rə fin dən 
müx tə lif dia metr li 7738 po
qo no metr ye ni qaz xət lə ri 
çə kil miş, 173 yer də qaz sız
ma sı ləğv edil miş, 15 ədəd 
qaztə miz lə yi ci, 24 ədəd si
yirt mə qu raş dı rıl mış, 61 
ədəd qey ri qa nu ni qo şul ma

lar aş kar edi lə rək ləğv olun
muş dur. Möv süm lə əla qə
dar is tis ma ra ya rar sız ye ral tı 
or ta təz yiq qaz xət lə ri ləğv 
olu na raq ye ni po lad bo ru ilə 
əvəz olun muş, ey ni za man
da qaztən zim lə yi ci şkaf a rın 
ye ni müa sir tip li mən tə qə
lər lə əvəz olun ma sı və bə zi 
yer lər də əha li nin qaz təc
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
üçün ye ni qaz tən zim lə yi ci 
mən tə qə lə rin qu raş dı rıl
ma sı və si yirt mə lə rin təft iş 
olun ma sı nə zər də tu tul muş
dur.

Yazyay möv sü mü nə 
ha zır lıq la əla qə dar ra yon 
Su ka nal İda rə si tə rə fin dən 
müx tə lif ün van lar da, ümu
mi lik də, 117 625 po qo no
metr su xət ti, 10615 po qo
no metr müx tə lif dia metr li 
ye ni ka na li za si ya xət ti çə ki
lə rək sa kin lə rin is ti fa də si nə 
ve ril miş, 17950 po qo no metr 
mə həl lə da xi li iç mə li su an
ba rı yu yu lub tə miz lən miş
dir. 

Bi nə qə di Ener ji Təc
hi za tı və Sa tı şı İda rə si nin, 
həm çi nin Bi lə cə ri Ener ji 
Təc hi za tı və Sa tı şı Sa hə si
nin xid mət et di yi əra zi lər də 
2014cü ilin yazyay möv sü
mün də əha li nin key fiy yət li 
elekt rik ener ji si ilə tə mi ni 
və bu sa hə də möv cud prob
lem lə rin ara dan qal dı rıl ma sı 
məq sə di lə bir sı ra iş lər gö
rül müş dür.

Bi nə qə di ra yon sa kin
lə ri nin sağ lam lı ğı nın, əra
zi nin sa ni tarepi de mio lo ji 
şə rai ti nin yax şı laş dı rıl ma sı 
və ət raf mü hi tin qo run ma
sı, eko lo ji təh lü kə siz li yin 
tə min edil mə si sa hə lə rin də 
gö rül müş pro fi lak tik təd bir
lər nə ti cə sin də bir sı ra nöq
san lar da qey də alın mış dır. 
Bi nə qə di Ra yon Su ka nal 
İda rə si nin ba lan sın da olan 
mə həl lə da xi li an bar la rın sa
ni ta ri yatex ni ki və ziy yə ti nin 
uzun müd dət mə həl lə da xi li 
iç mə li su an bar la rı nın tə mi
ri ilə əla qə dar iş gö rül mə
di yi üçün qey riqə na ət bəxş 
və ziy yət ya ran mış dır. Bun
dan əla və, ra yon əra zi sin də 
bir sı ra ün van lar da ay rıay rı 
mən zil ti kin ti koo pe ra tiv lə
ri nə məx sus Döv lət Ko mis
si ya sı tə rə fin də is tis ma ra 
qə bul olun ma mış çox mər
tə bə li ya şa yış bi na la rın da 
sa kin lər tə rə fin dən is ti fa də 
edi lən iç mə li su an bar la rı
nın yu yu lub zə rər siz ləş di
ril mə si tə min olun mur”.

Mə ru zə də qeyd olun
muş dur ki, ra yon tə sər rü
fa tı nın bir çox sa hə lə rin də 
hə lə də möv cud olan prob
lem lər ya xın döv rün de yil, 
il lər lə yı ğı lıb qa lan mə sə
lə lə rin vax tın da həll olun
ma ma sı nın acı nə ti cə si dir. 
Bu gün ra yon əra zi sin də ki 
32 təh sil mü əs si sə sin də və 
ya şa yış bi na la rı nın bir ço
xun da hə lə də is ti lik təc hi
za tı prob le mi qal maq da dır. 
Ke çi ril miş mo ni to rinq lər 
za ma nı ra yon tə sər rü fü tın
da möv cud olan ça tış ma z
lıq la rın ara dan qal dı rıl ma sı, 
on la rı doğuran sə bəb lə rin 
vax tın da qar şı sı nın alın ma sı 
üçün tə xi rə sa lın maz təd bir
lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nə 
baş la nıl mış dır.

...Təd bir də Bi nə qə di Ra
yon Suka na li za si ya De par
ta men ti nin rəi si Əh li man 
Man su rov, 2 say lı SƏ İDin 
nü ma yən də si Ay tac Əli ye va 
çı xış et miş lər. Son ra Şu ra ic
la sı nın qə rar la yi hə si oxun
muş dur.

İc la sa ye kun vu ran ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov qar şı
da du ran və zi fə lər dən da
nış mış, gö rü lə cək iş lər ba rə
də tap şı rıq və töv si yə lə ri ni 
ver miş dir.

“Bi nə qə di”

Binəqədi rayonu ilin birinci rübünü 
mühüm nailiyyətlərlə başa vurmuşdur
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tədbir

Vətəndaş forumu sakinlərlə 
açıq dialoqa zəmin yaradır

Gənc kadrlara ge niş  
im kan lar açılır

 17 Aprel – Dünya Hemofiliya günüdür 

“Qan ver, həyat xilas et!”  
humanitar aksiyası

MAİl AĞAXANOV

Döv lət or qan la rı nın fəa
liy yə tin də şəf faf lı ğın ar tı rıl
ma sı, he sa bat lı lı ğın tə min 
edil mə si və ye ni tex no lo gi
ya la rın tət bi qi müa sir döv
rün qlo bal tə ləb lə rin dən dir. 
“Açıq Hö ku mə tin təş vi qi nə 
da ir 20122015ci il lər üçün 
Mil li Fəa liy yət Pla nı”na mü
va fiq ola raq, Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti əha li nin 
müx tə lif tə bə qə lə ri ilə gö
rüş lər ke çi rir. Ra yon ic ra ha
ki miy yə ti baş çı sı nın sə rən ca
mı ilə təs diq lən miş Təd bir lər 

Pla nı çər çi və sin də ap re lin 
11də M.Ə.Rə sul za də qə sə
bə nü ma yən də li yin də təş kil 
olun muş  və tən daş fo ru mu 
da iş gü zar abha va ilə yad da 
qal mış dır. 

Ra yo nun M.Ə.Rə sul za
də qə sə bə nü ma yən də li yin
də ke çi ri lən “Açıq qa pı” və
tən daş fo ru mun da Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov, 
RİH baş çı sı nın müa vin lə ri, 
Apa ra tın şö bə mü dir lə ri, hü
quqmü ha fi zə or qan la rı nın, 
müx tə lif ida rə və mü əs si sə
lə rin rəh bər lə ri, o cüm lə dən 

50dək qə sə bə sa ki ni iş ti rak 
et miş dir. Təd bir də iş ti rak 
edən sa kin lə rin prob lem lə ri 
diq qət lə din lə nil miş, on la rın 
bir qis mi nin həl li üçün aidiy
yə ti qu rum la rın rəh bər lə ri nə 
ope ra tiv tap şı rıq lar ve ril miş, 
bə zi mə sə lə lə rin həl li nə za
rə tə gö tü rül müş dür.

Qə sə bə sa ki ni Ar zu man 
Əli yev ra yon da hə ya ta ke çi ri
lən abad ləqqu ru cu luq iş lə ri  
ilə bağ lı tə əs sü rat la rı nı bi zim
lə bö lüş müş dür:  “Son iki il də 
qə sə bə miz xey li in ki şaf edib. 
İl lər lə ba xım sız qa lan bi na
la rın müa sir sə viy yə də tə mir 

olun ma sı, dam ör tük lə ri nin 
də yiş di ril mə si, ko mu ni ka
si ya xət lə ri nin ye ni lən mə si, 
əra zi nin as falt lan ma sı, mə
həl lə lə rin işıq lan dı rıl ma sı, 
uşaq lar üçün oyun mey dan
ça la rı nın in şa sı, sa kin lə rin 
is ti ra hə ti üçün la zı mi şə rai tin 
ya ra dıl ma sı, ye ni ya şıl lıq la rın 
sa lın ma sı Bi nə qə di ra yo nun
da ge dən sü rət li in ki şa fın 
gös tə ri ci si dir. Tə bii ki, gə lə
cək də ic ra sı va cib olan prob
lem lə ri miz də var. Ya şa dı ğım 
“Bak sol” ya şa yış mas si vin də 
uşaq bağ ça sı, po lik li ni ka yox
dur. Bu gö rüş də mən mə həl lə 
sa kin lə ri adın dan ic ra baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov dan ye ni 
uşaq bağ ça sı nın və po lik li ni
ka nın ti kil mə si üçün mü vü fiq 
təd bir lə rin gö rül mə si ni xa hiş 
et dim. Çox şa dam ki, Xa ləd
din mü əl lim mü ra ciə ti mi 
müs bət qar şı la dı və bu is ti
qa mət də ad dım lar atı la ca ğı nı 
bil dir di”.

Fo rum da iş ti rak edən di
gər qə sə bə sa kin lə ri də ra
yon da apa rı lan ge niş abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri ni yük sək 
də yər lən dir miş,    ra yon rəh
bər li yi nin sə yi ilə Bi nə qə di də 
bü tün prob lem lə rin öz uğur lu 
həl li ni ta pa ca ğı na inan dıq la
rı nı bil dir miş lər. 

SİyAVuş ƏMİRlİ

Öl kə miz də he mo fi li ya 
xəs tə li yi ilə mü ba ri zə apar
ma ğın çə tin li yi ar tıq ar xa da 
qa lıb. Azər bay can hö ku
mə ti xəs tə lə rin müa li cə si 
və he mo fi li ya xəs tə li yi nin 
fə sad la rı nın qar şı sı nın alın
ma sı üçün 20062010cu il
lər üçün “He mo fi li ya ya da ir 

Döv lət Proq ra mı” və “2011
2015ci il lər üçün Təd bir lər 
Proq ra mı” çər çi və sin də təd
bir lər hə ya ta ke çi rir.

