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PrezidentİlhamƏliyevin
Sabirabadrayonunasəfəri

“ASANxidmət”Azərbaycanınbrendidir
PrezidentİlhamƏliyevASANKönüllülərininIÜmumrespublika
Forumununaçılışmərasimindəiştirakedib

De kab rın 15də Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti İl ham Əli yev Sa bi ra bad 
ra yo nu na sə fər edib. Döv lə ti
mi zin baş çı sı ra yon da bir sı ra 
inf rast ruk tur və so si al tə yi
nat lı ob yekt lə rin açı lı şın da 
iş ti rak edib.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
əv vəl cə Sa bi ra bad şə hə ri nin 
mər kə zi mey da nın da ulu ön
dər Hey dər Əli ye vin abi də si
ni zi ya rət edə rək önü nə gül 
dəs tə si qo yub.

  Son ra Ni za miƏli ləm
bəy liAzad kəndSar xan bəy li 
av to mo bil yo lu nun açı lı şın da 
iş ti rak edən döv lə ti mi zin baş
çı sı na yo lun tex ni kiiq ti sa di 
gös tə ri ci lə ri ba rə də mə lu mat 
ve ri lib. Bil di ri lib ki, 22 min 
nə fə rin ya şa dı ğı 12 ya şa yış 
mən tə qə si ni bir ləş di rən bu 
yol ən müa sir sə viy yə də in şa 
edi lib. Uzun lu ğu 46 ki lo metr 
olan yo lun in şa sı za ma nı 36 su 
ke çi di ti ki lib, yol kə nar la rın da 
900ə ya xın yol ni şa nı və siq
nal di rə yi, 12 da ya na caq qu
raş dı rı lıb.

Azər bay can Pre zi den ti 
yo lun rəm zi açı lı şı nı bil di rən 
len ti kə sib.

Da ha son ra Pre zi dent 
İlham Əli yev Sa bi ra bad şə hə
rin də əsas lı şə kil də ye ni dən 
qu ru lan mə də niy yət evin də 
ya ra dı lan şə ra it lə ta nış olub. 
Qeyd edi lib ki, iki mər tə bə
li bi na ən yük sək sə viy yə də, 
həm də müa sir üs lub da tə mir 
edi lib. Mə də niy yət evi nin 377 
yer lik akt za lın da Sa bi ra ba dın 
mə də ni hə ya tın da baş ve rən 
ha di sə lə ri qeyd et mək, həm

çi nin res pub li ka və ra yon 
əhə miy yət li müx tə lif təd bir
lə ri ke çir mək üçün hər tə rəf  i 
şə ra it ya ra dı lıb. Bu ra da zən
gin ki tab fon du, oxu za lı və 20 
yer lik konf rans za lı var.

Sa bi ra ba da sə fə ri çər çi
və sin də döv lə ti mi zin baş çı sı 
Hey dər Əli yev Fon du nun tə
şəb bü sü ilə şə hər də in şa olu
nan uşaq bağ ça sı nın açı lı şın da 
da iş ti rak edib.

Mə lu mat ve ri lib ki, 100 
yer lik uşaq bağ ça sın da ba
la ca la rın tə limtər bi yə si və 
gə lə cə yin sağ lam və tən da şı 
ki mi ye tiş mə lə ri üçün hər tə
rəf  i şə ra it ya ra dı lıb. Bağ ça da 
3 yaş dan 6 ya şa dək 80 uşaq 4 
qrup da tə limtər bi yə ala caq. 

Bu ra da uşaq la rın in tel lek tu al, 
fi  zi ki və əq li in ki şa fı, on la rın 
is te dad və qa bi liy yət lə ri nin 
üzə çı xa rıl ma sı diq qət mər
kə zin də sax la nı lır.

Hə min gün Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev Sa
bi ra bad şə hə ri nə iç mə li su
yun ve ril mə si mə ra si min də 
iş ti rak edib. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı na mə lu mat ve ri lib ki, 
2030cu ilə qə dər pers pek
tiv in ki şaf nə zə rə alın maq la 
Sa bi ra bad şə hə ri, Qa la qa yın, 
Su qo vu şan, Kür kənd, Əsəd
li, Bu laq lı, Ba la kənd kənd
lə rin də 50 min nə fər dən 
ar tıq in sa nın su təc hi za tı nın 
yax şı laş ma sı na he sab la nan 
bu la yi hə çər çi və sin də Kür 

su tə miz lə yi ci qur ğu la rın dan 
62 ki lo metr uzun lu ğun da 
ma gist ral su kə mə ri ti ki lib. 
La yi hə nin da va mı ola raq Sa
bi ra bad şə hə rin də 135 ki lo
metr uzun lu ğun da ka na li za
si ya şə bə kə si in şa olu na caq, 
çir kab su tə miz lə yi ci qur ğu 
ti ki lə cək.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Sa bi ra bad ra yon ic ti ma iy yə
ti nin nü ma yən də lə ri ilə də 
gö rü şüb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı öl kə 
üçün in di yə dək əsas prob
lem lər dən bi ri olan iç mə li su 
mə sə lə si nin həl li ilə bağ lı ge
niş miq yas lı iş lər gö rül dü yü nü 
de yib. Bil di rib ki, Sa bi ra bad da 
ic ra sı ba şa ça tan iç mə li su la

yi hə si gö rü lən iş lə rin da vam lı 
ol du ğu nun təs di qi dir. Pre zi
dent İl ham Əli yev Sa bi ra bad 
və Sa at lı şə hər lə ri nin və bu 
ra yon la rın 40 kən di nin key
fi y yət li iç mə li su ilə təc hi za tı
nı tə min edən la yi hə nin ba şa 
çat ma sı mü na si bə ti lə sa kin
lə ri təb rik edib. Öl kə də so si al 
mə sə lə lə rin əsas prio ri tet ol
du ğu nu de yən Pre zi dent bu 
sa hə də Sa bi ra bad da gö rü lən 
iş lər dən ra zı lı ğı nı ifa də edə
rək bil di rib ki, döv lət bü tün 
so si al la yi hə lə rin hə ya ta ke
çi ril mə si nə bun dan son ra da 
dəs tək ve rə cək.

Sonra döv lə ti mi zin baş çı sı 
su yun ve ril mə si ni tə min edən 
qur ğu nu işə sa lıb.

De kab rın 16da Sa bi ra bad 
şə hə rin də yer lə şən Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də baş tu tan 
fo ru mun məq sə di öl kə miz də 
son il lər də kö nül lü lük fəa
liy yə ti nin hə ya ta ke çi ril mə si 
is ti qa mə tin də döv lət qay ğı
sı nın nü ma yiş et di ril mə si, 
“ASAN xid mət” mər kəz lə
rin də ça lı şan kö nül lü lər üçün 
tət biq olu nan ye ni lik lə rin 
mü za ki rə si, “ASAN Kö nül lü
lə ri” Gənc lər Təş ki la tı İc ti mai 
Bir li yi nin gə lə cək fəa liy yə ti 
üçün rəy və tək lif  ə rin for ma
laş dı rıl ma sı olub. İlk “ASAN 
xid mət” mər kə zi üçün kö nül
lü ela nı 2012ci il də olub və 
bu nun la bağ lı ümu mi lik də 11 
min dən çox mü ra ci ət qey də 
alı nıb. Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Və tən daş la ra Xid mət və So
si al İn no va si ya lar üz rə Döv lət 
Agent li yi və “ASAN xid mət” 
mər kəz lə rin də in di yə dək 
3061 kö nül lü əmək daş fəa liy
yət gös tə rib. Ha zır da “ASAN 
xid mət” mər kəz lə rin də 489 
kö nül lü əmək daş ça lı şır. İn

di yə dək 300dən çox kö nül lü 
gənc “ASAN xid mət” mər
kəz lə rin də və di gər döv lət 
or qan la rın da işə qə bul edi lib.

Döv lə t i  mi zin baş çı  sı 
İlham Əli yev mə ra sim də nitq 
söy lə yib: “ASAN xid mət” iki 
ilə ya xın dır ki, ya ra dı lıb. İki il 
ər zin də bö yük və uğur lu yol 
ke çib dir. Bu müd dət ər zin də 
3 mil yon 500 min mü ra ci ət 

ol muş dur, 3 mil yo na ya xın 
və tən da şa müx tə lif sə nəd lər 
ve ril miş dir. Yə ni, bu, ic ti mai 
xid mət lər sa hə sin də cid di 
dö nüş ol muş dur və de yə bi
lə rəm ki, tək cə Azər bay can
da de yil, dün ya miq ya sın da 
“ASAN xid mət” ki mi na dir 
mü əs si sə, na dir tə si sat yox
dur. Azər bay can bu sa hə də 
də li der lik key fiy yət lə ri ni 

gös tər miş dir və biz in tel lek
tu al məh su lun ya ra dıl ma sı na 
na il ola bil mi şik. Bu müd dət 
ər zin də ar tıq 7 “ASAN xid
mət” mər kə zi ti kil miş dir, 4ü 
Ba kı da, 1i Sum qa yıt da, 1i 
Gən cə də, dü nən ax şam isə 
Sa bi ra bad da yed din ci mər kəz 
fəa liy yə tə baş la mış dır.

Ey ni za man da, siz bu nu 
yax şı bi lir si niz ki, və tən daş la

ra səy yar xid mət də gös tə ri lir 
və bu məq səd lə ilk dövr də 2, 
in di isə 10 av to bus gə ti ri lib 
və ən müa sir ava dan lıq la təc
hiz edi lib dir. Ar tıq bu, bi zə 
im kan ve rə cək ki, öl kə mi zin 
müx tə lif böl gə lə rin də dai
mi, fa si lə siz xid mət gös tə rək. 
Nə zə rə al saq ki, ha zır da di
gər böl gə lər də mər kəz lər ti
ki lir, – Bər də də ar tıq ti kin ti si 
ba şa çat maq üz rə dir, Ma sal lı
da, Qə bə lə də, gə lən il ən azı 
3 ye ni mər kəz is ti fa də yə ve
ri lə cək dir, – bu da in san la rın 
ra hat lı ğı üçün əla və im kan lar 
ya ra da caq dır.

De di yim ki mi, qı sa müd
dət ər zin də həm xid mə tin 
mad ditex ni ki ba za sı for ma
la şıb və bu gün ən yük sək 
sə viy yə də dir. Ey ni za man da, 
xid mət də krea tiv, yə ni, ya ra
dı cı me yil lər də özü nü gös tə
rir və hər də fə ye ni mər kə zin 
açı lı şın da olar kən mən ye ni
lik lə ri gö rü rəm. Mən bu yed
di mər kə zin hər bi ri nin açı lı
şın da şəx sən iş ti rak et mi şəm. 

Ardı səh. 2-də

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli
yev de kab rın 11də Ser bi ya 
Res pub li ka sı  par la men ti nin 
səd ri xa nım Ma ya Qoy ko vi
çin baş çı lıq et di yi nü ma yən
də he yə ti ni qə bul edib.

Azər bay can ilə Ser bi ya 
ara sın da dost luq mü na si
bət lə ri nin möv cud ol du ğu
nu vur ğu la yan döv lə ti mi zin 
baş çı sı si ya si əla qə lə ri mi
zin yük sək sə viy yə sin dən 
məm nun lu ğu nu ifa də edib 
və bu nun iq ti sa di sa hə də 
əmək daş lı ğın ge niş lən di ril
mə si üçün yax şı zə min ya
rat dı ğı nı bil di rib.

Xa nım Ma ya Qoy ko viç 
öl kə si nin iq ti sa di əmək daş
lı ğın ge niş lən di ril mə sin də 
və Azər bay ca nın Ser bi ya 
iq ti sa diy ya tı na in ves ti si ya 
qoy ma sın da ma raq lı ol
du ğu nu de yib. Par la ment 
səd ri öl kə lə ri mi zin bey nəl
xalq təş ki lat lar da da uğur lu 
əmək daş lıq et di yi ni vur ğu
la yıb.

Er mə nis tanAzər bay
can, Dağ lıq Qa ra bağ mü
na qi şə si nin Azər bay ca nın 
əra zi bü töv lü yü əsa sın da 
həl li ni dəs tək lə di yi ni de
yən xa nım Ma ya Qoy ko
viç Ko so vo ilə bağ lı Azər
bay ca nın möv qe yi nə gö rə 

min nət dar lı ğı nı bil di rib. 
Par la ment səd ri öl kə sin də 
Azər bay ca nın ümum mil li 
li de ri Hey dər Əli ye vin abi
də si nin ucal dıl ma sı nı, elə
cə də da hi bəs tə kar Üze yir 
Ha cı bəy li nin Ser bi ya da, Ba
kı da isə serb xal qı nın bö yük 
oğ lu Ni ko la Tes la nın abi də
lə ri nin açı lı şı nı öl kə lə ri miz 
ara sın da dost luq əla qə lə
ri nin yax şı gös tə ri ci si ki mi 
də yər lən di rib. O, Ser bi ya da 
məs cid və kil sə nin əsas lı 
şə kil də ye ni dən qu rul ma sı
na və bu ya xın lar da daş qın
lar za ma nı ilk öl kə lər dən 
bi ri ola raq Azər bay ca nın 
gös tər di yi yar dı ma gö
rə serb xal qı və şəx sən öz 
adın dan Pre zi dent İl ham 
Əli ye və min nət dar lıq edib.

Er mə nis tanAzər bay
can, Dağ lıq Qa ra bağ mü
na qi şə si ilə bağ lı Ser bi ya nın 
möv qe yi ni yük sək qiy mət
lən di rən Pre zi dent İl ham 
Əli yev Azər bay ca nın da 
Ko so vo ilə əla qə dar Ser bi
ya nın möv qe yi ni dəs tək lə
di yi ni bir da ha vur ğu la yıb.

Gö rüş də öl kə lə ri miz 
ara sın da nəq liy yat, in ves ti
si ya qo yu lu şu, ener ge ti ka və 
di gər sa hə lər də əmək daş
lıq la bağ lı fi  kir mü ba di lə si 
apa rı lıb.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev de kab rın 15də Pol
şa Res pub li ka sı Baş na zi ri
nin müa vi ni, iq ti sa diy yat 
na zi ri, Azər bay canPol şa 
iq ti sa di əmək daş lıq üz rə 
Hö ku mət lə ra ra sı Ko mis
si ya nın Pol şa tə rə fin dən 
həm səd ri Ya nuş Pe xo çins
ki nin baş çı lıq et di yi nü ma
yən də he yə ti ni qə bul edib.

Azər bay can ilə Pol şa 
ara sın da si ya si mü na si bət
lə rin yük sək sə viy yə də ol
du ğu nu vur ğu la yan Pre zi
dent İl ham Əli yev öl kə lə ri
mi zin ti ca rət döv riy yə si nin 
art dı ğı nı da məm nun luq la 
qeyd edib. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı öl kə lə ri mi zin iq ti
sa di, sər ma yə qo yu lu şu və 
di gər sa hə lər də əmək daş
lı ğı nın ge niş lən di ril mə si 
üçün də bö yük po ten sia lın 
ol du ğu nu de yib. Pre zi dent 
İl ham Əli yev iki tə rəf  i əla
qə lə ri mi zin in ki şa fı nın 
re gio nal əmək daş lıq ba
xı mın dan önə mi ni qeyd 
edib. Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Azər bay can Res pub li ka sı 
və Pol şa Res pub li ka sı ara

sın da iq ti sa di əmək daş lıq 
üz rə Hö ku mət lə ra ra sı Ko
mis si ya nın ic la sı nın uğur lu 
ola ca ğı na əmin li yi ni bil di
rib.

Azər bay can da ge dən 
bö yük in ki şaf pro ses lə ri
nin on lar da də rin tə əs sü
rat ya rat dı ğı nı de yən Ya nuş 
Pe xo çins ki əl də olu nan 
uğur lar mü na si bə ti lə döv
lə ti mi zin baş çı sı nı təb rik 
edib. O, Pol şa Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti Bro nis lav 
Ko mo rovs ki nin və Pol şa
nın Baş na zi ri xa nım Eva 
Ko pa çın sa lam la rı nı döv
lə ti mi zin baş çı sı na çat dı rıb. 
Öl kə lə ri miz ara sın da qar şı
lıq lı iq ti sa di mü na si bət lə rə 
to xu nan Ya nuş Pe xo çins ki 
Azər bay ca na özü ilə Pol şa 
iş adam la rın dan iba rət bö
yük nü ma yən də he yə ti ilə 
sə fər et di yi ni vur ğu la yıb 
və öl kə mi zin əmək daş lıq 
üçün cəl be di ci ol du ğu nu 
məm nun luq la qeyd edib. 
Ya nuş Pe xo çins ki Azər bay
can da qey rineft  sek to run
da əl də edi lən uğur la rın da 
öl kə sin də ma raq la iz lə nil
di yi ni de yib.

AzərbaycanvəSerbiya
dostölkələrdir

Qarşılıqlımünasibətlər
yüksəksəviyyədədir
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 Heydər Əliyev Fondu

MehribanƏliyeva
“Atəşgahməbədi”
DövlətTarix-Memarlıq 
Qoruğundaolub

Əvvəli səh. 1-də

Mən bu tə şəb bü sə çox 
bö yük dəs tək ve ri rəm və sə
mi miy yət lə de yə bi lə rəm ki, 
son il lər ər zin də Azər bay
can da apa rı lan is la hat lar ara
sın da “Asan xid mət”in xü su si 
ye ri var dır. “ASAN xid mət”in 
ya ra dıl ma sı Azər bay can da, 
ümu miy yət lə, is la hat la rın 
apa rıl ma sın da önəm li ha di sə 
ol muş dur və bi zim is la hat la
rı mı zın tə za hü rü dür. Çün ki 
bu gün kü Azər bay ca nın re al
lıq la rı on dan iba rət dir ki, əl də 
et di yi miz uğur lar məhz dü şü
nül müş is la hat lar nə ti cə sin də 
müm kün ol muş dur.

Dü şü nül müş si ya sət, hər 
bir is ti qa mət üz rə düz gün 
stra te gi ya nın se çil mə si və hər 
bir is ti qa mət üz rə düz gün 
ad dım la rın plan laş dı rıl ma sı 
nə ti cə sin də bu gün Azər bay
can dün ya miq ya sın da uğur lu 
mo del ki mi ar tıq ta nı nır. Siz 
də yax şı bi lir si niz ki, mö tə bər 
bey nəl xalq təş ki lat la rın rəh
bər lə ri Azər bay can da olar
kən “ASAN xid mət”in fəa liy
yə ti ilə ta nış olur lar və on dan 
son ra mə nə de yir lər ki, on lar 
göz lə mir di lər ki, Azər bay
can da bu sə viy yə də xid mət 
gös tə ri lə bi lər. Ey ni za man da, 
onu da vur ğu la yır lar ki, yax şı 
olar, bü tün baş qa öl kə lər də bu 
cür xid mət lər ya ra dıl sın. Biz 
isə öz növ bə miz də bu la yi
hə nin baş qa öl kə lər də hə ya ta 
ke çi ril mə si üçün yar dı mı mı zı 
gös tər mə yə ha zı rıq. Mən bu
nu bir ne çə də fə de mi şəm, 
“ASAN xid mət” Azər bay can 
məh su lu dur, Azər bay can 
bren di dir və biz ha zır da nə in
ki neftqaz re surs la rı mı zı, ar
tıq in tel lek tu al məh su lu mu zu 
ix rac et mə yə ha zı rıq və dün
ya da be lə xid mət lə rə bö yük 
eh ti yac var dır.

Bey nəl xalq təş ki lat lar bu 
xid mə ti yük sək qiy mət lən di
rir lər. Bu, bi zi se vin di rir. An
caq mə nim üçün əsas mə sə lə 
Azər bay can xal qı nın bu xid
mə tə olan mü na si bə ti dir. Siz 
də yax şı bi lir si niz ki, Azər
bay can xal qı nın müt ləq ək
sə riy yə ti bu xid mə ti bə yə nir, 
dəs tək lə yir, təq dir lə ya na şır 
və mə nə ün van la nan çox say lı 
mək tub lar da öz fi kir lə ri ni ifa
də edir və sta tis tik gös tə ri ci lə
ri miz də be lə dir ki, mü ra ci ət 
edən lə rin müt ləq ək sə riy yə
ti nin is tək lə ri, tə ləb lə ri ye ri
nə ye ti ri lir.

“ASAN xid mət”də yük sək 
sə viy yə li xid mət gös tə ri lir. Bir 
da ha de mək is tə yi rəm ki, bu 
xid mə tin ya ra dıl ma sı və for
ma laş ma sı çox ya ra dı cı bir 
pro ses dir. Çün ki iki il bun dan 
əv vəl Sə rən cam im za la yan da, 
əl bət tə, mən də tə səv vür var 
idi ki, xid mət, fəa liy yət növ
lə ri ne cə ola caq və biz bu nun 
əsa sın da bu işə baş la mış dıq. 
An caq iş baş la yan dan son ra 
biz gör dük ki, ar tıq da ha da 
bö yük im kan lar var. “ASAN 
xid mət”in fəa liy yə ti o qə dər 
uğur lu ol muş dur ki, bə zi əla
və funk si ya lar da ona ve ri lir 
və ve ri lə cək dir. O funk si ya lar 
ki, in san la ra da ha da çox ra
hat lıq ve rə cək, o funk si ya lar 
ki, cə miy yət də və ic ti mai xid
mət lər sa hə sin də da ha da çox 
şəf af ıq ya ra da caq. Biz bu nu 
is tə yi rik.

Azər bay can bu gün inam
la irə li lə yir. Azər bay can müa
sir döv lət dir. Müa sir döv lə
tə xas olan bü tün at ri but lar 
Azər bay can da var dır. Biz nə
in ki baş qa in ki şaf et miş öl kə
lə rin təc rü bə si ni öy rə ni rik və 
əgər bi zə ya rar lı dır sa tət biq 
edi rik, ey ni za man da, özü müz 
tə şəb büs gös tə rə rək dün ya da 
ge dən pro ses lə rə tə si ri mi zi 
gös tə ri rik. Ona gö rə Azər
bay can xal qı nın bu xid mə tə 
olan mü na si bə ti həm mə nim 

üçün, həm də si zin üçün ən 
bö yük mü ka fat dır. Bu məq
səd lə ar tıq 7 mər kəz ti ki lib
dir. Gə lən ilin so nu na dək ən 
azı 10a çat dı rı la caq dır. Səy
yar av to bus xid mə ti də öz 
növ bə sin də im kan ve rə cək ki, 
öl kə mi zin hər bir böl gə sin də 
bu xid mət gös tə ril sin. Yə qin 
siz bi lir si niz ki, il kin mər hə lə
də 2 av to bus si fa riş edil miş di. 
An caq son ra mə nə mə lu mat 
ve ril di ki, av to bus la rın ezam 
olun du ğu yer lər də əha li o 
av to bus la rı bu rax maq is tə
mir, is tə yir lər ki, da im ora da 
qal sın. Ona gö rə biz qə ra ra 
gəl dik ki, on la rın sa yı nı 10a 
çat dı raq və bu gün bu da öz 
həl li ni tap mış dır.

“ASAN xid mət”i ya ra
dan da biz qar şı mı za bir ne çə 
məq səd qoy muş duq. On la rın 
ha mı sı bi zim üçün va cib dir. 
On la rın re al laş ma sı öl kə mi
zi da ha da sü rət lə in ki şaf et
dir mə yə im kan ve rə cək dir. 
İlk növ bə də kor rup si ya və 
rüş vət xor lu ğa qar şı mü ba ri
zə “ASAN xid mət” va si tə si lə 
müs bət həl li ni tap maq da dır. 
Biz bu təc rü bə ni bü tün baş qa 
sa hə lər də də tət biq et mə li yik 
ki, Azər bay can da kor rup si ya
ya, rüş vət xor lu ğa qar şı mü ba
ri zə da ha da cid di apa rıl sın. 
Mən bu mə sə lə lər lə bağ lı 
də fə lər lə öz fi kir lə ri mi bil dir
miş dim. Azər bay can döv lə ti 
bu so si al bə la nı ara dan gö tür
mək üçün bö yük səy lər gös
tə rir. An caq biz gö rür dük ki, 
bə zi hal lar da cə za təd bir lə ri, 
in zi ba ti təd bir lər ki fa yət de yil. 
Be lə olan hal da sis tem xa rak
ter li, ins ti tu sio nal təd bir lə rin 
gö rül mə si nə də bö yük eh ti yac 
var idi. Biz bu iş lə rə çox cid di 
ya na şı rıq və “ASAN xid mət” 
bu ra da na dir bir va si tə dir. 
“ASAN xid mət”də kor rup si ya, 
rüş vət xor luq yox dur və bu, 
onu de mə yə əsas ve rir ki, hər 
bir sa hə də be lə bir sis tem ya
ra na bi lər.

“ASAN xid mət”in təc
rü bə si in di baş qa sa hə lə rə 
kö çü rü lür, ora da da tət biq 
edi lə cək dir. Şəf af ıq hər bir 
öl kə nin gə lə cə yi ni mü əy yən 
edən mə sə lə dir. Çün ki şəf af
lıq ol ma dan biz heç bir is la ha tı 
apa ra bil mə rik və nə iq ti sa di, 
nə si ya si cə hət dən öl kə sü rət
lə in ki şaf edə bil məz. Ey ni za
man da, hər bir öl kə nin uğur lu 
in ki şa fı üçün gə rək cə miy yət 
də apa rı lan si ya sə tə dəs tək, 
xalq la iq ti dar ara sın da bir lik 
ol sun. Biz gö rü rük ki, ha ra da 
bu bir lik po zu lur, öl kə lər bö
yük prob lem lər lə, fə la kət lər
lə üz lə şir lər. Bu, bi zim gö zü
mü zün qa ba ğın da baş ve rən 
ha di sə lər dir. Azər bay can da 
xalq la iq ti dar ara sın da kı bir lik 
bi zim uğur la rı mı zın əsas da
ya ğı dır və bu bir li yi biz da im 
möh kəm lən dir mə li yik. Bu nu 
et mək üçün əl bət tə ki, in san
la rın ya şa yış sə viy yə si da ha 
da yax şı, öl kə nin bey nəl xalq 
nü fu zu da ha da güc lü ol ma lı
dır. Öl kə elə in ki şaf et mə li dir 

ki, hər bir və tən daş Azər
bay can və tən da şı ol ma ğı ilə 
fəxr et sin. Ey ni za man da, cə
miy yət də xo şa gəl məz hal la ra 
yol ve ril mə mə li dir və biz bu 
məq sə də çat maq üçün bun
dan son ra da öz səy lə ri mi zi 
gös tə rə cə yik.

“ASAN xid mət” kor rup
si ya ya və rüş vət xor lu ğa qar şı 
ins ti tu sio nal təd bir lər ara sın
da xü su si yer tu tur və əmi
nəm ki, əgər baş qa öl kə lər də 
bu təc rü bə tət biq olu nar sa, 
on lar da bu nun müs bət cə
hət lə ri ni tez lik lə gö rə cək lər. 
“ASAN xid mət”, ey ni za man
da, in san la rın ra hat lı ğı üçün 
ya ra dıl mış bir xid mət dir. Tə
sa dü fi de yil ki, adı da asan dır.