17 Ap rel – Dün ya He
mo fi li ya Gü nü ilə əla qə dar 
qə ze ti mi zə açıq la ma ve rən 
“He mo fi li ya lı Xəs tə lə rin 
Res pub li ka As so sia si ya sı”nın 
rəh bə ri Gül na rə Hü sey no
va bil di rib ki, dün ya nın 116 
öl kə sin də he mo fi li ya gü nü 
mü na si bə ti lə sil si lə təd bir
lər ke çi ri lir: “Məq səd uşaq
la rı key fiy yət li müa li cə yə 
cəlb et mək dir. He mo fi li ya 
ir si qan xəs tə li yi dir. Qa nın 
lax ta lan ma fak tor la rı nın ça
tış maz lı ğı nə ti cə sin də, müa
li cə olun ma dı ğı təq dir də, 
he mo fi li ya lı uşaq er kən yaş
la rın da əlil olur və ölüm lə 
üzüzə qa lır”. 

G.Hü sey no va he mo fi li
ya lı xəs tə lə rin res pub li ka üz
rə yaş ka te qo ri ya la rı nı açıq
la dı: “El mi Prak tik He mo fi li
ya Mər kə zi nin mə lu ma tı na 
gö rə, Azər bay can da 1500ə 
qə dər ir si qan xəs tə li yi olan 
he mo fi li ya lı və tən daş var, re
gi on la ra gö rə isə xəs tə lə rin 

sa yı də yi şir. Mə sə lən, Şir van 
böl gə sin də 188 xəs tə ol du ğu 
hal da, Gən cə ba sar böl gə sin
də 221 xəs tə ya şa yır”.

As so sia si ya rəh bə ri nin 
söz lə ri nə gö rə, son il lər də 
döv lə tin gös tər di yi diq qət 
və qay ğı sa yə sin də xəs tə
lər key fiy yət li dər man pre
pa rat la rı ilə tə min olu nub. 
Nə ti cə də son 5 il də xəs tə 

uşaq la rın ara sın dan mək tə
bi bi ti rən, ali təh sil alan və
tən daş lar olub. De mə li, əgər 
dər man pre pa rat la rı və key
fiy yət li müa li cə var sa, xəs tə 
uşaq lar və ye ni yet mə lə rin 
sağ lam lı ğı nı qo ru yub sax la
maq  olar.

Sə hiy yə Na zir li yi El mi
Prak ti ki He mo fi li ya Mər kə
zi nin di rek to ru El mi ra Qə
di mo va ha zır da öl kə üz rə 
1500dən çox he mo fi li ya lı 
xəs tə nin qey diy yat da ol du
ğu nu de di: “Azər bay can da 
he mo fi li ya lı xəs tə lə rin sa yı 
ar tıb. 2003cü il də bu xəs tə
lə rin sa yı 1006 nə fər idi sə, 
2013cü ilin so nu na qə dər 
xəs tə lə rin sa yı 50 fa iz ar
tıb. Qey diy ya ta alın ma yan 
he mo fi li ya lı xəs tə uşaq la rın 
sa yı 45 də fə çox dur”. 

Ümum dün ya He mo fi li ya 
Gü nü ilə bağ lı Bi nə qə di ra
yo nun da da “Qan ver, hə yat 
xi las et!” şüa rı al tın da küt lə vi 
qan ver mə ak si ya sı ke çi ri lir. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın yer li təş ki la tı 
və Bi nə qə di Ra yon Gənc

lər və İd man İda rə si nin bir
gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
ak si ya da RİH baş çı sı Xa ləd
din İs gən də rov, ic ra baş çı sı
nın müa vin lə ri və Apa ra tın 
əmək daş la rı, YAP  üzv lə ri, 
Gənc lər və İd man İda rə si
nin əmək daş la rı və sa kin lər 
iş ti rak edib lər. 

“Qan ver, hə yat xi las et!” 
şüa rı al tın da ke çi ri lən kö

nül lü qan ver mə ak si ya sın da 
iş ti rak edən lər bu hu ma nist 
təd bi rin mü hüm əhə miy yət 
kəsb et di yi ni, xü su si lə də he
mo fi li ya və ta las se mi ya xəs
tə li yi da şı yı cı la rı nın şə fa tap
ma sı is ti qa mə tin də mü hüm 
in san lıq ak si ya sı ol du ğu nu 
vur ğu la yıb lar. Ya şı 18dən 
yu xa rı, səh hə tin də prob lem 
ol ma yan, qan la ke çə bi lə cək 
yo lu xu cu xəs tə lik lə rin da şı
yı cı sı ol ma yan is tə ni lən şəxs 
ak si ya da iş ti rak edə bi lər. 
Ak si ya nın ke çi ril mə sin də 
əsas məq səd müx tə lif növ ir
si qan xəs tə lik lə rin dən əziy
yət çə kən in san la ra, xü su si lə 
də uşaq la ra dəs tək nü ma yiş 
et dir mək və cə miy yə tin diq
qə ti ni on la ra yö nəlt mək dən 
iba rət dir. Qan ver mə ak si ya
sın da iş ti rak edən lər bir sı ra 
qan xəs tə lik lə ri nin müa li
cə sin də qan kö çür mə pro
se si nin va cib li yin dən, be lə 
təd bir lə rin əhə miy yə tin dən 
da nı şıb və və tən daş la rı  bu 
hu ma nist ak si ya da fə al lı ğa 
səs lə yib lər. Ap re lin 17də 
baş la yan ak si ya iki gün da
vam edə cək.

Ap re lin 11də Bi nə qə
di Ra yon Mən zil Kom mu
nal Tə sər rü fa tı Bir li yi nin 
(MKTB) in zi ba ti bi na sın da 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın 2 say lı sa
hə in zi ba ti əra zi dai rə si üz rə 
ye ni tə yin edil miş nü ma yən
də si nin təq di ma tı ke çi ril
miş dir. Mə ra sim də ic ra ha
ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci  
müa vi ni İl qar Sü ley ma nov, 
müa vin Ay gün Əli ye va, RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın İc ti maisi
ya si və hu ma ni tar mə sə lə lər 
şö bə si nin mü di ri  Nu ri də 
Al lah ya ro va, 1 say lı sa hə in
zi ba ti əra zi dai rə si üz rə nü
ma yən də  Nə si mi Cə fə rov, 
MKTBnin rəi si Azər Məm
mə dov, Bi nə qə di, Bi lə cə ri, 
M.Ə.Rə sul za də qə sə bə lə ri 
üz rə ic ra nü ma yən də lə ri, 
MKİS rəs lə ri və di gər mə sul 
şəxs lər iş ti rak et miş lər.

Təd bir də çı xış edən 
RİH baş çı sı nın bi rin ci müa
vi ni İl qar Sü ley ma nov ic
ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
09 ap rel 2014cü il ta rix də 
im za la dı ğı 39 say lı əmr lə 
2 say lı sa hə in zi ba ti əra
zi dai rə si üz rə nü ma yən də 
və zi fə si nə Ay tac Pər viz qı zı 
Əli ye va nın tə yin olun du ğu
nu bil dir miş dir: “Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti cə nab İl ham Əli ye vin 
döv lət or qan la rın da gənc
lər si ya sə ti ni ra yo nu muz da 
uğur la hə ya ta ke çir mə yə 
ça lı şı rıq. Gənc lə rin irə li 
çə kil mə si, on la ra da ha mə
sul və zi fə lər tap şı rıl ma sı, 
qar şı la rın da ge niş im kan
lar açıl ma sı döv lə ti mi zin 
bu sa hə də yü rüt dü yü si ya
sə tin baş lı ca kon tur la rı dır. 
İc ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov tə

rə fin dən Ay tac Əli ye va nın 
in zi ba ti əra zi dai rə si nə nü
ma yən də tə yin edil mə si bu 
sa hə də gö rü lən iş lə rə ba riz 
nü mu nə dir”. 

RİH baş çı sı nın müa vi ni 
Ay gün Əli ye va  çı xı şın da 2 
say lı Sİ ƏD üz rə ye ni nü ma
yən də Ay tac Əli ye va  haq
qın da ge niş mə lu mat ver miş 
və gə lə cək iş lə rin də ona 
uğur lar ar zu la mış dır.

Ye ni və zi fə yə tə yin olun
muş Ay tac Əli ye va, öz növ
bə sın də,  Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də ro va  min
nət dar lı ğı nı bil dir miş, ona 
gös tə ri lən eti ma dı ən yük
sək sə viy yə də doğ rult ma ğa 
ça lı şa ca ğı nı de miş dir.

Son ra İl qar Sü ley ma nov 
Ay tac Əli ye va ya gə lə cək fəa
liy yə tin də uğur lar di lə miş, 
töv si yə lə ri ni bil dir miş dir. 

Ulu öndərin dövlətçilik irsi 
öyrənilir
HeydərƏliyevinzəngindövlətçiliktəcrübəsigənckadrların
hazırlanmasıyolundaböyükbirməktəbdir

MƏHƏbbƏt ORuCOV

Ap re lin 15də Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın ya nın da fəa liy yət 
gös tə rən Şu ra nın ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin zən gin 
döv lət çi lik ir si nin öy rə nil mə
si məq sə di lə ke çi ri lən dərs lə
rin ic ra sı ilə bağ lı ic la sı olub. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın in zi ba ti bi na sın da 
baş tu tan 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, RİH baş çı sı Apa ra tı nın 
şö bə mü dir lə ri, ra yon təh sil 
mü əs si sə lə ri nin, elə cə də bir 
sı ra ida rə və mü əs si sə lə rin 
rəh bər lə ri iş ti rak edib lər. 

İc la sı gi riş sö zü ilə açan 
A.Əli ye va bil di rib ki, Azər
bay can xal qı nın ümum mil li 
li de ri Hey dər Əli ye vin zən gin 
ir si nin öy rə nil mə si və təb li ği 
gənc lər də li der lik ba ca rıq la
rı nın in ki şa fı, on la rın la yiq li 
şəx siy yət ki mi for ma laş ma
sı ba xı mın dan son də rə cə 
əhə miy yət li dir. Döv lə ti mi
zin möh kəm lən di ril mə si və 
azər bay can çı lıq ideo lo gi ya sı
nın təb li ği sa hə sin də əvəz
siz xid mət lər gös tər miş ulu 
ön də rin keç di yi şə rəf li və 
mə na lı ömür yo lu nun hər bir 
Azər bay can gən ci üçün la yiq li 
ör nək ol du ğu nu de yən na tiq 
bil di rib ki, 44 il əv vəl – 1969
cu il iyul ayı nın 14də ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin ha ki
miy yə tə gə li şi ilə res pub li ka
mız da in ki şa fa doğ ru dö nüş 
mər hə lə si nin əsa sı qo yu lub: 
“Bu gün tam əmin lik lə söy
lə mək olar ki, Azər bay ca nın 
döv lət su ve ren li yi və iq ti sa di 
müs tə qil li yi, xa ri ci iq ti sa di 
əla qə lə ri, dün ya iq ti sa diy
ya tı na sü rət li in teq ra si ya sı 
19691982ci il lər də əsa sı qo
yul muş xalq tə sər rü fa tı po
ten sia lı na əsas la nır”. 

A.Əli ye va qeyd edib ki, 
Azər bay can iq ti sa diy ya tı nın 
in ki şa fı nı tə min edən bir çox 
is teh sal ob yekt lə ri məhz hə
min dövr də in şa olun muş dur: 
“Neft sə na ye si nin iq ti sa di in
ki şaf da kı ro lu nu müd rik lik lə 
nə zə rə alan ulu ön dər ötən 
əs rin 70ci il lə rin də bu sa hə
nin di na mik in ki şa fı na na il ol
muş, neftkim ya sə na ye si nin 

ta ma mi lə mo dern ləş di ril mə
si ni tə min et miş dir. Hey dər 
Əli ye vi mil yon lar dan fərq
lən di rən üs tün cə hət lər dən 
bi ri də bu idi ki, ulu ön dər 
öl kə nin in ki şa fı üçün zə ru ri 
olan hə dəf ə ri gö rə bi lir, in
san la rı bu is ti qa mət də sə fər
bər edir di. 1993cü ilin iyu
nun da xal qın tə kid li is tə yi ilə 
ha ki miy yə tə qa yı dan Hey dər 
Əli yev si ya si təc rü bə si, uzaq
gö rən li yi və sar sıl maz ira də
si sa yə sin də öl kə ni və tən daş 
mü ha ri bə si təh lü kə sin dən və 
ic ti mai– si ya si pə ra kən də lik
dən qur tar dı, cə miy yə ti va hid 
məf u rə ət ra fın da bir ləş dir di. 
Hey dər Əli ye vin Azər bay can 
rəh bər li yi nə qa yı dı şı ilə əsas 
qa yə si müs tə qil lik, azər bay
can çı lıq, döv lət çi lik, əda lət li
lik, de mok ra ti ya və ümum bə
şə ri də yər lər olan ye ni ideo
lo gi ya nın əsa sı qo yul du”.

Bi nə qə di RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın İc ti maisi ya si və 
hu ma ni tar mə sə lə lər şö bə si
nin mü di ri Nu ri də Al lah ya
ro va çı xı şın da bil di rib ki, Ba kı 
şə hə ri üz rə Təh sil İda rə si nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə bu ilin mart, 
ap rel və may ay la rın da ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin ir si
nin öy rə nil mə si ilə əla qə dar 
pay taxt da fəa liy yət gös tə rən 
475 ümum təh sil mək tə bi nin 
(məc bu ri köç kün mək təb lə ri 
də da xil ol maq la) ümu mi lik
də 20 min 120 nə fər XI si nif 
şa gir di nə 272 dər sin ke çi
ril mə si nə zər də tu tu lub. O 
qeyd edib ki, ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin hə yat və fəa
liy yə ti ilə bağ lı müx tə lif möv

zu la rı əha tə edə cək dərs lə rin 
təd ri si ilə 220 nə fər mü əl lim 
məş ğul ola caq: “Dərs lə rin 
təd ri si üçün Ba kı şə hə ri nin 
müx tə lif əra zi lə rin də yer lə
şən 26 lek to ri ya za lı ay rı lıb. 
Bu dərs lə rin təş ki lin də baş
lı ca məq səd Hey dər Əli ye vin 
öl kə mi zin döv lət qu ru cu lu ğu 
pro se sin də ki ro lu nun və xid
mət lə ri nin öy rə nil mə si, bü
tün bun la rın gənc nə sil lə rə 
çat dı rıl ma sı dır”. 

N.Al lah ya ro va həm çi
nin bil di rib ki, Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti Ad
mi nist ra si ya sı nın tap şı rı ğı na 
uy ğun ola raq, Bi nə qə di ra
yo nun da ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin ir si nin öy rə nil mə si 
ilə əla qə dar dərs lə rin ke çi
ril mə si nə 2014cü il mar tın 
5dən baş la nı lıb: “Dərs lər 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
Hey dər Əli yev lek to ri ya za
lın da və 276 nöm rə li tam or ta 
mək tə bin akt za lın da ke çi ri lir. 
Ümu mi lik də, Bi nə qə di ra yo
nu nun 32 tam or ta mək tə bin
dən 2527 nə fər XI si nif şa gir
di nin dərs lər də iş ti ra kı nə
zər də tu tu lub. 375 şa gird rus, 
2152 nə fər şa gird Azər bay can 
böl mə sin də təh sil alır. Bi nə
qə di ra yo nu əra zi sin də fəa liy
yət gös tə rən məc bu ri köç kün 
mək təb lə ri nin 345 nə fər XI 
si nif şa gird lə ri nə də dərs lər 
hə min mək təb də ke çi ri lə
cək dir. Dərs lə rin ke çi ril mə si 
üçün 32 tam or ta mək təb dən 
20 ta rix mü əl li mi se çi lib. Mü
əl lim lər dən 17si Azər bay
can böl mə sin də, 3ü isə rus 

böl mə sin də dərs ke çə cək lər. 
Ümu mi lik də isə 26 dər sin ke
çi ril mə si nə zər də tu tu lub. XI 
si nif şa gird lə ri üçün da hi şəx
siy yə tin ir si nin öy rə nil mə si 
ilə bağ lı mar tın 5də baş la yan 
dərs lər bu il ma yın 21dək da
vam edə cək”. Şö bə mü di ri nin 
söz lə ri nə gö rə, mar tın 28də 
ke çi ri lən Azər bay can böl mə
si üz rə se mi nar da 267 və 283 
say lı tam or ta mək təb lər dən 
1129 şa gird iş ti rak edib. Ap re
lin 2də ke çi ri lən se mi nar da 
127, ap re lin 14də rus böl mə
si üz rə al tın cı se mi nar da isə 
105 şa gird iş ti rak edib. 

Son ra se mi nar iş ti rak çı la
rı na ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin fəa liy yə tin dən bəhs 
edən film və slayd lar nü ma yiş 
et di ri lib. Şu ra ic la sın da çı xış 
edən Ba kı şə hə ri üz rə Təh sil 
İda rə si nin əmək da şı Al lah
ver di Mir zə yev da hi şəx siy
yə tin ir si nin öy rə nil mə si ilə 
bağ lı Bi nə qə di ra yo nun da 
gö rü lən iş lə ri yük sək qiy mət
lən di rib.

Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
səd ri Ra miz Gö yü şov çı xış 
edə rək ümum təh sil mək təb
lə ri nin di rek tor la rı na bu dərs
lə rin ke çi ril mə si ilə bağ lı öz 
töv si yə və tək lif ə ri ni ve rib. 

Da ha son ra çı xış edən 
mək təb di rek tor la rı və mü əl
lim lər be lə təd bir lə rin Hey
dər Əli yev ir si nin öy rə nil
mə si ba xı mın dan, şa gird lər lə 
ya na şı, mü əl lim lər üçün də 
əhə miy yət li ol du ğu nu söy
lə yib lər. Şu ra ic la sı Qə ra rın 
oxun ma sı ilə ye kun la şıb.
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gündəm

Zə ri fə Əziz qı zı Əli ye
va nın hə yat fəl sə fə si, mə
nə vi dün ya sı, oft al mo lo gi ya 
el mi nin in ki şa fın da kı xid
mət lə ri o qə dər zən gin və 
çox cə hət li dir ki, onun fəa
liy yə ti nə nə zər sa lar kən, 
bu bö yük  in sa nın ne cə 
ge niş miq yas lı bir şəx siy yət 
ol ma sı heç kəs də şub hə 
do ğur mur.

Zə ri fə xa nı mın fit ri is
te da da ma lik no va tor alim, 
pak və na dir bir in san ki
mi ya şa dı ğı də rin mə na lı 
öm rü, keç di yi şə rəf i hə yat 
yo lu hər bir Azər bay can 
və tən da şı, hər bir alim və 
hə kim üçün hə yat və mə
nə viy yat dər si, ka mil lik 
və müd rik lik mək tə bi dir. 
Onun el mi, tib bi və pe da
qo ji fəa liy yə ti, hər kəs üçün 
ör nək olan yük sək mə nə vi 
key fiy yə ti haq qın da çox say
lı mə qa lə, ki tab və əsər lər 
ya zı lıb və ya zı la caq dır. Zə
ri fə xa nım Əli ye va nın zən
gin el mi ir si, oft al mo lo gi ya
nın müx tə lif sa hə lə ri üz rə 
apar dı ğı təd qi qat lar, qa zan
dı ğı nai liy yət lər, ya rat dı ğı 
fun da men tal əsər lər Azər
bay can tibb el mi nin par laq 
sə hi fə si dir. 

Aka de mik Zə ri fə xa nım 
Əli ye va of tal mo lo gi ya nın 
ak tu al möv zu la rı na həsr 
edil miş çoxp ro fil li təd qi
qat lar apar mış, fə da kar hə
kim ki mi bir sı ra göz xəs
tə lik lə ri nin müa li cə sin də, 
o cüm lə dən Azər bay can da 
tra xo ma nın kö kü nün kə sil
mə sin də bö yük əmək sərf 
et miş, xəs tə li yin müx tə lif 
mər hə lə lə ri nin öy rə nil mə
si və müa li cə me tod la rı nın 
ax ta rıl ma sı yol la rın da də
yər li el mitəd qi qat lar apar
mış dır. 

Ali min el mi fəa liy yə
ti nin is ti qa mət lə rin dən 
bi ri gö zün of tal mo lo ji, 
his to mik ros ko pik və his
to kim yə vi təd qi qi nə həsr 
edil miş dir. Bu is ti qa mət
də apar dı ğı el mitəd qi qat 
iş lə ri nin nə ti cə lə ri onun 
“Yaş la əla qə dar gö zün və 
gör mə si ni ri yol la rı nın 
də yiş mə si”, “Gö zün hid ro
di na mik sis te mi nin ana to
mofi zio lo ji xa rak te ris ti ka
sı” ad lı mo noq ra fi ya la rın da 
ge niş və ət raf ı şə kil də öz 
ək si ni tap mış dır. 

Bun lar la ya na şı, Zə ri fə 
xa nım Əli ye va na dir sa hə 
olan iri do di aq nos ti ka və 
iri do te ra pi ya prob lem lə ri 
ilə cid di məş ğul ol muş, bu 
sa hə yə da ir iki mo noq ra
fi ya ha zır la mış dır. Bu mo
noq ra fi ya lar dan “İri do di aq
nos ti ka nın əsas la rı” rəng li 
il lüst ra si ya lar la “Azər nəşr” 
tə rə fin dən, di gər mo noq
ra fi ya isə “İri do di aq nos ti ka” 
adı ilə 1988ci il də Mosk
va da nəşr edil miş dir. Xü su
si qeyd et mək la zım dır ki, 
dün ya miq ya sın da iri do di
aq nos ti ka ya aid ki tab la rı ilk 

də fə Zə ri fə xa nım Əli ye va 
yaz mış dır. 