İn san lar bu ra da vaxt itir
mə dən, heç bir bü rok ra tik 
ən gəl lə üz ləş mə dən öz haq
la rı nı tə ləb edir lər və alır lar. 
İs tə ni lən sə nə di də qi qə lər 
ər zin də əl də edə bi lir lər. 
“ASAN xid mət”, ey ni za man
da, xid mət lə rin mə də ni şə kil
də gös tə ril mə sin də də na dir 
bir təc rü bə dir. Sirr de yil, tə
bii ki, siz gənc lər yə qin, bu nu 
xa tır la mır sı nız, an caq so vet 
döv rü nün əla mət lə rin dən bi
ri də bü rok ra ti ya və in san la ra 
bə zi hal lar da ic ti mai qu rum
lar tə rə fin dən qey rinor mal 
mü na si bət idi. Biz 23 il dir ki, 
müs tə qil döv lət ki mi ya şa yı
rıq, an caq hə lə də o döv rün 
bü tün fə sad la rı nı ara dan gö
tü rə bil mə mi şik.

Bu ra da həm psi xo lo ji 
mə sə lə lər or ta ya çı xır, ey ni 
za man da, mü əy yən təc rü bə 
də öz mən fi ro lu nu oy na yır. 
Ona gö rə “ASAN xid mət”də 
olan xid mət növ lə ri və ey ni 
za man da, xid mə tə olan ya
naş ma tam fərq li dir. Bu, be lə 
də ol ma lı dır. Azər bay can və
tən daş la rı hər yer də hör mət
lə qar şı lan ma lı dır lar, xü su si lə 
döv lət or qan la rı tə rə fin dən. 
On la ra yu xa rı dan aşa ğı ba
xıl ma ma lı dır, on la rın haq la rı 
tap da lan ma ma lı dır. On la rı 
döv lət mə mur la rı in cit mə
mə li dir lər. On lar dan əsas sız 
tə ləb lər is tə mə mə li dir lər. 
Bax, bu prin sip lər əgər tam 
şə kil də bər qə rar olar sa, on da 
əl bət tə ki, bi zim işi miz da ha 
da sü rət lə ge də cək.

“ASAN xid mət”də ya ra dıl
mış sis tem be lə dir ki, bu ra da 
in san la ra bö yük hör mət lə ya
na şı lır və hər şey əda lət li şə
kil də həl li ni ta pır. Çün ki bə zi 
hal lar da in di məi şət də də biz 
gö rü rük ki, əda lət po zu lur, 
hət ta in di bə zən elə hal lar 
olur ki, kim sə növ bə siz qa ba
ğa keç mək is tə yir, an caq bu
ra da bu, müm kün de yil. Hər 
şey əda lət li, növ bə ilə, şəf af, 
tə miz. Heç kim de yə bil məz 
ki, kim sə mən dən qa ba ğa 
düş dü və kim sə mən dən da
ha da yax şı mü na si bət gör dü. 
Bə li, xid mət lər sa hə sin də əl
də edil miş dö nüş “ASAN xid
mət”in bö yük uğu ru dur.

Bu ra da in no va si ya lar tət
biq olu nur. De di yim ki mi, hər 

bir mər kə zin açı lı şın da mən 
tex ni ki ye ni lik lər lə üz lə şi rəm 
və şa dam ki, ar tıq bu pro ses 
dai mi xa rak ter al mış dır. Dü
nən ax şam Sa bi ra bad “ASAN 
xid mət” mər kə zi ni açan da da 
de dim ki, yə qin, gə lən də fə 
ye ni mər kə zin açı lı şın da siz 
mə ni da ha bir ye ni lik lə ta nış 
edə cək si niz. Bu da bi zim ya
ra dı cı gənc lə rin bu iş lə rə cəlb 
edil mə si üçün çox va cib dir. 
Çün ki dün ya tə şəb büs əsa
sın da in ki şaf edir. Tə şəb büs 
ol ma sa, dur ğun luq olar, hər 
şey ye rin də sa yar. Ona gö rə 
Azər bay can da in no va si ya la ra 
bö yük diq qət gös tə ri lir.

İn di Azər bay can in for ma
si yakom mu ni ka si ya tex no lo
gi ya la rı sa hə sin də dün ya miq
ya sın da ta nı nır. Azər bay can 
in di kos mik sə na ye yə ma lik 
olan bir öl kə dir. İn di bi zim iki 
pey ki miz var. İkin ci peyk bi zə 
bu ya xın lar da təh vil ve ril miş
dir və dün ya da cə mi iyir mi 
öl kə də be lə peyk lər dən var. 
On lar dan bi ri Azər bay can dır.

İn no va tiv tə şəb büs lər, in
tel lek tu al araş dır ma lar “ASAN 
xid mət” tə rə fin dən da ha da 
sti mul laş dı rı lır. Ey ni za man
da, bu ra da, bu xid mət də, öz 
Və tə ni nə bağ lı olan gö zəl 
gənc lər ye ti şir. “ASAN xid
mət”də iş lə yən lə rin də və tə
bii ki, kö nül lü lə rin də müt ləq 
ək sə riy yə ti gənc lər dir. Gənc
lər bi zim gə lə cə yi miz dir. Siz 
gə lə cək də Azər bay ca nı ida rə 
edə cək si niz. Azər bay ca nın 
uğur lu in ki şa fı siz dən ası lı 
ola caq dır. Ona gö rə siz gənc
lər bi lik li, sa vad lı ol ma lı sı nız. 
Bu gün dün ya da hər şe yi bi lik, 
sa vad həll edir. Hət ta öl kə lə
rin gü cü nü, po ten sia lı nı in di 
bi lik, sa vad həll edir. Tex no
lo ji, el mi tə rəq qi ha ra da dır sa, 
in ki şaf da ora da dır. İn tel lek tu
al cə hət dən bö yük im kan la ra 
ma lik olan öl kə lər dün ya da da 
öz möv qe lə ri ni möh kəm lən
di rir lər. Ona gö rə də bi lik, sa
vad hər bir gənc üçün – həm 
onun özü, həm də cə miy yət 
üçün çox önəm li dir. Ey ni za
man da, bi zim gənc lə ri miz 
Və tə nə bağ lı, və tən pər vər 
ol ma lı dır lar və mən şa dam ki, 
bu, be lə dir. Bi zim gənc lə ri miz 
əsl və tən pər vər gənc lər dir. 
Fəxr edir lər ki, Azər bay can 
və tən daş la rı dır lar və hə qi
qə tən də və tə ni se vən hər 
bir in san bu gün qü rur his si 
ilə de yə bi lər ki, mən Azər
bay can və tən da şı yam. Çün ki 
Azər bay can dün ya miq ya sın
da na dir in ki şaf, trans for ma
si ya, is la hat lar təc rü bə si nə 
ma lik olan bir öl kə dir. Bi zim 
təc rü bə miz öy rə ni lir. Son il
lər ər zin də iq ti sa di in ki şaf 
ba xı mın dan Azər bay can qə
dər in ki şaf edən ikin ci öl kə 
ol ma mış dır.

Gənc, müs tə qil döv lət ol
du ğu mu za bax ma ya raq, biz 
dün ya nın bir nöm rə li qu ru mu 
olan BMT Təh lü kə siz lik Şu ra
sı na üzv se çil mi şik. Bu il Av ro
pa Şu ra sı nın Na zir lər Ko mi tə

si nə sədr lik et mi şik. Azər bay
ca nın çox bö yük bey nəl xalq 
nü fu zu var. Eti bar lı tə rəf daş 
ki mi ta nı nan Azər bay ca nın 
güc lü iq ti sa di da yaq la rı, güc lü 
or du su var. Or du muz bu gün 
dün ya miq ya sın da güc lü or
du lar sı ra sın da dır. Azər bay
can da ic ti maisi ya si və ziy yət 
çox müs bət dir, iq ti sa di və si
ya si və ziy yət sa bit dir. Am ma 
bi zim ət ra fı mız da hər tə rəf 
de mək olar ki, qay na yır, alov
la nır, qan lı toq quş ma lar, mü
ha ri bə lər, böh ran lar hökm 
sü rür.

İn di nef tin qiy mə ti çox 
aşa ğı dü şüb dür. Azər bay can
da bir adam bu nu hiss edib 
mi  ? Xeyr, hiss et mə yə cək dir. 
Çün ki bi zim çox güc lü iq ti sa
di da yaq la rı mız var. Ma na tın 
mə zən nə si sa bit dir və bu, onu 
de mə yə əsas ve rir ki, həm iq
ti sa di gü cü müz, dü şü nül müş 
si ya sə ti miz, ey ni za man da, 
so si al si ya sə ti miz var. İn di 
ma na tın mə zən nə si nin sa bit 
ol ma sı bəl kə də bi zim ix rac 
po ten sia lı mız üçün o qə dər 
də müs bət hal de yil. An caq 
bu, so si al mə sə lə dir. Be lə də 
ol ma lı dır.

Azər bay can doğ ru dan 
na dir in ki şaf mo de li ni or ta
ya qo yur və öz təc rü bə si ni 
bö lüş mə yə ha zır dır. Ona gö
rə hər bir gənc haq lı ola raq 
fəxr edir və fəxr et mə li dir ki, 
Azər bay can və tən da şı dır. Hər 
bir gənc ça lış ma lı dır ki, öl kə
miz da ha da möh kəm lən sin, 
da ha da güc lü ol sun, bi zim tə
sir im kan la rı mız art sın. Hər 
bir gənc mil li kök lə rə, mil li 
ənə nə lə rə, bi zim adətənə
nə lə rə bağ lı ol ma lı dır. Xa ri ci 
tə sir dən azad ol ma lı dır. Biz 
dün ya nın müs bət təc rü bə si ni 
on suz da Azər bay can da tət
biq edi rik, nə la zım dır sa onu 
edi rik. Mən çox is tə yi rəm və 
əmi nəm ki, be lə də ola caq, 
çün ki bu gün kü re al lıq da be
lə dir.

Azər bay can öz yo lu, müs
tə qil lik yo lu ilə ge dir. Biz 
əsr lər bo yu baş qa öl kə lə rin, 
im pe ri ya la rın tər ki bin də ol
mu şuq. Azad, müs tə qil ol
ma mı şıq. Nə üçün bi zim xal
qı mız azad, müs tə qil ya şa ya 
bil mə z? Biz 23 il dir ki, müs tə
qi lik. Bu, bö yük xoş bəxt lik dir. 
Bu, ən bö yük sər və ti miz dir. 
An caq bu müs tə qil lik, ey ni 
za man da, si ya si müs tə qil lik
lə də ta mam lan ma lı dır və bu 
gün bu, Azər bay can da var. Biz 
müs tə qil si ya sət apa rı rıq. Heç 
bir kə nar qüv və bi zim ira də
mi zə tə sir edə bil məz. Biz heç 
ki min dik tə si ilə otu rub dur
mu ruq və otu rub dur ma ya ca
ğıq. Öz sö zü mü zü da im açıq 
de yə cə yik və prin si pi al möv
qe yi mi zi nü ma yiş et di rə cə yik. 
Hə mi şə də be lə ol ma lı dır. Siz 
də bu ruh da bö yü mə li si niz, 
tər bi yə al ma lı sı nız ki, heç bir 
kə nar qüv və bi zim ira də mi zə 
tə sir edə bil mə sin və Azər
bay can in ki şaf, azad lıq, müs
tə qil lik yo lu ilə get sin”.

“ASANxidmət” 
Azərbaycanınbrendidir

Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı, Av ro pa Oyun la rı
nın Təş ki lat Ko mi tə si nin 
səd ri Meh ri ban Əli ye va 
2015ci il də Ba kı da ke çi ri
lə cək bi rin ci Av ro pa Oyun
la rı ilə əla qə dar mə də niy
yət abi də lə ri nin ha zır lı ğı ilə 
ta nış lıq məq sə di lə de kab rın 
17də “Atəş gah mə bə di” 
Döv lət Ta rixMe mar lıq Qo
ru ğun da olub.

İlk Av ro pa Oyun la rı na 
ev sa hib li yi edə cək öl kə
mi zi Av ro pa bay ra mı he
sab edi lən Oyun lar za ma nı 
çox say lı qo naq la rın zi ya rət 
edə cə yi göz lə ni lir. Bu isə 
Azər bay ca nın, o cüm lə dən 
mə də niy yə ti mi zin dün ya da 
da ha da yax şı ta nı dıl ma sı və 
təb li ği üçün gö zəl für sət
dir. Azər bay ca nın mad di 
mə də niy yət abi də lə ri sı ra
sın da Ba kı nın Su ra xa nı ra
yo nun da yer lə şən, UNES
COnun “Dün ya ir si nin il
kin si ya hı sı”na da xil edi lən 
“Atəş gah mə bə di” Döv lət 
Ta rixMe mar lıq Qo ru ğu
nun özü nə məx sus ye ri var.

Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı 
Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri 
Meh ri ban Əli ye va qo ruq la 
ta nış ol du.

İlk Av ro pa Oyun la rı za
ma nı öl kə miz növ bə ti də fə 

də öz qüd rə ti ni, xal qı mı zın 
qo naq pər vər li yi ni, Azər
bay ca nın di na mik in ki şa fı nı 
Av ro pa ya və be lə lik lə, bü
tün dün ya ya nü ma yiş et dir
mək üçün la zı mi iş lər gö rür. 
Meh ri ban Əli ye va Oyun
la rın Təş ki lat Ko mi tə si nin 
hə lə ilk ic la sın da bil dir miş di 
ki, Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı
na ev sa hib li yi edən Ba kı şə
hə ri nin təd bi rə ha zır lan ma
sı xü su si önəm da şı yır və bu 
sı ra da tu rizm marş rut la rı nın 
və mə də ni proq ram la rın 
tər tib edil mə si xü su si əhə
miy yə tə ma lik dir. Atəş gah 
mə bə di isə ta ri xi əhə miy
yə ti nə gö rə ən ma raq lı abi
də lər dən bi ri sa yı lır. Atəş gah 
XVIIXVI II əsr lər də tə bii 
qaz la rın çıx dı ğı əbə di, sön
məz alov la rın ye rin də in şa 
edi lən od mə bə di dir. İn di ki 
iba dət gah da atəş pə rəst lə rin 
– zər düşt lə rin qə dim mə
bəd lə ri nin ye rin də ti ki lib. 
Bu mə bəd lər təq ri bən IIIII 
əsr lər də in şa olu nub. XVII 
əsr də mə bə din ət ra fın da 
birbi ri nin ya nın da iba dət
xa na, 26 hüc rə və kar van sa
ray in şa edi lib.