Ül vi key fiy yət lə rə ma
lik olan aka de mik Zə ri
fə xa nım Əli ye va öz el mi 
fəa liy yə tin də eti ka və tib bi 
de on to lo gi ya mə sə lə lə ri nə 
xü su si yer ver miş dir. O, bu 
möv zu ya da ir ba xış la rı nı 
oft al mo lo ji ic ti ma iy yət və 
prak tik hə kim lər tə rə fin
dən bö yük rəğ bət lə qar
şı lan mış “Hə ki min yük sək 
və zi fə si” və “Oft al mo lo gi
ya nın ak tu al prob lem lə ri” 
mo noq ra fi ya la rın da ət raf
lı işıq lan dır mış dır. Zə ri fə 
xa nı mın mə nə vi zən gin
li yi, və zi fə bor cu na, tib bi 
eti ka və de on to lo gi ya ya 
da ir ba xış la rı onun “Hə
ki min əx la qi tər bi yə si, de
on to lo gi ya, tib bi eti ka və 
əx laq mə sə lə lə ri” əsə rin
də da ha ət raf ı şə kil də əks 
olun muş dur. Zə ri fə xa nım 
də fə lər lə de yir di ki, hə
kim lə xəs tə nin bir ba şa 
əla qə si müa li cə nin əhə
miy yə ti ni yük səl dir, xəs
tə yə ümid ve rir, or qa niz
min xəs tə li yə qar şı mü qa
vi mə ti ni ar tı rır və bə zən 
da vadər man dan da güc lü 
tə sir gös tə rir. O, hə kim və 
xəs tə nin qar şı lıq lı mü na
si bət lə ri nin əsas qay da la
rı nı tər tib et miş, müa li cə 
hə ki mi nin di aq nos ti ka və 
müa li cə pro se sin də apa
rı cı ro lu nu gös tər miş, bü
tün tibb iş çi lə ri nin tək cə 
təh si li nin yox, həm də 
tər bi yə si nin va cib li yi ni ön 
pla na çək miş dir. Gör kəm li 
alim hə kimxəs tə mü na si
bət lə ri nə to xu na raq in san
lar ara sın da ən in cə, ya xın 
və həs sas mü na si bət lə rin 
məhz hə kim lə xəs tə ara
sın da ol du ğu nu gös tər miş 
və “hə kim xəs tə nin ən 
doğ ma ada mı dır” de miş
dir. Zə ri fə xa nı mın tib bi 
eti ka və de on to lo gi ya ya 
da ir mə qa lə və əsər lə ri ilə 
ya xın dan ta nış ol duq da, 
onun bu sa hə yə da ir iş lə ri
nin da ha ge niş miq ya sı və 
tək cə tibb də de yil, bü töv
lük də cə miy yət də in san lar 
ara sın da mü na si bət lə rə 
həsr edil di yi mə lum olur. 

Əzm lə iş lə yən in san la
rın gün lə ri qı sa, ömür lə ri 
uzun olur. Bu mə na da, Zə
ri fə xa nım Əli ye va nı uzu
nö mür lü he sab et mək olar. 
Onun el mi əsər lə ri, təd qi
qat la rı, çox say lı ki tab la rı ya
şa dı ğı 62 il lik öm rü nə sığ
mır. İşıq lı xa ti rə si bu gün də 
in san la rın yad da şın da, tək
cə ya xın la rı nın və həm kar
la rı nın de yil, həm də göz
lə ri nə rən ga rəng dün ya nın 
nu ru nu ba ğış la dı ğı xəs tə lə
ri nin qəlb lə rin də ya şa yır. 
Hə yat da be lə bö yük sev gi 
qa zan maq, özün dən son ra 
be lə əziz duy ğu lar, nur lu 
xa ti rə lər qo yub get mək – 
bu, çox az ada mın ta le yi nə 
ya zı lır.

Zə ri fə Əli ye va-91

Azər bay can tibb  
el mi nin novator 
alimi

Gör kəm li ali min xa ti rə si anıl dı

Mil li-mə nə vi də yər lə rə söy kə nən ailə 
uzu nö mür lü olur

“Şahin”lər öz bacarıqlarını göstərdilər 

ES Mİ RA

Gör kəm li of tal mo loq
alim, aka de mik Zə ri fə xa nım 
Əli ye va nın ana dan ol ma sı
nın 91ci il dö nü mü res pub
li ka mız da yük sək sə viy yə də 
qeyd edi lir. Bu mü na si bət lə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
sil si lə təd bir lər ke çi ri lir. Be lə 
təd bir lər dən bi ri ap re lin 15
də baş tu tub. 

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, RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın İc ti maisi ya si və 
hu ma ni tar mə sə lə lər şö bə si
nin mü di ri Nu ri də Al lah ya ro
va,  2 say lı Sa hə İn zi ba ti Əra zi 
Dai rə si nin nü ma yən də si Ay
tac Əli ye va, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı 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, 
ümum təh sil təd ris mü əs si sə
lə ri nin, mək tə bə qə dər tə lim
tər bi yə ocaq la rı nın rəh bər lə ri 

və ic ti ma iy yə tin nü ma yən də
lə ri Zə ri fə Əli ye va nın adı nı 
da şı yan par kı zi ya rət edə rək 
gör kəm li ali min xa ti rə si nə 
ucal dıl mış abi də nin önü nə 
ək lil və gül dəs tə lə ri qo yub lar.

Bi nə qə di RİH baş çı sı nın 

müa vi ni Ay gün Əli ye va gör
kəm li oft al mo loqali min do
ğum gü nü nün Bi nə qə di ra yo
nun da yük sək sə viy yə də qeyd 
olun ma sı ilə əla qə dar təd
bir lər pla nı nın ha zır lan dı ğı nı 
de yib, bu is ti qa mət də qar şı da 

du ran və zi fə lər ba rə də  aidiy
yə ti şəxs lə rə mü va fiq tap şı rıq
lar ve ril di yi ni bil di rib. A.Əli ye
va qeyd edib ki, Zə ri fə xa nım 
Əli ye va nın xe yir xah lı ğı nın və 
in san pər vər li yi nin da va mı 
ki mi təd bir lər pla nı na uy ğun 

ola raq ap re lin 15dən 30dək 
ak si ya ke çi ri lə cək. Ak si ya çər
çi və sin də 69 yaş ara sı gör mə 
qa bi liy yə ti zə if olan uşaq la rın 
müa yi nə si üçün təh sil al dıq la
rı mək təb lə rə səy yar tib bi bri
qa da lar gön də ri lə cək.

M. ORu COV

Ap re lin 12də Bi nə qə
di ra yo nun da “Yaş lı nəs lin 
təc rü bə sin dən fay da la naq” 
möv zu sun da təd bir ke çi ri
lib. Azər bay can Res pub li ka sı 
Ailə, Qa dın və Uşaq Prob
lem lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə si 
və Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə Ye ni Azər bay can Par ti ya sı
nın yer li təş ki la tı nın in zi ba ti 
bi na sın da  baş tu tan təd bir də 
RİH baş çı sı nın müa vi ni Ay
gün Əli ye va, ic ra baş çı sı Apa
ra tı nın  İc ti maisi ya si və hu
ma ni tar mə sə lə lər şö bə si nin 
mü di ri Nu ri də Al lah ya ro va, 
AMEAnın Neftkim ya Pro
ses lə ri İns ti tu tu nun di rek to ru 
Va qif Ab ba sov, psi xo loq Ta ri
el Fa zi loğ lu, din xa di mi Mu sa 
İb ra hi mov, həm çi nin ra yo nun 
bir qrup yaş lı və gənc nəs li
nin nü ma yən də lə ri iş ti rak 
edib lər. 

N. Al lah ya ro va nın mo
de ra tor lu ğu ilə ke çi ri lən 
təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
RİH baş çı sı nın müa vi ni Ay
gün Əli ye va bil di rib ki, be lə 
təd bir lə rin ke çi ril mə si  gənc 
nə sil üçün ol duq ca fay da
lı dır: “Ailə ki çik döv lət dir. 
Cə miy yə tin əsas özə yi he
sab olu nan ailə möh kəm tə
məl üzə rin də qu rul ma lı dır. 
Bu tə məl mə nə vi, psi xo lo ji, 
fi zio lo ji, özü nü dərk, qar şı lıq
lı hör mət və mə həb bət üzə
rin də qu ru lan da da ha möh
kəm olur. Cə miy yə tin ən ki
çik və ən önəm li par ça sı olan 
ailə tək cə fi zio lo ji ma raq lar 

nə ti cə sin də mey da na gə lən 
bir qu rum de yil, ey ni za man
da va li deyn lə rin və  uşaq la
rın qar şı lıq lı ola raq və zi fə və 
hü quq la rı nın pay la şıl dı ğı bir 
bə ra bər lik dir. Da ha də qiq  
de sək, ki şi, qa dın və uşaq
la rın dost ca sı na ya şa dıq la rı 
mü qəd dəs bir lik dir”. A.Əli
ye va gənc lə rə,  gənc ailə lə rə 
gös tə ri lən döv lət qay ğı sın
dan da nı şa raq güc lü döv lə
tin məhz möh kəm, da ya nıq lı 
və mo no lit ailə lər dən təş kil 
olun du ğu nu diq qə tə çat dı
rıb. O, bu cür ailə ənə nə lə
ri nin Azər bay can cə miy yə
tin də də rin ta ri xi kök lə rə 
ma lik ol ma sı na to xu na raq, 
be lə ənə nə lə rin ya şa dıl ma
sı nın va cib li yi ni vur ğu la yıb, 
bu nun üçün  bö yük lə rin, 
yaş lı nəs lin hə yat təc rü bə
si ni gənc lər üçün fay da lı ör
nək ki mi sə ciy yə lən di rib. 