Bu ra da gö rü lən iş lər
dən ra zı lı ğı nı bil di rən Meh
ri ban Əli ye va töv si yə lə ri ni 
ver di. 

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev de kab rın 15də Mal
ta Res pub li ka sı nın Baş na zi
ri Co zef Mus ka tın baş çı lıq 
et di yi nü ma yən də he yə ti ni 
qə bul edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Azər bay can ilə Mal ta ara
sın da iki tə rəf i mü na si bət
lə rin uğur la in ki şaf et di yi ni 
vur ğu la yıb. Əmək daş lı ğı
mı zın ge niş lən mə sin dən 
məm nun lu ğu nu bil di rən 
Pre zi dent İl ham Əli yev 
Mal ta Res pub li ka sı nın Baş 
na zi ri nin öl kə mi zə sə fə
ri nin iki tə rəf li əla qə lə rin 
pers pek tiv lə ri nin mü əy
yən ləş di ril mə si üçün yax şı 
im kan ya rat dı ğı nı de yib.

Öl kə si nin Azər bay can 
ilə mü na si bət lə rin in ki şa
fı na bö yük önəm ver di yi ni 
de yən Co zef Mus kat sə fə ri 
za ma nı əla qə lə ri mi zin həm 
iki tə rəf li, həm də Av ro pa 
İt ti fa qı çər çi və sin də in ki şaf 
pers pek tiv lə ri ilə bağ lı sə

mə rə li mü za ki rə lə rin apa
rı la ca ğı na ümid var ol du ğu
nu qeyd edib. Əmək daş lı
ğı mı zın ge niş lən mə sin dən 
məm nun lu ğu nu bil di rən 
qo naq  iq ti sa di sa hə də 
əla qə lə rin in ki şaf et di ril
mə sin də bö yük qar şı lıq lı 
ma ra ğın ol du ğu nu diq qə tə 
çat dı rıb. O, ener ji sa hə sin
də, o cüm lə dən Azər bay
can Res pub li ka sı Döv lət 
Neft Şir kə ti ilə əmək daş lı
ğın iq ti sa di əla qə lə ri mi zin 
ge niş lən mə si ba xı mın dan 
önə mi ni vur ğu la yıb. Baş 
na zir di gər sa hə lər də də 
əmək daş lı ğın in ki şaf et di
ril mə si üçün yax şı im kan la
rın ol du ğu nu bil di rib. Öl kə
lə ri miz ara sın da əla qə lə rin 
da ha da ge niş lən mə si üçün 
bir sı ra sə nəd lə rin üzə rin
də fə al iş apa rıl dı ğı nı de yən 
Co zef Mus kat Azər bay can 
ilə im za la na caq An laş ma 
Me mo ran du mu nun bu ba
xım dan əhə miy yə ti ni vur
ğu la yıb.

Əməkdaşlığıninkişafı
üçünmünbitşəraitvar
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 Sİ ya vuş ƏMİr lİ 

Uzun il lər ba xım sız lıq dan 
əziy yət çə kən Bi nə qə di ra yo
nu nun Bi nə qə di kən di son 
dövr lər özü nün ye ni in ki şaf 
mər hə lə si nə qə dəm qo yub. 
Öl kə baş çı sı nın diq qət və qay
ğı sı ilə bu ra da ge niş miq yas lı 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri nin 
hə ya ta ke çi ril mə si tə min edi
lib, əra zi də mü hüm inf rast
ruk tur la yi hə lə ri re al laş dı rı lıb, 
so si alin zi ba ti bi na lar əsas lı 
tə mir olu nub.  

Əsas lı tə mir dən son ra sa
kin lə rin is ti fa də si nə ve ri lən 
mü əs si sə lər dən bi ri də uzun 
il lər Bi nə qə di qə sə bə sin də 
fəa liy yət gös tə rən Bi nə qə di 
Mər kə zi Mə də niy yət evi dir. 
Bir əsr dən çox ya şı olan mə
də niy yət mü əs si sə si nin in zi
ba ti bi na sı nın tə mə li 1901ci 
il də qo yu lub. Müx tə lif il lər də 
bi na ca ri tə mir üçün bağ lan
sa da, əsas lı tə mir edil mə yib. 
Yal nız 2013cü ilin iyu nun da 
bu ra da Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti tə rə fin dən əsas lı 
tə mir iş lə ri nə baş la nı lıb. Tə
mir iş lə ri yük sək key fiy yət
lə ye ri nə ye ti ri lib və 2014cü 
ilin de kabr ayı nın əv vəl lə rin
də tam ba şa çat dı rı lıb. 

De kabr ayı nın 16da Bi
nə qə di Mər kə zi Mə də niy yət 
Evi nin tən tə nə li açı lış mə ra si
mi ke çi ri lib. Təd bir də mə də
niy yət və tu rizm na zi ri Əbül
fəs Qa ra yev, Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı Ma dər Mu
sa yev, RİH baş çı sı Apa ra tı nın 
mə sul əmək daş la rı və qə sə bə 
sa kin lə ri iş ti rak edib lər. 

Mə də niy yət evi nin di
rek to ru Zi vər Ab ba so va çı xı
şın da Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin ta be li yin də olan 
mə də niy yət evi nin in zi ba ti 
bi na sı nın 1901ci il də ti kil di
yi ni, 1940cı il lər dən bu ra da 
ki tab xa na nın da fəa liy yə tə 
baş la dı ğı nı xa tır la dıb. O, Bi
nə qə di Ra yon Mər kəz ləş di
ril miş Ki tab xa na Sis te mi nin 
Ş.Qur ba nov adı na küt lə vi ki
tab xa na sı nın ha zır da bu in zi
ba ti bi na da fəa liy yət gös tər di
yi ni bil di rib. Di rek tor mə də
niy yət evi nin uzun il lər dir ki, 
ra yon və qə sə bə sa kin lə ri nə 
mə də ni xid mət gös tər di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb: “Bu ra da  gör
kəm li in cə sə nət us ta la rı çı xış 
edib, ne çəne çə xa ti rə ge cə
lə ri, mə də niküt lə vi təd bir
lər hə ya ta ke çi ri lib. Bu nun la 
ya na şı, mə də niy yət oca ğı nın 
ya ra dı cı kol lek ti vi Ba kı şə hə
ri nin müx tə lif uşaq ev lə rin də, 
qo ca lar ev lə rin də və cə za çək
mə mü əs si sə lə rin də də fə lər lə 
rən ga rəng proq ram lar la çı xış 
edib lər”. Bil di ri lib ki, bu ra da 
Ş.Qur ba nov adı na Xalq Te at
rı, “Qön çə” inst ru men tal an
samb lı və “Pöh rə” rəqs qru pu 
fəa liy yət gös tə rir: “Bu kol lek
tiv lər res pub li ka və Ba kı şə
hə ri üz rə bir çox təd bir lə rin,  
mü sa bi qə lə rin, fes ti val la rın 
iş ti rak çı sı, mü ka fat çı sı olub lar. 
Bu nun la ya na şı, mə də niy yət 
evin də ödə niş li və ödə niş siz 
əsas lar la kurs lar da fəa liy yət 

gös tə rir. Ümu mi lik də, mə
də niy yət oca ğın da ha zır da 11 
kurs və dər nək, o cüm lə dən 
mu si qi, mu ğam, rəqs, rəsm, 
dər zi lik və sa ir qrup lar fəa liy
yət də dir. Bi nə qə di Mər kə zi 
Mə də niy yət Evi nin fəa liy yə
tin də hər bi və tən pər vər lik işi 

də mü hüm yer tu tur. Kol lek ti
vi miz teztez gənc lə rin hər bi 
xid mə tə yo la sa lın ma sı mə ra
sim lə rin də, hər bi his sə lər də 
ma raq lı kon sert proq ram la rı 
ilə çı xış edir lər. Bu ra da ye
ni yet mə və gənc lə rin asu də 

vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki li is
ti qa mə tin də də zə ru ri təd bir
lər hə ya ta ke çi ri lir. Mək təb
lər də, uşaq bağ ça la rın da və 
di gər mü əs si sə lər də mə də ni 
təd bir lər təş kil edi lir. Mə də
niy yət evi nin əsas məq səd lər
dən bi ri də qə sə bə də ya şa yan 

is te dad la rın üzə çı xa rıl ma sı dır 
və bu məq səd lə müx tə lif mü
sa bi qə lər təş kil olu nur”. 

Təd bir də çı xış edən mə
də niy yət və tu rizm na zi ri 
Əbül fəs Qa ra yev bu il Ba kı 
şə hə ri nin müx tə lif qə sə bə lə
rin də 4 mə də niy yət evi nin in
şa edil di yi ni xa tır la dıb. Na zir, 
həm çi nin, son iki il də tək cə 
Bi nə qə di ra yo nun da 3 mu si qi 
mək tə bi nin is ti fa də yə ve ril di
yi ni diq qə tə çat dı rıb: “Möh tə
rəm Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fin dən Azər bay can mə
də niy yə ti nə da im yük sək qay
ğı gös tə ri lir. Ki no, te atr, mu si
qi, tət bi qi sə nət, ta ri xi abi də
lə rin qo run ma sı və bər pa sı 
ilə bağ lı qə bul olu nan döv lət 
proq ram la rı, ha be lə mə də niy
yə tin di gər sa hə lə ri nin in ki şa
fı is ti qa mə tin də döv lət baş çı
sı nın im za la dı ğı sə rən cam lar 
bu nun əya ni sü bu tu dur. Son 

il lər Azər bay can da ye ni mə
də niy yət mər kəz lə ri nin in
şa sı, möv cud mü əs si sə lə rin 
əsas lı tə mir olun ma sı ənə nə 
ha lı nı alıb. Bü tün bun lar ye
tiş mək də olan gənc nəs lin 
mə nə vi tər bi yə sin də mü hüm 
rol oy na yır. 

Se vin di ri ci hal dır ki, 1901
ci il də in şa olun muş bi na 113 il 
son ra ye ni dən bər pa olu na raq 
kənd sa kin lə ri nin ix ti ya rı na ve
ri lib. Ümid va ram ki, mə də niy
yət oca ğın da bir əsr dən ar tıq 
müd dət də for ma laş mış ənə

nə lər uğur la da vam et di ri lə cək. 
Qə dim ta ri xə ma lik mə də niy
yət evi nin açı lı şı mü na si bə ti lə 
hər bi ri ni zi təb rik edi rəm”. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov çı xı şı za ma nı mə
də niy yə tin in ki şa fı na döv lət 

sə viy yə sin də xü su si diq qət 
və qay ğı nın ol du ğu nu diq qə
tə çat dı rıb. O,  Bi nə qə di ra
yo nun da da bu sa hə də ar dı cıl 
və sis tem li təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril di yi ni bil di rib: “Ha zır da 
öl kə miz də, bü tün sa hə lər də 
ol du ğu ki mi, mə də niy yət sa
hə sin də də bö yük irə li lə yiş lər 
var. Azər bay can öz mə də niy
yə ti, in cə sə nə ti, mil limə nə vi 
də yər lə ri ilə dün ya da ta nı nır. 
Azər bay can mə də niy yə ti nin 
in ti bah döv rü hə lə ötən əs rin 
7080cı il lə ri nə – ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin Azər bay ca
na bi rin ci rəh bər li yi döv rü nə 
tə sa düf edir. Ulu ön dər yax
şı bi lir di ki, mil li döv lət çi lik 
də yər lə ri nin əsa sı nı sağ lam 
dü şün cə li mə də niy yət təş kil 
edir. Sa bah kı uğur la ra ye ga nə 
tə mi nat isə sağ lam cə miy yət 
qu ru cu lu ğu na diq qə ti  ar tır
maq, kök lü mə nə vi də yər lə ri 

ye ni nəs lə və bü tün cə miy yə
tə da ha də rin dən və əzm lə 
aşı la maq dır. Ümum mil li li
de rin hə ya ta ke çir di yi mə də
niy yət si ya sə ti bu gün cə nab 
Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə
fin dən uğur la da vam et di ri lir. 
Azər bay can da mə də niy yə tin 

müx tə lif sa hə lə ri – te atr, ki
no, ki tab xa na və mu zey işi nin 
in ki şa fı ilə bağ lı qə bul olu nan 
döv lət proq ram la rı öl kə miz
də mə də niy yə tin tə rəq qi si
nə ye ni sti mul ya rat mış dır. 
Res pub li ka mı zın hər ye rin də 
mə də niy yət ob yekt lə ri tə mir 
olu nur, ye ni lə ri in şa edi lir. Bu 
mə də niy yət evi nin əsas lı tə
mi ri də hə ya ta ke çi ri lən təd
bir lə rin tər kib his sə si dir. Bir 
da ha bil dir mək is tə yi rəm ki, 
Bi nə qə di ra yo nun da gö rü lən 
bü tün iş lər və əl də olu nan nə
ti cə lər möh tə rəm Pre zi den ti
miz İl ham Əli ye vin yo rul maz 
fəa liy yə ti nin nə ti cə si dir”.