Təd bir də mə ru zə ilə  çı
xış edən aka de mik Va qif Ab
ba sov həm bir zi ya lı, həm də 
zən gin hə yat təc rü bə si nə ma
lik ailə baş çı sı ki mi ailə mü
na si bət lə ri və ailə də uzu nö
mür lü lü yü tə min edən şərt
lər ba rə də  iş ti rak çı la ra ge niş 
mə lu mat ve rib: “Gənc lə ri miz 
ailə qu rar kən müt ləq hər tə
rəf li gö türqoy et mə li dir lər. 
Bə zən ailə qu rar kən yol ve ri
lən xır da yan lış lıq  son ra dan 
mü əy yən prob lem lə rə sə bəb 
olur. Qar şı lıq lı hör məteh ti
ram, dö züm lü lük, səbr və gü
zəşt ailə də uzu nö mür lü lü yü 
şərt lən di rən əsas amil dir. Bu 
gün gənc lə ri miz ba ba la rı mız
dan biz lə rə mi ras qal mış də

yər lə ri qo ru yub sax la ma lı və 
onu unut ma ma lı dır lar. Ailə
də ataana ya hör mət xü su si lə 
va cib dir və  bu ra da bo yük
ki çi yin ye ri hə mi şə göz lə nil
mə li dir. Müa sir dün ya mız da 
hə yat ol duq ca mü rək kəb dir.  
Elm və tex ni ka nın in ki şaf et
di yi bir dövr də gənc lə ri miz 
da ha çox yad tə sir lə rə mə
ruz qa lır. Son za man lar baş 
ve rən ha di sə lər onu gös tə rir 
ki, bə zən gənc lə ri miz in ter
net və so si al şə bə kə lər dən 
ya rar la na raq ailə qur ma ğa 
ça lı şır lar. Bu,  ol duq ca qor
xu lu bir ten den si ya dır. Be lə 
ailə lə rin öm rü  uzun ol mur. 
Məhz bu ki mi amil lə rin nə
ti cə si dir ki, ötən il  Azər bay
can da qu ru lan 79 min ailə nin 
14 mi ni da ğı lıb. Bu rə qəm 
bi zi cid di şə kil də dü şün dür
mə li dir. Bə zi böl gə lə ri miz də 
gənc lə ri miz, xü su sən də qız
la rı mız çox er kən yaş la rın da 

ailə qu rur lar. Bu ra da tə bii ki, 
va li de yin lə rin də gü na hı az 
de yil. Nə ti cə də  son ra dan hə
min ailə lər də prob lem lər baş 
qal dı rır.  Be lə hal lar baş ver
mə sin de yə, gənc lə ri miz ailə 
qu rar kən müt ləq  yaş lı nəs lin 
təc rü bə sin dən ya rar lan ma lı
dır lar. Ailə də qar şı lıq lı hör
mət ol ma lı dır. Müa sir ailə lər
də ya şa nan prob lem lər məhz 
bu ami lin nə zə rə alın ma ma sı  
üzün dən baş ve rir”.

 Top lan tı da “Ailə mü na
si bət lə ri nin qo run ma sın da 
psi xo lo ji amil lər” möv zu su 
ət ra fın da öz fi kir lə ri ni bö lü
şən psi xo loq Ta ri el Fa zi loğ
lu gənc lə rin ailə qur maz dan 
ön cə psi xo lo ji cə hət dən bu na 
ha zır ol ma la rı nın va cib li yi və 
eqo ist tə fək kür dən uzaq la şa
raq ailə mə su liy yə ti ni dərk 
et mə lə ri nin əhə miy yə ti ni 
vur ğu la yıb. 

Din xa di mi Mu sa İb ra hi

mov çı xı şın da ailə mü na si bət
lə ri ni mil limə nə vi də yər lər 
müs tə vi sin də izah edə rək, 
adətənə nə lə ri miz və di ni
miz də ailə nin möh kəm li yi
nin xü su si əhə miy yət da şı
dı ğı nı bil di rib. O, qlo bal la şan 
dün ya da mil limə nə vi də yər
lə ri mi zin, o cüm lə dən əda lət, 
əx laq, qar şı lıq lı hör məteh ti
ram, mər hə mət  prin sip lə ri
nə əsas la nan xa rak te rik mil li 
ciz gi lə rin qo run ma sı nı və bu 
prin sip lə rin ailə mü na si bət
lə rin də ya ra nan an la şıl maz
lıq la rın qar şı sı nın alın ma sı 
ba xı mın dan xü su si önəm da
şı dı ğı nı vur ğu la yıb. 

Bun dan son ra təd bir mü
za ki rə lər lə da vam edib. Son
da aka de mik V.Ab ba sov iş
ti rak çı la rın ona ün van la dı ğı 
su al la rı ca vab lan dı rıb və zən
gin hə yat təc rü bə sin dən çı xış 
edə rək gənc lə rə öz də yər li 
töv si yə lə ri ni ve rib.

MAİl AĞAXANOV

Gənc lər və İd man, Mü da
fiə, Təh sil, Föv qə la də Hal lar, 
Mə də niy yət və Tu rizm na
zir lik lə ri nin, Sə fər bər lik və 
Hər bi Xid mə tə Ça ğı rış üz rə 
Döv lət Xid mə ti nin və Ve te
ran lar Şu ra sı nın təş ki lat çı lı ğı 
ilə ap re lin 11də Da xi li Qo
şun la rın Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
yer lə şən “N” say lı hər bi his
sə sin də “Şa hin” hər biid man 
oyu nu nun ra yon mər hə lə si 
ke çi ril miş dir.

Ye ni yet mə və gənc lə rin 
və tən pər vər lik, və tən daş lıq 
tər bi yə si işi nin güc lən di ril
mə si, mək təb lə rin hər bi xid
mə tə ha zır lıq sə viy yə si nin 
yük səl dil mə si məq sə di lə ke
çi ri lən təd bir də ra yon əra zi
sin də fəa liy yət gös tə rən 32 
or ta ümum təh sil mək tə bi nin 
544 nə fər 1011ci si nif şa gir
di, mək təb di rek tor la rı, hər bi 
ha zır lıq və fi zi ki tər bi yə üz rə 
mü əl lim lər iş ti rak et miş lər. 

Ya rış Döv lət him ni nin 
səs lən di ril mə si ilə baş la
mış dır. Təd bir də çı xış edən 
ra yon gənc lər və id man ida
rə si nin rəi si Qüd si Bay ra
mov, Sə fər bər lik və Hər bi 
Xid mə tə Ça ğı rış üz rə Döv
lət Xid mə ti nin Bi nə qə di ra
yon ida rə si nin rəi si Meh man 

Qur ba nov, Ba kı Şə hər Gənc
lər və İd man Baş İda rə si nin 
gənc lər lə iş sek to ru nun mü
di ri Za min Əh mə dov, ra yon 
Ve te ran lar Şu ra sı nın səd ri 
Tel man Hə tə mov,  Ba kı şə
hə ri üz rə Təh sil İda rə si nin 
gənc lə rin ça ğı rı şa qə dər
ki ha zır lı ğı və fi zi ki tər bi yə 

fən ni üz rə me to dis ti Röv şən 
Qa sı mov və tən pər vər lik əh
valru hiy yə si nin güc lən di ril
mə si, ye ni yet mə və gənc lə rin 
döv lət çi li yə sə da qət, Və tə nə 
mə həb bət ru hun da ye tiş di
ril mə si ba xı mın dan be lə təd
bir lə rin əhə miy yə tin dən söz 
aç mış lar. 

Təd bir də iş ti rak edən 
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 əra zi iş ğa lı ilə 
üz lə şən və mü ha ri bə şə rai
tin də ya şa yan Azər bay can da 
hər bivə tən pər vər lik əh val
ru hiy yə si nin güc lən di ril mə
si nin va cib li yi ni, bu mə sə
lə nin da im xü su si ak tu al lıq 
kəsb et di yi ni de miş dir. O, 
gənc lə ri res pub li ka mız da sa
bit lik və in ki şa fın tə mi nat çı sı 
olan Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
ye rit di yi məq səd yön lü si ya sət 
ət ra fın da bir ləş mə yə, Və tə
nin mü da fiə si nə da im ha zır 
ol ma ğa  ça ğır mış dır.  

Son ra ya rı şın star tı ve ril
miş dir. Hər bi id man oyun la
rı nın nə ti cə lə ri nə gö rə, Bi nə
qə di ra yo nu nun 100 nöm rə li 
tam or ta mək tə bi nin ko man
da sı bi rin ci, 182 nöm rə li tam 
or ta mək tə bin ko man da sı 
ikin ci, 299 nöm rə li tam or
ta mək tə bin ko man da sı isə  
üçün cü ye ri tut muş dur. 
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Azər bay can Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə təs diq edil miş  
“20142016cı il lər də Ba kı 
şə hə ri nin və onun qə sə bə lə
ri nin so si aliq ti sa di in ki şa fı na 
da ir Döv lət Proq ra mı”nda nə
zər də tu tul muş so si aliq ti sa di 
la yi hə lə rin ic ra sı Bi nə qə di ra
yo nun da uğur la da vam et di ri
lir. Ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
rəh bər li yi və nə za rə ti al tın da 
Döv lət Proq ra mı nda nə zər
də tu tu lan təd bir lər hə ya ta 
keç irildik cə əha li nin ya şa yış 
sə viy yə si yük sə lir, pay tax tı
mız gün dəngü nə  gö zəl lə şir, 
hə ya tı mı zın pa no ra mı da ha 
ya ra şıq lı və cəl be di ci olur. 

Ha zır da ra yo nun mü rək
kəb rel ye fə ma lik ya şa yış əra
zi lə rin dən olan 9cu mik ro ra
yon da gər gin iş ge dir. Za man
za man əy riüy rü mə həl lə lər 
sim met rik lə şir, toztor paq lı 
hə yət lər sə li qəsah man lı və 
zövq ox şa yan la lə zar lı ğa çev
ri lir.

Qə dim ta ri xə ma lik Bi
nə qə di ra yo nu nun in ki şa
fı yo lun da son iki ili tə rəq qi 
və yük sə liş mər hə lə si ki mi 
də yər lən dir mək olar. Əha li
nin ra hat, fi ra van ya şa yı şı nın 
tə min edil mə si ba xı mın dan 
müx tə lif sa hə lər üz rə abad lıq 
və qu ru cu luq iş lə ri nə, so si al 
xa rak ter li  prob lem lə rin həl
li nə məhz bu dövr də xü su si 
diq qət lə ya na şı lıb. İda rə et
mə də və inf rast ruk tur sa hə
lə rin də baş la nan ye ni lən mə 
və əsas lı tə mir iş lə ri  bu gün 
də yük sək temp lə da vam edir.  

Son iki il də ra yon ic ra ha
ki miy yə ti nin tə şəb bü sü və 
bi la va si tə fəa liy yə ti ilə Bi
nə qə di də baş lan mış iş lə rin 
nə ti cə si fə rəh lən di ri ci və 
ürə ka çan dır. Ya ra dıl mış abad 
mə həl lə lər, ya şa yış bi na la
rı nın göz ox şa yan fa sad la rı, 
kod laş dı rıl mış gi riş qa pı la rı, 
hə yət lər də ki is ti ra hət köşk
lə ri, ra hat otu ra caq lar, uşaq lar 
üçün mo dern əy lən cə qur ğu
la rı pay tax tı mı zın gün dən
gü nə də yi şən si ma sı ilə hə
ma həng lik təş kil edir. Am ma 
bu son de yil. Ha zır da ra yo nun 
bir sı ra ya şa yış mas siv lə rin də 
ge niş miq yas lı abad lıq iş lə
ri  da vam edir. Bu ba xım dan,  
9cu mik ro ra yon da gö rü lən 
iş lər diq qət mər kə zin də dir. 
Be lə ki, bu ilin əv və lin dən  
mik ro ra yon da tə mirti kin ti 
iş lə ri geniş vü sət alıb və ha
zır da Adil Məm mə dov kü
çə sin də ki  bi na la rın hə yət
lə ri nin abad laş dı rıl ma sı na 
baş la nı lıb. 

İş lə rin ge di şi ilə ta nış ol
maq üçün əra zi yə baş çək dik. 
115 say lı bi na nın hə yə tin də 
qız ğın iş ge dir di.  Vax ti lə kol
ko sun içə ri sin də itibbat mış  
əra zi ni ta nı maq ol mur du. 
Öy rən dik ki, ye ni dən qur ma
nı son də rə cə ra zı lıq la qar şı
la yan sa kin lər  hə yət lə ri nin 
abad laş dır ma sı işin də Mən zil 
Kom mu nal Tə sər rü fat Bir li
yi nin əmək daş la rı və əra zi
də fəa liy yət gös tə rən 92 say lı 
Mən zil İs tis mar Sa hə si nin iş
çi lə ri ilə bir gə ça lış mış lar. 

Bi nə qə di ra yon ya şıl laş
dır ma sa hə si nin  baş aq ro
no mu  Za kir Qəh rə ma nov 
bi zim lə söh bə tin də bil dir di 
ki, cə mi bir həft ə əv vəl bu bi

na nın ət ra fı çən gəl li yi xa tır la
dır dı: “Gö rü nür, kim lər sə əv
vəl lər bu ra dan öz məq səd lə ri 
üçün is ti fa də et mək  niy yə
tin də olub. Əra zi də uşaq la rın 
oy na ma sı və yaş lı in san la rın 
din cəl mə si üçün heç bir şə
ra it yox dur. Tə bii ki, tə miz lik 
iş lə rin dən son ra,  ra yo nu mu
zun di gər ya şa yış mas siv lə
rin də ol du ğu ki mi, bu ra da da 

gö zəl park sa lı na caq”. 
119 say lı bi na nın qar şı

sın da ye ni sa lın mış park  öz 
gö zəl li yi və tək rar sız lı ğı ilə 
diq qə ti cəlb edir.  Park ba rə
də  mə lu mat ve rən 92 say lı 
MİSin rəi si Kə rəm Hə sə
nov de di: “Əra zi də qu raş dı
rıl mış müa sir işıq lan dır ma 
qur ğu la rı sa yə sin də ax şam 
vaxt la rı bu ra lar çı raq ban olur. 
Bun dan ön cə tək cə 8ci və 
7ci mik ro ra yon da on dan yu
xa rı be lə abad mə həl lə ya ra
dı lıb. Ha zır da bu is ti qa mət də 
iş lər da vam et di ri lir. Bu ilin 
əv və lin dən baş la ya raq 9cu 
mik ro ra yo nun əra zi sin də ye
ni abad mə həl lə lər sa lı na caq
dır. Mə həl lə lə rin nü mu nə vi 
qay da da tər ti ba tı ilə ya na şı,  
əra zi yə ya rar lı tor paq tö kü
lə rək zey tun və şam ağac la rı 
əki lib, mə həl lə da xi li yol lar 
as falt la nıb. Bü tün bu iş lə rin 
zir və sin də Azər bay can Pre zi
den ti nin ağıl lı və mü kəm məl 
si ya sə ti du rur. İl ham Əli yev 
xalq üçün iş lə yir. Biz də onu 
dəs tək lə yi rik”. 

Ye ni park, sö zün hə qi
qi və yax şı mə na sın da, güc
lü  re zo nans ya ra dıb. Par kın 
açı lı şın da se vinc hiss lə ri ni 
giz lət mə yən mə həl lə sa kin
lə ri nin birbir lə ri ni təb rik 

et dik lə ri nin, göz ay dın lı ğı 
ver dik lə ri nin şa hi di ol duq. 
Land şaft me mar lı ğı üs lu bun
da 1 hek ta ra ya xın əra zi də 
sa lın mış park da 40 ədəd ye ni 
işıq di rə yi, 2 ədəd söh bət gah, 
22 ədəd otu ra caq qu raş dı rı
lıb, 20 ədəd zi bil qu tu su qo
yu lub. Park da həm çi nin 1270 
kvad rat metr qa zon, 165 ədəd 
müx tə lif növ ağac, 296 say

da müx tə lif növ gül və kol lar 
əki lib. Fəv va rə li ho vuz ba rə
də isə da nış maq la qur tar maz.  

Bü tün gö rü lən iş lər dən 
ra zı qal dıq la rı nı de yən sa
kin lər öl kə Pre zi den ti İl ham 
Əli ye və və Bi nə qə di RİHin 
rəh bər li yi nə də rin min nət
dar lıq la rı nı bil dir di lər.  

İlk rast laş dı ğı mız Mə
həm məd Haq ver di yev fik
ri ni be lə çat dır dı: “Ra yon da 
apa rı lan abad lıqqu ru cu luq  
iş lə ri   əha li tə rə fin dən yük
sək də yər lən di ri lir. Son ay lar
da mik ro ra yo nu muz da əha li
nin is ti ra hət et mə si üçün bir 
ne çə abad mə həl lə ya ra dı lıb. 
Əra zi də ki ya şa yış  bi na la rı 
tə mir edi lib, sa kin lər fa si lə siz  
iç mə li su ilə tə min olu nub. 
Zi bi lin yı ğı lıb da şın ma sı üçün 
xü su si yer lər ti ki lib, ma vi ya
na caq və işıq la bağ lı çə tin lik
lər ara dan qal dı rı lıb, mə həl
lə da xi li yol lar  tə mir edi lə rək 
as falt la nıb, ka na li za si ya xət lə
ri ye ni lə nib. Ha zır da tə mirti

kin ti iş lə ri da vam edir: yol lar 
ge niş lən di ri lir, bi na la rın gi riş 
qa pı la rı qay da ya sa lı nır. Ye ri 
gəl miş kən, de yim ki, ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin mə sul 
iş çi lə ri hər gün əra zi yə baş 
çə kir, gö rü lən iş lə rin nə ti cə si 
ilə ma raq la nır lar. İc ra baş çı sı
nın bi rin ci müa vi ni İl qar Sü
ley ma nov ye ni dən qur ma nın 
ge di şin də ən xır da de tal la ra 

da diq qət ye ti rir, bü tün iş lə
rin key fiy yət lə gö rül mə si ni 
tə ləb edir. Prob lem lə ri mi zin 
həl li nə cid di ya naş dı ğı na, ra
yo nu mu zun hə ya tın da müs
bə tə doğ ru əhə miy yət li dö
nüş ya rat dı ğı na gö rə ic ra ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro va min nət dar lı ğı mı 
çat dır sa nız, şad ola ram”. 

Sa kin Ra min  Əm ra hov 
da ra yon da gö rü lən iş lər dən 
ra zı lıq la da nış dı: “Yaz möv
sü mü ilə əla qə dar əra zi də 
ge niş miq yas lı ya şıl laş dır
ma iş lə ri nə baş la nı lıb. Adil 
Məm mə dov kü çə sin də ki 119 
say lı bi na nın qar şı sın da ye ni
cə sa lın mış gö zəl park ada mı 
va leh edir.  Bu ra da sa kin lə
rin din cəl mə si məq sə di ilə 
müm kün olan hər bir şə ra it 
ya ra dı lıb. Onu da əla və edim 
ki, bu gün  mik ro ra yon da kı 
ək sər ya şa yış bi na la rı nın hə
yət lə ri mi nipark la ra çev ri lib  
və bu ra da uşaq la rın əy lən
mə si üçün mü va fiq qur ğu lar 
qu raş dı rı lıb. Bun dan əla və, 
əha li nin ar zu su nə zə rə alı na
raq mə həl lə lər də “xe yirşər” 
ev lə ri in şa olu nub. Bü tün 
bun la ra gö rə Pre zi dent İl ham 
Əli ye və ürək dən min nət da
rıq. Döv lət baş çı mı zın si ya
sə ti nin əsa sın da xal qın ri fah 

ha lı nın yük səl dil mə si du rur. 
Bu, bi zim qəl bi mi zə ra hat lıq 
gə ti rir”.   

Söh bət ləş di yi miz  di gər 
sa kin Və li Qu li yev də  ra yon
da apa rı lan ye ni dən qur ma nı 
al qış la dı ğı nı  de di: “Bu gün 
de mək olar ki, ək sər  ya şa yış 
bi na la rı nın qar şı sın da gö zəl 
ya şıl lıq lar sa lı nıb. Tə miş lik, 
sə li qəsah man ürə yi miz cə
dir. Hə yət lə ri miz əsl is ti ra
hət gu şə lə ri nə çev ri lib. Park
lar da əkil miş na dir ağac lar və 
bə zək kol la rı ada ma xü su si 
zövq ve rir. Hər gün nə vəm
lə par ka gəz mə yə çı xı ram. 
Fəv va rə nin şı rıl tı sı ilə mu si
qi sə da la rı nın ahən gi ada mın 
ru hu nu din cəl dir. Bir söz lə, 
ət ra fı mız da kı tə bi ət gö zəl li yi 
ürə yi mi zi açır. Ar zu edi rəm 
ki, pay tax tı mı zın bü tün ra
yon la rı bu cür abad laş sın”. 

Ra yon sa ki ni Əlöv sət 
Məm mə dov  ic ra ha ki miy
yə ti nin gör dü yü iş lə ri yük sək 

də yər lən dir di: “Han sı ra yo
nun ic ra baş çı sı işi nə mə su
liy yət li ya na şır sa, əha li nin 
qay ğı la rı ilə ma raq la nır sa, o 
ra yon da prob lem lər ara dan 
qal xır. “Sa kin lə rin Mü ra ci ət 
Xid mə ti” ya ra dı lan da bu nun 
nə ol du ğu nu bil mir dik, hət
ta bə zi lə ri miz bu xid mə tin 
ya rar lı ola ca ğı na şüb hə ilə 

ya na şır dıq. İn di sö zü müz, şi
ka yə ti miz bir te le fon zən gi 
ilə ope ra tiv həll olu nur. Gö
tü rək, bu abad lıq iş lə ri ni. Bu 
vax ta dək şə hər ye rin də be lə 
gö zəl hə yət lə ri har da gör
müş dü k? Mə həl lə lə ri miz 
Ba kı nın mər kə zin də ki park 
və xi ya ban lar dan ge ri qal mır. 
Kom mu nal şə ra it də gün dən
gü nə yük sə lir. Mən cə be lə bir 
ra yon da ya şa ma ğa və iş lə mə
yə də yər”.