İc ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
vur ğu la yıb ki, öl kə miz də mə də
niy yət si ya sə ti nin uğur la re al laş
dı rıl ma sın da ulu ön də rin adı nı 
şə rəf ə da şı yan Hey dər Əli yev 
Fon du nun da  bö yük xid mət lə ri 
var: “Mil limə nə vi də yər lə ri
mi zin qo run ma sı və təb li ğin
də Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti, YU NES KOnun və 
İSES KOnun xoş mə ram lı sə fi ri, 
Mil li Məc li sin de pu ta tı Meh ri
ban xa nım Əli ye va nın xid mət
lə ri əvəz siz dir. Fon dun mu ğam 
sə nə ti nin in ki şa fı, Azər bay can 
mə də niy yə ti nin dün ya da ta nı
dıl ma sı, mil limə nə vi də yər

lə ri mi zin təb li ği is ti qa mə tin də 
hə ya ta ke çir di yi təd bir lər xü su si 
əhə miy yət da şı yır”. 

Bi nə qə di kənd Zi ya lı lar 
Bir li yi nin səd ri Ağar za Xan ki
şi yev sa kin lər adın dan gö rü
lən iş lə rə gö rə öl kə baş çı sı na 
və Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban xa nım 
Əli ye va ya tə şək kü rü nü bil di
rib.

Rəs mi açı lı şı bil di rən qır
mı zı lent kə sil dik dən son ra 
təd bir iş ti rak çı la rı mə də niy
yət evi ilə ya xın dan ta nış olub
lar. Bu ra da ya ra dı cı gənc lə rin 
hər tə rəf i in ki şa fı üçün  hər 
cür şə ra it ya ra dıl dı ğı, mə də
niy yət evi nin müa sir ava dan
lıq la təc hiz olun du ğu bil di ri
lib. Son da mər kə zin nəz din də 
fəa liy yət gös tə rən kol lek tiv lə
rin ifa sın da təq dim olu nan 
mu si qi proq ra mı iş ti rak çı lar 
tə rə fin dən ma raq la qar şı la nıb.

Müs tə qil Azər bay can 
döv lə ti nin  qu ru cu su,  xal
qı mı zın ümum mil li li de ri 
Hey dər Əli ye vin və fa tın dan 
11 il ke çir. Ulu ön dər Hey dər 
Əli yev mi sil siz xid mət lə ri nə 
gö rə hər za man  Azər bay
can xal qı üçün əziz ola raq 
qa la caq dır. Da hi şəx siy yə
tin par laq dü ha sı onu Azər
bay can xal qı nın ümum mil li  
li de ri nə, dün ya si ya sə ti nin 
nə həng lə rin dən bi ri nə çe

vir miş dir. Məhz bu na gö rə 
Azər bay can xal qı bu bö yük 
öv la dı ilə haq lı ola raq qü rur 
du yur. “Mə nim hə yat ama
lım bü tün var lı ğım qə dər 
sev di yim Azər bay can xal qı
na, döv lət çi li yi mi zə, öl kə
mi zin iq ti sa di, si ya si və mə
də ni in ki şa fı na xid mət ol
muş dur”, – de yən ulu ön dər 

30 il dən ar tıq bir müd dət də 
– is tər so vet döv rün də, is
tər sə də müs tə qil lik il lə rin
də qüd rə ti və zə ka sı, bö yük 
müd rik li yi və uzaq gö rən li yi 
ilə Azər bay ca nı dün ya döv
lət lə ri sı ra sın da la yiq li ye rə 
çı xar mış dır.

Azər bay can döv lət çi li yi
nin xi las ka rı, türk dün ya sı
nın bö yük oğ lu Hey dər Əli
ye vin və fa tın dan ötən il lər 
ər zin də gör kəm li şəx siy yə

tin, əbə di ya şar Pre zi den
ti mi zin mə za rı xal qı mı zın 
mü qəd dəs zi ya rət ga hı na, 
gənc lə rin and ye ri nə çev
ri lib. Bü tün il bo yu bu ra ya 
gə lən in san lar bu BÖ YÜK 
AZƏR BAY CAN LI NIN xa
ti rə si nə eh ti ram la rı nı ifa də 
edir lər.

Xal qı mı zın da hi oğ lu 

Hey dər Əli ye vin əbə diy yə
tə qo vuş ma sı nın il dö nü mü 
gü nü – de kab rın 12də hər 
il pay taxt sa kin lə ri, res pub
li ka mı zın ra yon və şə hər lə
ri nin nü ma yən də lə ri Fəx ri 
xi ya ban da ümum mil li li
de ri mi zin xa ti rə si ni də rin 
eh ti ram la yad edir, onun 
mə za rı önü nə ək lil lər, gül 
dəs tə lə ri qo yur, müd rik 
döv lət xa di mi nə Al lah dan 
rəh mət di lə yir lər.

Anım gü nü Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş cı sı Apa ra tı nın kol lek ti
vi ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin və fa tı nın 11ci il
dö nü mü ilə əla qə dar Fəx ri 
xi ya ba na gə lə rək da hi şəx
siy yə tin əziz  xa ti rə si ni yad 
edib lər, mə za rı önü nə gül
çi çək dəs tə lə ri  qo yub lar.

ES Mİ ra

Bi nə qə di Ra yon Mər
kəz ləş di ril miş  Ki tab xa na 
Sis te mi nin (MKS) 1 say lı 
ki tab xa na fi lia lın da ümum
mil li li der, da hi şəx siy yət 
Hey dər Əli ye vin anım gü nü 
ilə bağ lı “Unu dul maz li der” 
ad lı təd bir ke çi ril miş dir. 
Əv vəl cə ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin xa ti rə si bir də qi qə
lik sü kut la yad olun muş dur. 
Son ra fi lia lın mü di ri Al maz 
Ələk bə ro va ümum mil li li
de ri mi zin hə ya tın dan, si ya si 
fəa liy yə tin dən, Azər bay can 
di as po ru nun for ma laş ma sı, 
dün ya da ya şa yan həm və
tən lə ri mi zin azər bay can

çı lıq ide ya sı ət ra fin da sıx 
bir ləş di ril mə si, bey nəl xalq 
aləm lə iq ti sa di, si ya si, ədə
bimə də ni əla qə lə rin qu
rul ma sı və möh kəm lən di
ril mə si sa hə sin də gör dü yü 
iş lər ba rə də ət raf ı mə lu mat 
ver miş dir. 

“Bö yük azər bay can lı, 
dün ya azər bay can lı la rı nın 
fəx ri, mil li və mə nə vi li de ri 
Hey dər Əli ye vin öz həm və
tən lə ri nə mü qəd dəs əma
nət qoy du ğu müs tə qil Azər
bay can onun öl məz ide ya
la rı nın işı ğın da Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti  
cə nab İl ham Əli ye vin müd
rik rəh bər li yi ilə gə lə cə yə 
inam la ad dım la yır. 2003cü 

il dən bu gü nə qə dər res
pub li ka mı zın ic ti maisi ya si, 
so si aliq ti sa di sa hə lər də əl
də et di yi möh tə şəm uğur lar 
Hey dər Əli ye vin ide al la rı na, 
ulu ön də rin si ya si kur su na 
sa diq li yin əya ni tə za hü rü
dür. Ulu ön də ri mi zin Azər
bay ca na, doğ ma xal qı na həsr 
edil miş ömür yo lu bu gü nün 
və gə lə cə yin gənc lə ri üçün 
par laq nü mu nə, tər bi yə 
mək tə bi dir”, – de yə o, əla və 
et miş dir.

Son ra iş ti rak çı lar da hi 
şəx siy yət lə bağ lı sə nəd li fil
mə bax mış, ümum mil li li
de rin hə yat və fəa liy yə ti nə 
həsr edil miş sər gi ilə ta nış 
ol muş lar.

Bö yük şor gö lü nün “keç
miş sa kin lər”i ge ri qa yı dır
lar. Ha zır da gö lün üzə rin də 
qu quş la rı na, di gər kö çə ri 
quş və vəh şi qaz la ra rast 
gəl mək olur.

Azər bay can Pre zi den ti
nin “Bö yük şor gö lü nün eko
lo ji və ziy yə ti nin yax şı laş dı
rıl ma sı, mü ha fi zə si və is ti
fa də si sa hə sin də əla və təd
bir lər haq qın da” Fər ma nı na 
uy ğun ola raq gö lün bər pa sı, 
eko lo ji və ziy yə ti nin yax şı
laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
komp leks təd bir lər gö rü lür. 
Gö lün tə bii ta ri xi məc ra sı na 
qay ta rıl ma sı, su sə viy yə si nin 
tən zim lən mə si və eko sis te
min bər pa sı is ti qa mə tin də 
iş lər da vam et di ri lir.

Qeyd etmək la zım dır 
ki, Bi nə qə di ra yo nu nun bir 
hissə si Bö yük şor gö lü nün  
sahi li nə dü şür. Buna gö rə 
də, göldə apa rı lan təmiz
lik və bər  pa işlə ri ra yonun 
eko lo ji və ziy yə ti nin yük səl
mə si nə əhə miyyət li tə sir 
gös tə rir. 

B ö y ü k  ş or  gö  lü  nü n  
komp leks bər pa sı nın iki 
mər hə lə  də apa r ı l  ma sı 
nə zər də tu tu lub. Bi rin ci 
mər hə lə 2015ci ilin iyun 
ayın da ke çi ri lə cək Av ro
pa Oyun la rı na dək gö rü
lə cək iş lə ri əha tə edir. Bu 
mər hə lə də Olim pi ya sta
dio nu in şa edi lən əra zi nin 
ya xın lı ğın da, yə ni gö lün 
şərq his sə sin də yer lə şən 

300 hek ta ra ya xın sa hə nin 
bər pa sı ye kun laş dı rı la caq. 
İkin ci mər hə lə isə Av ro pa 
Oyun la rın dan son ra baş la
ya caq və bü tün gö lü əha tə 
edə cək. La yi hə çər çi və
sin də Bö yük şor gö lü nün 
üzə rin də 6 xət li ma gist ral 
yol in şa olu na caq, gö lün 
ət ra fın da bul var sa lı na caq, 
pay taxt sa kin lə ri nin və şə
hə ri mi zin qo naq la rı nın is
ti ra hə ti üçün hər cür şə ra it 
ya ra dı la caq.

Qeyd edək ki, Ab şe ron 
ya rı ma da sı nın ən bö yük 
gö lü – Bö yük şor ta ri xən, 
xü su si lə də So vet döv rün də 
neft, çir kab su la rı, məi şət və 
ti kin ti tul lan tı la rı ilə həd siz 
də rə cə də çirk lən miş di.

Parlaqşəxsiyyət, 
unudulmazlider
BinəqədiRayonİcraHakimiyyətinin 
kollektiviuluöndərHeydərƏliyevin 
məzarınıziyarətediblər

Uluöndərinömüryolu
gənclərüçünörnəkdir

Binəqədininfaunası
zənginləşir
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“tƏMİZ BİnƏqƏdİ” layİHƏSİnƏ Start vErİlİB

Layihəninqalibləri
mükafatlandırıldı

 MƏ HƏB BƏt oru cov

De kab rın 17də YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın in
zi ba ti bi na sın da “Tə miz Bi
nə qə di” la yi hə si çər çi və sin də 
or ta ümum təh sil mək təb lə ri
nin şa gird lə ri üçün  ke çi ril miş 
“Gi gi ye nik qay da la ra düz gün 
əməl edək” möv zu sun da mü
sa bi qə nin qa lib lə ri nin mü ka
fat lan dı rıl ma sı mə ra si mi 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, YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
səd ri Ra miz Gö yü şov, Ba kı 
şə hə ri üz rə Təh sil İda rə si nin 
mü dir müa vi ni Hü seyn Əs
gə rov, Sə hiy yə Na zir li yi nin 
İc ti mai  Sə hiy yə və İs la hat
lar Mər kə zi nin  la yi hə lə rin 
əla qə lən di ril mə si şö bə si nin 
mü di ri Sə bi nə Ba ba za də, ha
be lə la yi hə ilə  bağ lı ke çi ri lən 
tə lim lər də iş ti rak edən şa
gird lər, mü sa bi qə də yer tu tan 
mək təb lə rin di rek tor la rı və 
ic ti ma iy yət nü ma yən də lə ri 
iş ti rak et miş lər. 

Mü ka fat lan dır ma mə ra
si min də çı xış edən la yi hə
nin tə li mat çı sı, “HB Gü ven” 
Kli ni ka sı nın  hə ki mi Na hi də 
Mah mu do va bil dir miş dir ki, 
ha zır da öl kə miz 2015ci ilin 
ya yın da Ba kı şə hə rin də ke çi
ri lə cək ilk Av ro pa Oyun la rı na 
cid di şə kil də ha zır la şır: “Da
im ilk lə rə im za atan Bi nə qə di 
ra yo nu bu möh tə şəm təd bi rə 
ha zır lıq mər hə lə sin də uni kal 
bir tə şəb büs lə çı xış et miş dir: 
bu il iyu lun 1dən Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
sə rən ca mı ilə “Tə miz Bi nə
qə di” so si al la yi hə si nə start 

ve ril miş dir. Bey nəl xalq miq
yas lı təd bir ərə fə sin də be lə 
bir la yi hə nin re al laş dı rıl ma sı 
Bi nə qə di ra yo nun da tə miz lik 
və abad lıq iş lə ri nin in ten siv
ləş di ril mə si ilə ya na şı, və tən
daş la rın sağ lam hə yat tər zi ilə 
bağ lı maa rif lən di ril mə si nə 
xid mət edir”. 