119cu bi na nın sa ki ni Əj
dər Ab ba sov: “Bu gün mə
həl lə mi zin sa kin lə ri bay ram 
əh valru hiy yə sin də dir. Uzun 
il lər bo yu bi na la rın tə mir 
edil mə mə si, ye ni park la rın 
sa lın ma ma sı biz sa kin lər də 
ruh düş kün lü yü ya rat mış dı. 
An caq bu gün hər şey ta ma
mi lə də yi şib. Mə həl lə sa kin
lə ri adın dan, öz adım dan bu 
işin tə şəb büs kar la rı na, me
mar la rı na, öl kə pre zi den ti nə 
və ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 

baş çı sı na də rin min nət dar lı
ğı mı zı bil di ri rəm”.

Park da nə və lə ri ilə gə
zin ti yə çıx mış Sü da bə Əli
ye va ya ra dı lan şə ra it dən çox 
ra zı ol du ğu nu bil dir di: “Uzun 
müd dət dir ki, hə yə tə düş
mür düm. Dü şü nür düm ki, 
boz tor pa ğın üs tün də to za 
bat maq dan sa, ev də otur maq 

yax şı dır. Am ma in di nə və mi 
də gö tü rüb hə yə tə is ti ra hə tə 
dü şü rəm. Çox gö zəl şə ra it ya
ra dı lıb. Bu iş də zəh mə ti olan 
hər kə sə, xü su sən bu se vin ci 
bi zə bəxş edən döv lə ti mi zin 
baş çı sı İl ham Əli ye və “çox sağ 
olun” de yi rik”.  

Mə həl lə ağ saq qa lı Ca
han gir İs gən də rov isə dü
şü nür ki, ra yon da hə ya ta 
ke çi ri lən abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri, bü töv lük də, inf rast ruk
tu run ye ni lən mə si ol duq ca 
mü tə rəq qi və təq di rə la yiq 
hal dır: “Belə bir ata lar sö zü 
var – “Ba ğa ba xar san bağ olar, 
bax maz san dağ olar”. Bu gün 
Bi nə qə di ra yo nu müa sir lə şə
rək bağbağ ça lı bir mə ka na 
çev ri lib. Çün ki ba xa nı var!”              

Park da rast laş dı ğı mız sa
kin lər dən bi ri də əmək dar 
jur na list, “Kir pi” jur na lı nın 
baş re dak to ru Po lad Qa sı mov 
ol du. Po lad mü əl lim de di ki, 
ra yo n da hə ya ta ke çi ri lən 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri, bü
töv lük də, ra yon inf rast ruk tu
ru nun  ye ni lən mə si ol duq ca 
mü tə rəq qi və təq di rə la yiq 
hal dir: “Bi nə qə di müa sir lə şir. 
De yər dim ki, hət ta Ba kı nın 
ən cəl be di ci ra yo nu na çev
ri lib. He sab edi rəm ki, bi zim 
park tək cə bu ra nın sa kin lə
ri nin de yil, elə cə də şə hə ri
mi zin  qo naq la rı üçün ide al 
is ti ra hət mə ka nı na çev ri lə
cək. Uzun müd dət sə riş tə siz 
kadr la rın ya rıt maz lı ğın dan 
əziy yət çə kir dik. Sö zü mü zü, 
prob le mi mi zi de mə yə mə
mur tap mır dıq. An caq Xa ləd
din İs gən də rov ra yo na  baş çı 
tə yin edi lən dən son ra və ziy
yət qı sa müd dət ər zin də də
yiş di. Bu gün ic ra ha ki miy yə
ti nin işi və mə nə vi key fiy yət
lə ri ilə se çi lən, adam lar la dil 
ta pan, on la rı öz ar dın ca apa ra 
bi lən ya ra dı cı və tə şəb büs kar 
kadr la rı sa kin lə ri təm kin
lə din lə yir və prob elm lə ri ni 
im kan da xi lin də həll et mə yə 
ça lı şır lar. Bu nun nə ti cə si göz 
qa ba ğın da dır”.

Qo ca man alim Ta ğı Ta
ğı yev: “Bu gün Bi nə qə di ra
yo nun da in san la rın ra hat lı ğı 
üçün ya ra dı lan şə ra it göz qa
ba ğın da dır. Bu park isə bi zim 
üçün ən bö yük hə diy yə dir. 
Bu o de mək dir ki, əgər mə
mur da xal qı, mil lə ti üçün iş
lə mək is tə yi və qə tiy yət var
sa, hər şey et mək olar”.

Park da sa kin lər lə fi kir 
mü ba di lə si apa ran 2 Say lı Sa
hə Əra zi İn zi ba ti Dai rə si nə 
ye ni tə yin olun muş ic ra nü
ma yən də si Ay tac Əli ye va ilə 
də söh bət ləş dik. Bu və zi fə yə 
ye ni tə yi nat aldı ğı nı bil di rən 
A. Əli ye va kollek  ti vin üzəri
nə bö yük mə su liy yət düş dü
yü nü de di: ”Öl kə miz də cə
nab Pre zi den tin rəh bər li yi ilə 
gənc ləş dir mə si ya sə ti uğur la 
da vam edir. Yük sək və zi fə yə 
tə yin olu nan gənc lər on la ra 
bəs lə nən ümid lə ri doğ rult
ma ğa ça lı şır lar. Bi nə qədi RİH 
rəh bər li yi tə rə fin dən qar şı
mı za qo yu lan əsas və zi fə ra
yon sa kin lə ri nin pro blem lə ri 
ilə ya xın dan ma raq lan maq, 
onla rı na ra hat edən məs ələ
lə rin həl li nə na il ol maq dır. 
Ra yo nu muz da apa rı lan ge
niş miq yas lı abad lıqqu ru cu
luq iş lə ri nin ye ni nü mu nə si 
9cu mik ro ra yon dur. Tə mir 
edil miş və ya ye ni ti kil miş 
ob yekt lə rin  qo ru nub sax la
nıl ma sın da həm bi zim, həm 
də sa kin lə rin üzə ri nə bö yük 
mə su liy yət dü şür. Ona gö rə 
 də in ten siv ola raq əha li ara
sın da ma arif ən dir mə və təb
li ğat iş lə ri apa rı rıq ki, bu gö
zəl lik lə ri qo ru yub sax la maq 
üçün əl bir ça lı şaq”. 

 Abadlığın yeni ünvanı – 9-cu mikrorayon

Burada yaşamağa və 
işləməyə dəyər
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son səhifə
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Sakinlərin 
Müraciət Xidməti

Sizin zənginiz bizim 
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ELAN

“bİNƏQƏDİ” QƏZEtİNƏ 2014-cü İl ÜÇÜN 
AbuNƏ KAMPANİyASI DAVAM EDİR

Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında 
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xərcləri daxil olmaqla) 20 manat 80 qəpik təşkil 
edir. Qəzetimizə abunə yazılmaq üçün abunə 
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Sağlam həyat tərzinin təbliğinə 
xidmət edən aksiya

ESMIRA ORuCOVA

Otu raq hə yat tər zi ke çi rən 
in san la rın səh hə tin də ya ra nan 
prob lem lər ak tu al möv zu ki mi 
da im mü tə xəs sis lə ri dü şün dü rən 
mə sə lə lər dən olub. Bu sa hə üz
rə ix ti sas laş mış alim lər çı xış yo lu 
tap maq üçün hə mi şə “baş sın dı
rıb lar”. Son nə ti cə də on lar ak tiv 
hə yat tər zi nin, id man və bə dən 
tər bi yə si nin təb li ği məq sə di lə 
və tən daş lar ara sın da maa rif  ən
dir mə iş lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə
si zə ru ri li yi ni önə çə kib lər. 

Ap re lin 12də Bi nə qə di ra
yo nun da yer lə şən Hey dər Əli
yev adı na Mə də niy yət və İs ti ra
hət Par kın da Ümum dün ya Fi zi
ki Ak tiv lik Gü nü mü na si bə ti lə 
“Fi zi ki ak tiv ol, id ma na baş la! 
Hə ya tı na rəng qat və sağ lam 
ya şa!” şüa rı al tın da təş kil olun
muş mə də niküt lə vi ak si ya da 
məhz bu məq sə də xid mət edir
di. “Azər bay can gənc li yi 2011
2015ci il lər də” Döv lət Proq
ra mı na mü va fi q ola raq Gənc lər 
və İd man Na zir li yi, Sə hiy yə 
Na zir li yi nin İc ti mai Sə hiy yə 
və İs la hat lar Mər kə zi, Təh sil 
Na zir li yi, Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın Bi nə qə di ra yon 

təş ki la tı və “İd man na mi nə in
ki şaf ” İc ti mai Bir li yi nin dəs tə yi 
ilə təş kil olu nan təd bi rin məq
sə di əha li, xü su si lə də uşaq və 
gənc lər ara sın da fi  zi ki ak tiv li
yin, sağ lam hə yat tər zi nin təb
li ği idi. 

Mə də niküt lə vi  ak si ya 
gənc lə rin “f əşmob” ak si ya sı ilə 
baş la yıb. Son ra 138 say lı mək tə
bə qə dər tər bi yə mü əs si sə si nin 
uşaq la rı bə dii gim na si ti ka, gü
ləş və ağır lıq qal dır ma id man 
növ lə ri üz rə nü mu nə vi çı xış lar 

edib lər. 
Açı lış mə ra si min də iş ti

rak edən 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 Sağ lam 
hə yat tər zi nin təb li ği və so si al 
proq ram lar sek to ru nun mü di ri 
Nər min As lan bə yo va, Sə hiy yə 
Na zir li yi nin İc ti mai Sə hiy yə və 
İs la hat lar Mər kə zi nin Sə hiy yə 
kom mu ni ka si ya sı və ic ti ma iy
yət lə əla qə lər şö bə si nin mü di ri 

Ay sel Ha cı ye va çı xış la rın da bə
dən tər bi yə si və fi  zi ki ak tiv li yin 
əhə miy yə ti ba rə də da nı şıb lar. 
Ay gün Əli ye va qeyd edib ki, 
di gər sa hə lər də ol du ğu ki mi, 
Azər bay can da əha li nin, xü su si
lə gənc lə rin sağ lam lı ğı, in san lar 
ara sın da sağ lam hə yat tər zi nin 
təb li ği prio ri tet mə sə lə lər dən
dir: “Gənc lə rin xü su si diq qət 
və qay ğı ilə əha tə olun du ğu 
ra yon lar dan bi ri də məhz Bi
nə qə di dir. Pay tax tın ən bö yük 
ya şa yış məs kən lə rin dən olan 

ra yo nu muz da əha li nin əsas his
sə si ni gənc lər təş kil edir. Gənc 
nəs lin nü ma yən də lə ri ra yon da 
ya ra dı lan müx tə lif təş ki lat lar da 
fəa liy yət gös tə rir, Bi nə qə di nin 
mə də ni, so si aliq ti sa di hə ya tın
da fə al iş ti rak edir lər. Ra yon da 
gənc nəs lin fi zi ki sağ lam lı ğı
nın qo run ma sı xü su si diq qət 
mər kə zin də sax la nı lır. Bu ra da 
fəa liy yət gös tə rən id man mər
kəz lə ri və klub la rı, id man mey
dan ça la rı gənc lə rin asu də vaxt

la rı nı sə mə rə li ke çir mə lə ri nə, 
sağ lam lıq la rı na bö yük töh fə 
ve rir. “Bi nə qə di – gənc lər ra
yo nu” çər çi və sin də ke çi ri lən 
sil si lə təd bir lər gənc lə rin fi  zi ki 
və mə nə vi ba xım dan sağ lam və 
güc lü ol ma sı na zə min ya ra dır”. 