N.Mah mu do va YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
tə şəb bü sü, Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin dəs tə yi, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
təh sil və sə hiy yə na zir lik lə ri
nin, Bi nə qə di ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si nin təş ki
lat çı lı ğı, “Nİ COS” şir kə ti nin 
ma liy yə dəs tə yi ilə “Gi gi ye
nik qay da la ra düz gün əməl 
edək” möv zu sun da ke çi ri lən 
sil si lə tə lim lər də ra yon da yer
lə şən 32 ümum təh sil mü əs si
sə sin dən 1000 nə fər şa gir din 
iş ti rak et di yi ni diq qə tə çat dır
mış dır. Tə lim lər in for ma tiv 
ma hiy yə ti da şı maq la bə ra bər, 
həm də maa rif çi lik funk si ya
sı nı ye ri nə ye tir miş dir. La yi
hə çər çi və sin də gənc nəs lin 
nü ma yən də lə ri nə gi gi ye na, 
sağ lam hə yat tər zi, in fek si on 
xəs tə lik lər dən qo run ma ki
mi mü hüm mə sə lə lər ba rə də 
ət raf lı mə lu mat ve ril miş dir. 
Yük sək maa rif ən di ri ci və so
si al ma hiy yət da şı yan  la yi hə
nin ilk tə li mi no yab rın 3də, 
so nun cu tə lim isə hə min 
ayın 25də baş tut muş dur: 
“Bu müd dət ər zin də 7 tə lim 
ke çi ril miş, şa gird lə rə mü va
fiq slayd lar va si tə si lə gi gi ye
nik qay da lar izah edil miş dir. 
Bu nun la ya na şı, se mi nar lar
da mək təb li lə rin bu la yi hə də 
fə al iş ti ra kı nı tə min et mək 
üçün müx tə lif no mi na si ya lar 

üz rə mü sa bi qə elan olun muş
dur”.  La yi hə rəh bə ri tə lim lər 
za ma nı ke çi ri lən mü za ki rə
lər də şa gird lə rin yük sək fə
al lıq nü ma yiş et dir dik lə ri ni 
diq qə tə çat dır mış dır. 

Təd bir də çı xış edən Ra
miz Gö yü şov gənc nəs lin sağ
lam bö yü mə si nin va cib ol du
ğu nu bir da ha təd bir iş ti rak çı
la rı nın diq qə ti nə çat dır mış dır. 
Təş ki lat səd ri bil dir miş dir 
ki, son 10 il də bu məq səd lə 
çox say lı döv lət proq ram la rı, 
fər man və sə rən cam lar im
za lan mış dır: “Bu mə sə lə YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın da 
xü su si diq qət mər kə zin də dir. 
Qal dır dı ğı mız tə şəb büs lər hər 
za man ra yon rəh bər li yi tə rə
fin dən dəs tək lə nir. “Gi gi ye nik 
qay da la ra düz gün əməl edək” 
möv zu sun da tə lim lər də ya
xın dan iş ti rak edən təh sil iş
çi lə ri nə, la yi hə ilə bağ lı bi zə 
dəs tək gös tə rən hər kə sə tə
şək kü rü mü bil di ri rəm”. 

Yı ğın caq da çı xış edən 
Təh sil Na zir li yi nin in for ma
si ya şö bə si nin mü di ri Cə sa
rət Va le hov ilk də fə Bi nə qə di 
ra yo nun da be lə bir la yi hə nin 
ic ra edil mə si ni yük sək də yər
lən dir miş dir.  

Sə hiy yə na zir li yi nin nü
ma yən də si Sə bi nə Ba ba za də 
gənc lə rin fi zi ki sağ lam lı ğı nın 
da im diq qət mər kə zin də sax
la nıl ma sı nın va cib li yin dən 
söz ac mış dır: “Sağ lam bə dən
də sağ lam ruh olar. Gənc lər 
bi zim gə lə cə yi miz dir, on la
rın sağ lam bö yü mə si baş lı ca 
ama lı mız dır. Bu ba xım dan, 
Bi nə qə di də ke çi ri lən tə lim
lə ri yük sək də yər lən di ri rəm”. 

Ba kı şə hə ri üz rə Təh
sil İda rə si nin mü dir müa vi ni 

Hü seyn Əs gə rov da la yi hə nin 
əhə miy yə tin dən da nı şa raq 
qeyd et miş dir ki, şa gird lə rin 
təh si li ilə ya na şı, on la rın sağ
lam lı ğı da xü su si diq qət mər
kə zin də sax la nıl ma lı dır. 

Mü ka fat lan dır ma mə ra
si min də çı xış edən “Nur gün” 
şir kət lər qru pu nun  ic ti ma iy
yət lə əla qə lər şö bə si nin mü
di ri Rea la İsa za də adı çə ki lən 
möv zu ilə bağ lı ke çi ri lən tə
lim lə rin va cib əhə miy yət da
şı dı ğı nı vur ğu la mış dır.

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 “Tə miz 
Bi nə qə di” so si al la yi hə si 
çər çi və sin də re al laş dı rı lan 
be lə təd bir lər nə ti cə sin də 
bir sı ra uğur la ra im za atıl
mış dır. La yi hə çər çi və sin də 
müx tə lif növ id man ya rış la
rı, ha be lə və tən pər vər lik lə 
bağ lı sil si lə təd bir lər hə ya ta 
ke çi ril miş dir. Qeyd edil miş
dir ki, la yi hə nin tə ləb lə ri nə 
uy ğun ola raq ra yon əra zi sin
də “Ən tə miz uşaq bağ ça sı”, 
“Nü mu nə vi sə hiy yə mü əs
si sə si”, “Ən tə miz mək təb”, 
“Ən tə miz mən zilkom mu
nal is tis mar sa hə si əra zi si”, 
“Ən tə miz fər di ev”, “Ən 
tə miz sa hib kar lıq ob yek ti” 
və “Ən tə miz sə hiy yə mü
əs si sə si” mü sa bi qə lə ri təş kil 
olun muş dur”. Bil di ril miş dir 
ki, ra yon üz rə or ta ümum
təh sil mək təb lə ri ni əha tə 
edən “Gi gi ye nik qay da la ra 
düz gün əməl edək” ad lı la
yi hə tək cə hu ma ni tar de yil, 
həm də bö yük maa rif çi mis
si ya ro lu nu oy na mış, gənc
lə rə sağ lam hə yat tər zi nin 
aşı lan ma sı is ti qa mə tin də 
mü hüm ad dım ol muş dur. 
Bi nə qə di RİH baş çı sı nın 
müa vi ni çı xı şı nın so nun da 
bir da ha tə lim lər də iş ti rak 
edən təh sil mü əs si sə lə ri nin 
rəh bər lə ri nə, şa gird lə rə və 
bu işə dəs tək ve rən döv lət 
və özəl qu rum la ra tə şək kü
rü nü bil dir miş dir.

Son ra tə li min ke çi ril di yi 
müd dət də iş ti rak çı mək təb
lər ara sın da “Ən yax şı de viz”, 
“Ən yax şı rəsm əsər lə ri”, “Ən 
yax şı tib bi maa rif lən dir mə 
mə qa lə si” və “Ən yax şı di var 
qə ze ti” no mi na si ya la rı üz rə 
qa lib gəl miş şa gird lə rin mü
ka fat lan dı rıl ma sı mə ra si mi 
ke çi ril miş dir.

 Təd bir də, həm çi nin, Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti  tə rə fin dən “Tə miz Bi
nə qə di” la yi hə si çər çi və sin də 
ke çi ri lən “Ən tə miz sə hiy yə 
mü əs si sə si” mü sa bi qə si nin 
qa lib lə ri də mü ka fat lan dı rıl
mış dır. Qə ra ra əsa sən, bi rin
ci ye rə Ə.D.Mə li kov adı na 6 
say lı Bir ləş miş Şə hər Xəs tə
xa na sı, 2ci ye rə 20 say lı uşaq 
po lik lin ka sı, 3cü ye rə isə HB 
Gü ven Kli ni ka sı la yiq gö rül
müş dür.

MƏHƏBBƏt orucov

De kab rın 15də YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın, 
İd man və Gənc lər İda rə
si nin tə şəb bü sü ilə Azər
bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin 
(AYB) ka ti bi, xalq ya zı çı sı, 
hü quq elm lə ri dok to ru Çin
giz Ab dul la ye vin gənc lər lə 
gö rü şü ke çi ril miş dir. 

Təd bi ri açan Ra miz Gö
yü şov Çin giz Ab dul la ye vin 
əsər lə ri nin Azər bay can da 
və dün ya da bö yük ma raq
la qar şı lan dı ğı nı və yük sək 
də yər lən di ril di yi ni bil dir
miş dir. Ya zı çı nın hə yat və 
fəa liy yə ti nə qı sa nə zər sa lan 
R.Gö yü şov qeyd et miş dir ki, 
Ç.Ab dul la yev ədə bi fəa liy
yə tə tə lə bə lik döv rün dən 
baş la mış, 1983cü il dən döv
ri mət bu at da oçerk, mə qa lə 
və de tek tiv jan rın da yaz dı ğı 
he ka yə lər lə mün tə zəm çı xış 
et miş dir. De tek tiv əsər lə ri 
ilə dün ya şöh rə ti qa zan mış 
ya zı çı rus di lin də ya zıbya
ra dır, in gi lis və ital yan dil

lə rin də sər bəst da nı şır. Ya
zı çı nın yaz dı ğı əsər lər on
lar la xa ri ci öl kə xalq la rı nın 
dil lə ri nə tər cü mə olun muş, 
Al ma ni ya, İr lan di ya, Fran sa 
və Ru si ya da küt lə vi ti raj la 
bu ra xıl mış dir. 193 ad da ki
ta bın mü əl li fi olan Ç.Ab dul
la ye vin əsər lə ri 27 mil yon 
ti raj la dün ya da ya yıl mış dır. 
Bü tün bun lar onu  dün ya da 
si ya si de tek tiv jan rın da ya
zan ən məh sul dar və müa
sir ya zı çı lar dan bi ri ki mi ta
nıt dır mış dır. Xid mət lə ri nə 
gö rə “Qır mı zı əmək bay
ra ğı” or de ni və di gər me
dal lar la təl tif olu nan ya zı çı 
keç miş SSRİ Ya zı çı lar İt ti fa
qı nın nü ma yən də he yə ti nin 
tər ki bin də Çe xos lo va ki ya, 
Yu qos la vi ya, Bol qa rıs tan, 
Da ni mar ka və Pol şa da sə
fər də ol muş dur. 2009cu il
də Azər bay ca nın ədə bi hə
ya tın da fə al iş ti ra kı na gö rə 
Pre zi dent İl ham Əli yev tə
rə fin dən “Şöh rət” or de ni ilə 
təl tif edil miş ya zı çı 2014cü 
ilin no yabr ayın dan İn ter po
lun fəx ri sə fi ri dir.

Gö rüş də çı xış edən Çin
giz Ab dul la yev ya ra dı cı lıq 

yo lun dan, son əsər lə rin dən 
söz aç mış, ədə bi ya ra dı cı lıq
la bağ lı fi kir lə ri ni gənc lər lə 
bö lüş müş dür. Ta nın mış ya
zı çı  bi nə qə di li gənc lər lə gö
rü şün dən məm nun lu ğu nu 
bil dir miş, bu ra yo nun onun 
üçün doğ ma ol du ğu nu vur
ğu la mış dır: “İçə ri şə hər də 
do ğul sam da, ra yon la bağ
lı lı ğım çox dur. Mə nim ana 
tə rə fim bi nə qə di li, ata tə rə
fim qa ra bağ lı dır. Ha zır da bu 
ra yon da xey li qo hum la rım 
ya şa yır. Bi nə qə di sa kin lə ri 
hə mi şə sa də lik lə ri, xe yir
xah lıq la rı və zəh mət se vər
lik lə ri ilə se çi lən in san lar 
ol muş lar”. Xalq ya zı çı sı ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin 
müs tə qil  Azər bay can döv
lə ti nin qu rul ma sın da və in
ki şa fın da kı ro lun dan da nış
mış, da hi şəx siy yət lə bağ lı 
xa ti rə lə rin dən söz aç mış dır. 
O, əsər lə rin də ulu ön də rin 
hə yat və fəa liy yə ti nə də ge
niş yer ver di yi ni xa tır lat mış
dır. Ya zı çı, həm çi nin, öl kə 
baş çı sı İl ham Əli ye vin Azər

bay ca nın di na mik in ki şa fı 
üçün gör dü yü iş lə ri yük sək 
də yər lən dir miş dir. 

Azər bay ca nın xalq ya zı
çı sı fəx ri adı nı da şı ma sın dan 
fə xa rət his si duy du ğu nu de
yən Ç.Ab dul la yev müx tə lif 
dil lər də nəşr olun muş ki tab
la rı ba rə də də din lə yi ci lə rə 
ət raf lı mə lu mat ver miş dir. 
Dün ya nı dərk et mək üçün 
ki tab oxu ma ğın va cib li yin
dən da nı şan xalq ya zı çı sı dil 
öy rən mə yin əhə miy yə tin
dən söz aç mış dır. “Dil bil
mə mək bö yük nöq san dır”, 
– de yən ya zı çı iki və çox dil 
bil mə yin in san üçün üs tün
lük lə rin dən da nış mış dır. 

Qə lə mə al dı ğı ki tab la
rın sa tış sə viy yə sin dən ra zı 
qal dı ğı nı söy lə yən Ç.Ab dul
la yev ki tab la rı na gö rə al dı ğı  
qo no ra rın onu qa ne et di yi ni 
vur ğu la mış dır: “Mən yal nız 
ki tab lar la ya şa yı ram, ma ğa
za la rım, res to ran la rım yox
dur. Am ma bu o de mək de
yil ki, şi ka yət lə ni rəm. Düz
dür, dün ya da ta nın mış bə zi 
ya zı çı lar ki mi qa zan mı ram, 
an caq qa zan dı ğım qo no rar 
mə nə ki fa yət edir. Ömür 

bo yu iş lə mə səm be lə, acın
dan öl mə rəm. AYBdə ye
ga nə ka ti bəm ki, hö ku mət 
ma şı nım yox dur, iyir mi il dir 
ki, nə ma aş, nə qo no rar alı
ram. Ha mı da bi lir ki, pul la
rı mın bir qis mi ni qaç qın və 
uşaq ev lə ri nin he sa bı na kö
çü rü rəm”.

Ç.Ab dul la yev al ban di li
nə tər cü mə olu nan ye ga nə 
Azər bay can ya zı çı sı ol du
ğu nu, əsər lə ri nin 28 əc nə bi 
di lə tər cü mə edil di yi ni də 
diq qə tə çat dır mış dır. Xalq 
ya zı çı sı gənc lər ara sın da 
mü ta liə mə də niy yə ti nin 
yük səl dil mə si nin va cib li
yi ni xü su si qeyd et miş dir: 
“2010cu il də SanktPe ter
burq da ki tab oxu yan la rın 
fai zi ni mü əy yən ləş dir mək 
üçün sor ğu ke çi ri lib və mə
lum olub ki, şə hər əha li si nin 
64 fai zi ki tab oxu yur. Ora da 
ya şa yan lar bu gös tə ri ci ni öz
lə ri üçün utanc bi lir lər. Ana
lo ji gös tə ri ci Gür cüs tan da 
47 fa iz, Azər bay can da cə mi 
11 fa iz dır. İn san lar ara sın da 

mü ta liə mə də niy yə ti ni yük
səlt mək va cib mə sə lə lər dən 
bi ri dir”.  

Xalq ya zı çı sı Azər bay
can da ki tab ma ğa za la rı nın 
sa yı nın az ol du ğu nu da tə
əs süf ə vur ğu la mış dır: “Bu 
gün öl kə üz rə çə mi 8 ki tab 
ma ğa za sı fəa liy yət gös tə
rir. Bu və ziy yət is təris tə
məz na ra hat lıq do ğu rur. 
Tək cə Tbi li si şə hə rin də 78 
ki tab ma ğa za sı ol du ğu hal
da, biz də bu gös tə ri ci qat
qat aşa ğı dır. Bu və ziy yət 
gənc lə rin və tən pər vər lik 
tər bi yə si nə də mən fi tə sir 
gös tə rir. Töv si yə edi rəm ki, 
gənc lə ri miz da ha çox ki tab 
oxu sun lar”.  

Ç.Ab dul la yev Bi nə qə di 
ra yo nun da hə ya ta ke çi ri lən 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri
ni də yük sək də yər lən dir
miş dir. Üç sa at da vam edən 
gö rü şün so nun da ya zı cı 
gənc lə rin çox say lı su al la rı nı 
ca vab lan dır mış, on la ra tə
şək kü rü nü bil dir miş dir.

Da ha son ra xalq ya zı çı sı 
gənc lər lə xa ti rə şək li çək
dir miş, im za la dı ğı ki tab la rı 
on la ra hə diy yə et miş dir. 

Xalqyazıçısı 
ÇingizAbdullayevlə
binəqədiligənclərin
görüşü

Uzun müd dət dir ki, gənc
lər sa hə sin də fəa liy yət gös
tə ri rəm. Hər za man həm ya
şıd la rı mın nəb zi ni tut ma ğa 
ça lış mı şam. Mü şa hi də lə rim 
gös tə rir ki, müa sir Azər bay
can gənc lə ri dü nən kin dən 
da ha tə ləb kar, tə şəb büs kar və 
in no va tiv dü şün cə yə sa hib dir
lər. Bu nu nə zə rə ala raq, gənc
lə rin diq qə ti ni cəlb edə cək, 
on la rın fər di in ki şa fın da əhə
miy yət li rol oy na ya caq la yi hə 
üzə rin də iş lə mə yi qə ra ra al
dım. Müx tə lif ide ya la rım ol sa 
da, son da iq ti sa diy yat sa hə sin
də təh sil alan gənc lə rin ana
li tik dü şün cə tər zi ni in ki şaf 
et dir mək məq sə di lə “Müa sir 
iq ti sad mək tə bi”la yi hə si üzə
rin də iş lə dim.

La yi hə də gənc lə rin sər
bəst araş dır ma qa bi liy yə ti nin 
for ma laş dı rıl ma sı, ey ni za

man da ta nın mış eks pert lə rin 
iş ti ra kı ilə in ten siv tə lim lə rin 
və müx tə lif sə na ye mü əs si sə
lə ri nə eks kur si ya la rın təş ki li 
məq sə di qar şı ya qo yul du. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti, ra yon Gənc lər və İd
man İda rə si və Ye ni Azər bay
can Par ti ya sı Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın dəs tə yi ilə la yi hə
nin ic ra sı na baş la nıl dı. La yi hə
nin ela nı www.bi ne qe di yap.org.
az say tın da və ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si nin rəs mi www.
fa ce bo ok.com/Bi ne qe di GII sə
hi fə sin də yer ləş di ril di.

La yi hə yə se çim iki mər
hə lə də apa rı lıb. İlk mər hə
lə də la yi hə də iş ti rak et mək 
üçün 156 nə fər gənc əri zə 
for ma sı nı dol du ra raq mü ra
ci ət ün van la yıb. Gön də ri lən 
mü ra ci ət lər təş ki lat ko mi tə si 
tə rə fin dən nə zər dən ke çi ri

lib, nə ti cə də 90 nə fər la yi hə
nin mü sa hi bə mər hə lə si nə 
də vət olu nub. Son ola raq 20 
nə fər gənc la yi hə nin iş ti rak
çı sı ol maq hü qu qu nu qa za nıb, 
4 ko man da – “Ne ok las sik lər”, 
“Dol la ra ma nat”, “Smi tin va
ris lə ri” və “Gənc ana li tik lər” 
qa li biy yət uğ run da mü ba ri zə 
apar maq şan sı əl də edib lər. 

No yab rın 22də YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın in
zi ba ti bi na sın da “Müa sir iq ti
sad mək tə bi” la yi hə si nin açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib. Təd bir də 
iş ti rak edən Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si nin 
rəi si Qüd si Bay ra mov, Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı Bi nə
qə di ra yon təş ki la tı nın Apa rat 
rəh bə ri Qa bil Qa fa rov, Azər
bay can Əmək və So si al Mü na
si bət lər Aka de mi ya sı nın el mi 
iş lər üz rə pro rek to ru Mo bil 

Mə ci dov, “Mo dern Mar ke ting 
Gro up” şir kə ti nin tə sis çi si Yu
sif Və li yev iş ti rak çı la ra uğur
lar ar zu la yıb lar.

La yi hə nin ic ra sı müd də
tin də tə lim lər ke çi ril miş, 3 
de kabr 2014cü il ta rix də isə 
“Ba ku Tel2014” sər gi si nə eks
kur si ya təş kil olu nub. 

Son da bil dir mək is tər dim 
ki, la yi hə nin ic ra sın da məq
səd şəx si ka pi tal dan mak si
mum mən fə ət əl də edə rək 
ba zar da tə ləb lə tək lif ara sın da 
möv cud ta raz lı ğı qo ru maq, is
te dad lı gənc lə ri üzə çı xar maq, 
on la rın in ki şa fı na dəs tək ver
mək, müs tə qil Azər bay ca nın 
yük sək ix ti sas lı iq ti sad çı la rı
nın ye tiş di ril mə sin də pay sa
hi bi ol maq dır. 
Mah mud MƏM MƏD ZA DƏ, 

“Müa sir iq ti sad mək tə bi”  
la yi hə si nin rəh bə ri

Gənclərininkişafınaxidmətedənlayihə
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•	 	5231,3	km	uzun	lu	ğun	da	ye	ni	av	to	mo
bil yol la rı sa lı nıb və ya əsas lı tə mir 
edi lib;

•	 	270	kör	pü	və	tu	nel	ti	ki	lib	və	ya	əsas	lı	
tə mir edi lib;

•	 	2900	kmdən	çox	su,	1100	kmdən	çox	
ka na li za si ya xət ti çə ki lib, 70dən çox 
su an ba rı ti kilb;

•	 	322	min	əha	li	si	olan	172	kənd	də	mo
bil su tə miz lə yi ci qur ğu qu raş dı rı lıb;

•	 	27000	kmdən	çox	qaz	xət	ti	çə	ki	lib	is
ti fa də yə ve ri lib;

•	 	1,2	mln.	pmdən	çox	kol	lek	tordre	naj	
şə bə kə si, 1,6 mln. pmdən çox su var
ma ka nal la rı ti ki lib və ya bər pa edi lib;

•	 	10	elekt	rik	stan	si	ya	sı	ti	ki	lib	is	ti	fa	də	yə	
ve ri lib;

•	 	10,5	min	hek	tar	dan	çox	əkin	sa	hə	si	nin	
su va rıl ma sı üçün 400dən çox su bar te
zi an qu yu su qa zı lıb;

•	 	304	sə	hiy	yə	mü	əs	si	sə	si,	903	mək	təb,	
147 uşaq bağ ça sı ti ki lib və ya əsas lı tə
mir edi lib;

•	 	19	Olim	pi	ya	 İd	man	Komp	lek	si	 in	şa	
edi lib.

So si al-iq ti sa di in ki şaf sa hə sin də
•	 	bə	lə	diy	yə	əra	zi	lə	rin	də	ki	çik	və	or	ta	

sa hib kar lı ğın in ki şa fı na dəs tək ver
mək;

•	 	əha	li	nin	məş	ğul	lu	ğu	nun	tə	min	edil
mə si məq sə di ilə ənə nə vi is teh sal 
sa hə lə ri nin can lan dı rıl ma sı la yi hə
lə ri ni ha zır la maq;

•	 	yer	li	 sə	nət	kar	lı	ğın	 və	 ta	ri	xi	 sə	nət	
növ lə ri nin ye ni dən in ki şaf et di ril
mə si ni hə vəs lən dir mək;

•	 	xid	mət	sfe	ra	sı	nın	ge	niş	lən	di	ril	mə	si
nə əla və im kan lar ax ta rıb tap maq;

•	 	kənd	 tə	sər	rü	fa	tı	məh	sul	la	rı	nın	 is
teh lak çı ya çat dı rıl ma sı na hər tə rəf i 
dəs tək ver mək;

•	 	tu	riz	min	in	ki	şa	fı	nın	hə	vəs	lən	di	ril
mə si üçün əl ve riş li şə ra it ya rat maq;

•	 	əha	li	nin	hə	ya	tı	nın	key	fiy	yə	ti	nin	yax
şı laş dı rıl ma sı na na il ol maq.

Əha li yə xid mə tin yax şı laş dı rıl ma sı sa
hə sin də
•	 	əha	li	yə	xid	mə	tin	müa	sir	stan	dart	la

rı nın ya ra dıl ma sı na na il ol maq;

•	 	əra	zi	lə	rin	abad	laş	dı	rıl	ma	sı	və	ya	şıl
laş dı rıl ma sı iş lə ri ni ge niş lən dir mək;

•	 	“Tə	miz	şə	hər”,”Tə	miz	kü	çə”	ay	lıq	la
rı nın ke çi ril mə si ni təş kil et mək;

•	 	eko	lo	ji	 ta	raz	lı	ğın	 tə	min	 edil	mə	si	
üçün komp leks təd bir lər hə ya ta ke
çir mək.

Müa sir ləş mə və inf rast ruk tur  
sa hə sin də
•	 	yol	la	rın	və	kör	pü	lə	rin	tə	mi	ri	sa	hə

sin də iş lə ri da vam et dir mək;
•	 	əha	li	nin	 iç	mə	li	 su	 ilə	 tə	mi	na	tı	nın	

da ha da yax şı laş dı rıl ma sı na na il ol
maq;

•	 	şə	hər	və	şə	hər	tip	li	qə	sə	bə	lə	rin	ka
na li za si ya xət lə ri nin çə kil mə si ni ba
şa çat dır maq;

•	 	kənd	lə	rin	qaz	laş	dı	rıl	ma	sı	proq	ram
la rı nın ta mam lan ma sı na na il ol maq;

•	 	bə	lə	diy	yə	lə	rin	im	kan	la	rı	da	xi	lin	də	
sa kin lə rin mən zil tə mi na tı na dəs tək 
ver mək;

•	 	bü	tün	ya	şa	yış	mən	tə	qə	lə	rin	də	in	ter
net və müa sir in for ma si ya tex no lo gi

ya la rı nın is ti fa də si nin əl ça tan lı ğı na 
na il ol maq.

Ri fah və so si al fay da lı lıq sa hə sin də
•	 	əha	li	nin	ri	fa	hı	nın	yax	şı	laş	dı	rıl	ma	sın

da yer li im kan la rı ge niş lən dir mək;
•	 	ye	ni	iş	yer	lə	ri	nin	ya	ra	dıl	ma	sın	da	bə

lə diy yə lə rin iş ti ra kı nı ar tır maq;
•	 	bə	lə	diy	yə	lə	rin	sə	mə	rə	li	və	əha	tə	li	

so si al və hu ma ni tar yar dım me xa
niz mi ni ya rat maq; 

•	 	təh	si	lin	 şə	rai	ti	nin	və	key	fiy	yə	ti	nin	
yax şı laş dı rıl ma sı na bə lə diy yə lə rin 
töh fə lə ri ni ar tır ma ğa ça lış maq;

•	 	əha	li	yə	sə	hiy	yə	xid	mə	ti	nin	yax	şı	laş
dı rıl ma sın da bə lə diy yə lə rin ro lu nu 
güc lən dir mək;

•	 	bə	lə	diy	yə	əra	zi	lə	rin	də	mad	di	mə
də niy yət abi də lə ri nin qo run ma sı na 
diq qə ti ar tır maq;

•	 	di	yar	şü	nas	lıq	mu	zey	lə	ri	nin	və	mu
zey komp leks lə ri nin ya ra dıl ma sı işi ni 
da vam et dir mək;

•	 	uşaq	la	rın	və	gənc	lə	rin	 sağ	lam	bö
yü mə si məq sə di lə bə lə diy yə id man 

mər kəz lə ri nin ti kin ti si sa hə sin də iş
lə ri da ha da ge niş lən dir mək.