A.Əli ye va bil di rib ki, Azər
bay can da İd man və Olim pi ya 
Hə rə ka tı uğur la in ki şaf edir, res
pub li ka mız dün ya da id man öl kə
si ki mi ta nı nıb: “İn di yə dək öl kə
miz bir sı ra mö tə bər ya rış la ra ev 
sa hib li yi edib, ha zır da isə Ba kı da 

təş kil olu na caq I Av ro pa Oyun
la rı na cid di ha zır lıq iş lə ri ge dir. 
İna nı ram ki, id man çı la rı mız bu 
ya rış lar da da ölkəmizi la yi qin cə 
təmsil edəcəklər və on la rın ara
sın da Bi nə qə di gənc lə ri də öz la
yiq li sö zü nü de yə cək”. 

Ak si ya da Bi nə qə di, Xo cə
sən, Rə sul za də və Bi lə cə ri qə
sə bə lə ri ni təm sil edən 83, 99, 
182, 217 və 299 say lı mək təb lə
rin şa gird lə ri, At le ti ka və Qı lın
coy nat ma, Qa ya ya dır man ma fe
de ra si ya la rı nın, “Və tən” İx ti sas
laş dı rıl mış Olim pi ya Eh ti yat la rı 
Uşaq Gənc lər Fut bol Mək tə bin
də ya ra dı lan “Re al Mad rid” Fon
du nun Uşaq So si al Mək tə bi nin 
təm sil çi lə ri, həm çi nin sağ lam lıq 
im kan la rı məh dud olan uşaq lar 
da iş ti rak edib lər. 

Son ra ya rış la ra start ve ri lib. 
Hər bi rin də 8 iş ti rak çı olan ko
man da lar əv vəl cə es ta fet ya rış
la rın da ba ca rıq la rı nı nü ma yiş 
et di rib lər. Qeyd edək ki, ak si ya 
çər çi və sin də iş ti rak çı mək təb lə
rin 10 ailə ko man da sı (ata, ana 
və uşaq) ara sın da da id man ya rı şı 
təş kil olu nub. 

Ma raq lı və gər gin mü ba ri
zə şə rai tin də ke çən ya rış la rın 
ye kun nə ti cə si nə əsa sən, 299 
say lı mək tə bin ko man da sı bü
tün rə qib lə ri ni üs tə lə yə rək fəx
ri kür sü nün ən yük sək pil lə si nə 
yük sə lib, 83 və 182 say lı mək
təb lə rin ko man da la rı isə ikin ci 
və üçün cü pil lə də qə rar la şıb
lar. Qa lib ko man da lar dip lom, 
ku bok və di gər hə diy yə lər lə 
mü ka fat lan dı rı lıb lar. Ak si ya da 
iş ti rak edən mək təb şa gird lə ri
nə ser ti fi  kat və me dal lar ve ri lib, 
əha li nin fi  zi ki ak tiv li yi ilə bağ
lı maa rif lən dir mə məq sə di lə 
ha zır lan mış sto lüs tü təq vim və 
blok not lar pay la nı lıb.

Qarşılıqlı əməkdaşlıq gələcək 
uğurlara təminatdır

MAİl 

Ap re lin 14də Bi nə qə di ra yon 135 
say lı tam or ta mək tə bin akt za lın da bir 
ne çə mək tə bin şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə 
“Ali təh sil ocaq la rı ilə ümum təh sil mək
təb lə ri ara sın da qar şı lıq lı əmək daş lı ğın 
in ki şa fı” möv zu sun da təd bir 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 müa vi ni Ay gün Əli
ye va, RİH baş çı sı Apa ra tı nın İc ti maisi
ya si və hu ma ni tar mə sə lə lər şö bə si nin 
mü di ri Nu ri də Al lah ya ro va, Xə zər Uni
ver si te ti nin tə sis çi si və rek to ru pro fes sor 
Ham let İsa xan lı, uni ver si te tin qə bul və 
tə lə bə şö bə si nin mü di ri İsa xan İsa xan
lı, ic ti ma iy yət lə əla qə lər və me dia üz rə 
di rek to ru Əlöv sət Əmir bəy li, elə cə də 
ra yo nun tam or ta mək təb lə ri nin mü
əl lim lə ri və 11ci si nif şa gird lə ri iş ti rak 
et miş lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan Ay gün 
Əli ye va res pub li ka mız da təh si lə gös tə
ri lən döv lət qay ğı sın dan, Bi nə qə di ra
yo nun da təh si lin möv cud uğur la rın dan 
da nış mış dır: “Təh sil ümu mi lik də hər 
bir mil lə tin gə lə cə yi dir. Təh sil in sa nı 
adi bir can lı ki mi möv cüd ol maq dan xi

las edib, ona mə na lı ya şa maq xoş bəxt
li yi ni bəxş edən bir amil dir. Tə sa dü fi 
de yil dir ki, Azər bay can da təh si lə öl kə 
rəh bər li yi sə viy yə sin də xü su si diq qət və 
qay ğı gös tə rir lir. Bir ne çə ay əv vəl döv lət 
baş çı sı tə rə fi n dən təs diq edil miş “Azər
bay can Res pub li ka sın da təh si lin in ki şa
fı üz rə Döv lət Stra te gi ya sı” bu sa hə nin 
da ha di na mik in ki şa fı na bö yük ümid lər 
ya ra dır”. 

A.Əli ye va de miş dir ki, son il lər də 
Bi nə qə di ra yo nu da təh sil sa hə sin də bir 
sı ra nə zə rə çar pan uğur la ra im za atıb. 
Ha zır da ra yo nun 32 ümum təh sil mək tə
bin də təh sil alan 40 min şa gir din təh si li 
ilə 4 min mü əl lim məş ğul olur: “Ha zır da 
70 nə fər bi nə qə di li gənc müx tə lif xa ri
ci öl kə lə rin uni ver si tet lə rin də ali təh sil 
alır. Ötən il 80 abi tu ri yen ti miz 600dən 
çox bal top la ya raq,  ta nın mış ali mək təb
lər də təh sil alır lar”.

İsaxan İsa xan lı Xə zər Uni ver si te ti 
haq qın da, bu ali təh sil oca ğı na tə lə bə 
qə bu lu qay da la rı, ha be lə və ix ti sas se
çi mi ilə bağ lı ümu mi mə lu mat lar ver
dik dən son ra pro fes sor Ham let İsa xan
lı şa gird lə rə bə zi töv si yə lə ri ni ver miş, 
on la rı pe şə se çi min də diq qət li ol ma ğa 
ça ğır mış dır.

MAİl

Av ro pa Ko mis si ya sı nın 
təş kil et di yi “Gənc lə rin mü ba
di lə si proq ra mı” çər çi və sin də 
Bi nə qə di ra yo nun dan olan bir 
qrup gənc – Səl cuq Mü zəf  ər li, 
Tel man İma nov, Nər giz Qur ba
no va, İsa Mu ra dov və Hə mi də 
Ta lı bo va Tür ki yə də sə fər də dir. 
“Mə də niy yə ti ni öz doğ ma di
lin də tə rən nüm et” (“Show Yo
ur Cul tu re Th ro ugh Yo ur Own 
Lan gua ge”) ad lı təd bir də yed di 
öl kə dən otuz beş gənc iş ti rak 
edir.

Proq ram çər çi və sin də 
gənc lə rə döv lət lə ra ra sı mə
də niy yə tin in ki şa fı və qar şı

lıq lı mü ba di lə üçün tə lim lər 
ke çi ri lir. Bun dan əla və, gənc
lə rin Hak ka ri Mə də niy yət və 
Tu rizm Mər kə zi nin rəh bə ri, 
həm çi nin Hak ka ri Uni ver si te

ti nin rek to ru ilə gö rüş lə ri də 
nə zər də tu tu lur.

La yi hə müd də tin də hər gün 
iki öl kə nin mə də niy yət ge cə si 
ke çi ri lir. İlk mə də niy yət ge cə si 

Tür ki yə və Azər bay ca na həsr 
olun muş dur. Əc nə bi gənc lər 
ta ri xi miz, mə də niy yə ti miz və 
di li mi zə aid müx tə lif təq di mat
lar la ta nış ol muş lar. Öl kə mi zin 
sim vol la rı, mət bə xi mi zin müx
tə lif tə am la rı, həm çi nin Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
tə sis çi li yi ilə nəşr olu nan “Bi nə
qə di” qə ze ti də la yi hə iş ti rak çı
la rı na təq dim olun muş dur. Onu 
da bil di rək ki, Tür ki yə də sə fər
də olan gənc lər YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın fə al la rı dır. 
On la rın Əda lət və İn ki şaf Part
ya sı nın qə rar ga hın da Tür ki yə
nin ha kim par ti ya sı nın funk sio
ner lə ilə  gö rüş lə ri də nə zər də 
tu tu lur.

Binəqədili gənc fəallar Türkiyədə...

 mədəniyyət

Ap re lin 16da Azər bay can Döv lət 
Mu si qi li Te at rın da Üze yir Ha cı bəy li nin 
“Ar şın mal alan” ta ma şa sı gös tə ril miş
dir.

Te at rın mət bu at xid mə tin dən 
bil dir miş lər ki, ta ma şa Ru si ya Fe de
ra si ya sı nın No vo si birsk vi la yə ti nin 
Mə də niy yət Na zir li yi, No vo si birsk 
Döv lət Te atr İns ti tu tu və No vo si birsk 
şə hə rin də ki “RusAzər bay can Evi”nin 

Ba kı da ke çi rə cək lə ri sil si lə mə də niy
yət təd bir lə ri çər çi və sin də nü ma yiş 
olun muş dur. 

İki his sə li səh nə əsə ri No vo si birsk 
Döv lət Te atr İns ti tu tu tə lə bə lə ri nin 
iş ti ra kı ilə ta ma şa ya qo yul muş dur. Ta
ma şa nın bə dii rəh bə ri No vo si birsk 
Döv lət Te atr İns ti tu tu nun akt yor luq və 
re jis sor luq ka fed ra sı nın do sen ti Ana to li 
Ax re yev dir. 

“Arşın mal alan” rus tələbələrin ifasında...