Yer li özü nüi da rə nin in ki şa fı sa hə sin də
•	 	və	tən	daş	cə	miy	yə	ti	nin	qu	rul	ma	sın

da bə lə diy yə lə rin im kan la rın dan 
da ha ge niş is ti fa də edil mə si nə ça lış
maq;

•	 	yer	li	ic	ra	ha	ki	miy	yə	ti	or	qan	la	rı,	qey
rihö ku mət təş ki lat la rı və bey nəl xalq 
təş ki lat lar la qar şı lıq lı əmək daş lı ğın 
in ki şaf et di ril mə si nə na il ol maq;

•	 	bə	lə	diy	yə	lə	rin	dai	mi	ko	mis	si	ya	la	rı
nın fəa liy yə ti nin tək mil ləş di ril mə
si ni tə min et mək;

•	 	bə	lə	diy	yə	lə	rin	əha	li	yə	da	ha	key	fiy
yət li xid mət tək lif et mək po ten sia lı
nı yük səlt mək;

•	 	bə	lə	diy	yə	lə	rin	sə	la	hiy	yət	lə	ri	nin	və	
fəa liy yə ti nin sə mə rə li li yi nin ba lans
laş dı rıl ma sı na na il ol maq;

•	 	bə	lə	diy	yə	büd	cə	lə	ri	nin	gə	lir	his	sə	si
nin ar tı rıl ma sı və şəf af ı ğı nın tə min 
et di ril mə si me xa niz mi ni tək mil ləş
dir mək.

y E  n İ  a Z Ə r  B a y  c a n  p a r  t İ  y a  S ı  n ı n  S E Ç  k İ  p r o q  r a  M ı
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Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti, 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın Səd ri İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da öl kə mi zin sü rət li 
so si al-iq ti sa di yük sə li şi, və tən daş cə miy yə ti 
tə si sat la rı nın tək mil ləş di ril mə si yer li özü nüi-
da rə or qan la rı nın fəa liy yə ti nin ge niş lən mə si-

nə əl ve riş li şə ra it ya rat mış dır. 2009-2014-cü 
il lər ər zin də bə lə diy yə lər öz üzə ri nə dü şən 
və zi fə lə rin ye ri nə ye ti ril mə sin də, böl gə lə rin 
abad laş ma sın da və müa sir ləş mə sin də, əha-
li yə xid mə tin key fiy yə ti nin yax şı laş ma sın da 
əhə miy yət li nai liy yət lər əl də et miş lər. Bə lə-

diy yə üzv lə ri ara sın da çox lu ğa sa hib olan Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı haq lı ola raq qa zan dı ğı 
uğur la rı ilə fəxr edir. 

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı növ bə ti bə lə-
diy yə seç ki lə ri nə inam la və ay dın proq ram-
la ge dir. İna nı rıq ki, se çi ci lə rin par ti ya mı za 

olan inam və dəs tə yi proq ra mı mı zın hə ya ta 
ke çi ril mə si nə və de mə li, əha li yə da ha key fiy-
yət li bə lə diy yə xid mə ti gös tə ril mə si üçün ən 
la yiq li lə rin yer li özü nüi da rə or qan la rı na se-
çil mə si nə hə mi şə ki ki mi ən eti bar lı tə mi nat 
ola caq dır.

1975ci il də To vuz ra yo
nu nun Aşa ğı Ayıb lı kən din də 
ana dan olub. Kənd or ta mək
tə bi ni bi ti rən dən son ra 1993
cü il də Ba kı So si al İda rə et mə 
və Po li to lo gi ya İns ti tu tu na 
(in di ki Azər bay can Res pub li
ka sı Pre zi den ti ya nın da Döv
lət İda rə çi lik Aka de mi ya sı) 
da xil olub. Hə min ins ti tu tu 
1997ci il də ba ka lavr, 1999
cü il də isə ma gistr də rə cə si 
ilə bi ti rib. Tə lə bə lik döv rün
də yük sək ic ti mai fə al lı ğı ilə 
se çi lib. 

1996cı il dən 2004cü ilə
dək Azər bay can De mok ra tik 
Tə lə bə Gənc lər Təş ki la tı səd

rinin 1ci müa vi ni olub. 1997
ci il də Av ro pa Şu ra sı Gənc lər 
Di rek tor lu ğu nun “Gənc Li der” 
kur su nu bi ti rib və dip lo ma la
yiq gö rü lüb. 2004cü il dən 
“Gənc sa hib kar lar klu bu” İc ti
mai Bir li yi nin səd ri dir.

199596cı il lər də “Ad dım” 
qə ze tin də şö bə mü di ri, 1998
1999cü il lər də De mok ra tik 
Seç ki Mər kə zin də şö bə mü di
ri, 19992000ci il lər də Azər
bay can Res pub li ka sı Gənc lər 
Təş ki la tı Mil li Şu ra sı nın Nə za
rəttəft iş ko mis si ya sı nın səd ri 
olub. 20062007ci il lər də 
Azər bay can Res pub li ka sı Mil
li Məc lisi üz vü nün kö mək çi si 

və zi fə sin də ça lı şıb. 20132014
cü il lər də “İlk in şa at” şir kə tin
də kadr lar şö bə si nin mü di ri 
iş lə yib, ha zır da “Umud lu” 
MMCnin di rek to ru dur.

20072008ci il lər də Azər
bay can Mil li Or du sun da za bit 
ki mi qul luq edib.

Ailə li dir, iki öv la dı var. 

Sal man Fa zil oğ lu umu dov 
Binəqədi bələdiyyəsinə namizəd

1981ci il də Tər tər ra yo
nu nun Tə zə kənd kən din də 
ana dan olub. 1998ci il də or
ta mək tə bi bi ti rib, hə min il 
Azər bay can Döv lət Bə dən 
Tər biy ə si və İd man Aka
de mi ya sı na da xil olub. Ali 
təh si li ni ba şa vur duq dan 
son ra hə qi qi hər bi xid mə tə 
ça ğı rı lıb. 

20032006cı il lə rə qə
dər tə mirti kin ti ida rə sin

də ça lı şıb. 2007ci il dən 
Bi nə qə di qə sə bə Bə lə diy
yə sin də mü tə xəs sis, 2012
ci il dən isə Me mar lıq və 
Tor paq Şö bə si nin mü di ri 
və zi fə sin də ça lı şır. 2013
cü il də Azər bay can Döv lət 
Aq rar Uni ver si te ti nin iq ti
sa diy yad fa kül tə si nə da xil 
olub. Ha zır da təh si li ni da
vam et di rir. 

“Bi lik və İn no va si ya” İc

ti mai Bir li yi nin tə sis çi lə rin
dən dir. 

Ailə li dir, 1 öv la dı var. 

anar ra fiq oğ lu ab ba sov
xo cə sən bələdiyyəsinə namizəd

1965ci il də Şəm kir ra yo
nun da ana dan olub. 1984cü 
il də or ta mək tə bi bi ti rib və 
Şəm kir ra yon Sey fə li kənd 
üzüm çü lük za vo dun da əmək 
fəa liy yə ti nə baş la yıb. Elə hə
min il  Ç.İl dı rım adı na Po li
tex nik İns ti tu tunun av to mo
bil nəq liy ya tı fa kül tə si nə da
xil olub. 1991ci il də ins ti tu tu 
bi ti rib və Ba kı Sə na ye Pe do
qo ji Tex ni ku mun da mü əl lim 
ki mi fəa liy yə tə baş la yıb. 

19921997ci il  lər də 
da xi li iş lər or qan la rın da 

müx tə lif və zi fə lər də ça
lı şıb. 19972001ci il lər də 
Ru si ya Fe de ral Sər həd Xid
mə ti nin Mosk va Ali Hər bi 
İns ti tu tu nun hü quq fa kül
tə sin də ikin ci ali təh sil alıb. 
2004cü ilə qə dər Mosk va 
şə hə rin də müx tə lif və zi fə
lər də ça lış ıb. 

20052008ci il lər də  Ba
kı da Od lar Yur du Uni ver si te
tin də iş lə yib. 20082010cu 
il lər də isə sa hib kar lıq fəa liy
yə ti ilə məş ğul olub. 

2009cu il də Xo cə sən 

bə lə diy yə si nə üzv se çi lib, 
2010cu il də sədr müa vi ni, 
2011ci ilin mart ayın dan 
isə bə lə diy yə səd ri və zi fə si
ni ic ra edib.

Ailə li dir, iki öv la dı var.

1950ci il də Cə li la bad 
ra yo nun da zi ya lı ailə sin də 
ana dan olub.  1973cü il də 
Azər bay can Tibb İns ti tu tu
nun Müa li cəpro fi lak ti ka fa
kül tə si ni fərq lən mə diplomu  
ilə bi ti rib. 

197487ci il lər də Cə li la
bad RMXda cər rah, 1987ci 
il dən 2008ci ilə qə dər əv vəlcə 
M.Na ğı yev adı na BŞKTYXda, 
son ra isə KTMdə hə kim
trav ma to loq və zi fə lə rin də iş

lə yib. 2008ci il dən Xo cə sən 
Sağ lam lıq Mər kə zi nin baş hə
ki mi və zi fə sin də ça lı şır. 

19992004 və 2009
2014cü il lər də Nə si mi 
Bə lə diy yə si nin “Sə hi yə və 
sa ni ta ri ya dai mi ko mis si
ya sı”nın səd ri olub. ABŞın 
Çi ka qo şə hə rin də 2003cü 
il də bə lə diy yə üz rə ix ti sas
laş ma kur su ke çib. 

Bir he ka yə ki ta bı nın, on
lar la pub li sis tik ya zı la rın və 

el mi mə qa lə lə rin mü əl li fi
dir. YAPın XSMdə ilk təş
ki la tı nın səd ri dir. 

Ailə li dir, iki öv la dı var.

1964cü il də ana dan olub. 
1973cü il dən Ba kı şə hə rin də ya
şa yır. 1981ci il də Bi nə qə di ra yon 
144 say lı or ta mək tə bi bi ti rib. Hər
bi xid mət dən sonra Azər bay can 
Xalq Tə sər rü fa tı İns ti tu tu na daxil 
olub, 1990cı ildə oranı bitirib. 
1988ci il dən Bi nə qə di və Ya sa mal 
ra yon la rı nın əma nət bank la rın da, 
Azər bay can Səhm dar Kom mer si
ya Əma nət Ban kın da, Eko lo gi ya 
və Tə bii Sər vət lər Na zir li yi ndə 
müxtəlif vəzifələrdə iş lə yib. 

2004cü ildən Mu ğan 
Kom mer si ya Ban kın da, “Zİ
TAV Cİ BROT HERS” MMC
də, “İl qar” MMCdə baş mü
ha sib və zi fə lə rin də ça lı şıb.

YAP Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı nın əra zi üz rə böl mə si nin 
sədr müa vi ni olub. 

Ailə li dir. İki öv la dı var.  
Ha zır da iş siz dir.

1985ci il də Ba kı şə hə
rin də ana dan olub. 2003cü 
il də Ya sa mal ra yo nun da kı 
176 say lı or ta mək tə bi bi
ti rib, hə min il Azər bay can 
Bey nəl xalq Uni ver si te ti nin 
nəq liy yat da da şın ma la rın 
və ida rə et mə nin təş ki li, ye
rüs tü nəq liy yat va si tə lə ri və 
nəq liy ya tın is tis ma rı fa kül
tə si nə qə bul olu nub. 2007
ci il də uni ver si te ti bi ti rib.

Ali təh si li ni ba şa vu ran
dan son ra Azər bay can Res
pub li ka sı Sər həd Qo şun la
rın da hər bi xid mət də olub.

2012ci il də “Lin go 
Fran ca” elmis teh sa lat və 

təd ris mər kə zi nə tə lim
çisü rü cü və zi fə si nə qə bul 
olu nub. Ha zır da özəl ti kin ti 
şir kə tin də iş lə yir. 

Su bay dır.

Mə hər rəm Əs gər oğ lu Əs gə rov
xo cə sən bələdiyyəsinə namizəd

loğ man Mir zə oğ lu Əli yev
xo cə sən bələdiyyəsinə namizəd

yaşar nəsir oğlu Hüseynov
rəsulzadə bələdiyyəsinə namizəd

El nur vla di mir oğ lu Məm mə dov 
xo cə sən bələdiyyəsinə namizəd

1942ci il də Kəl bə cər ra
yo nu nun Gü nəş li kən din də 
ana dan olub. Or ta təh si li ni 
1961ci il də ba şa vu rub. 1962
ci il də Ba kı 1 nöm rə li  tibb tex
ni ku mu na da xil olub, 1965ci 
il də ora nı bi ti rib. Gön də riş lə 
Kəl bə cər ra yo nu nun müx tə lif 
kənd lə rin də tibb mən tə qə si
nin mü di ri iş lə yib. 

1975ci il də ailə si lə Ba kı ya 
kö çüb. 

1976cı il də Azər bay can 
Po li tex nik İnis ti tu tu nun ax şam 
şö bə si nə qə bul olu nub. 1981
ci il də mü hən diskonst ruk tor 

ix ti sa sı üz rə ins ti tu tu bi ti rib. 
1977ci il dən 1 nöm rə li tex

ni kipe şə mək tə bin də di rek tor 
müa vi ni iş lə yib. 19791983cü 
il lər də Azər bay can Elekt rik 
Şə bə kə Tres tin də şö bə mü di
ri ça lı şıb. 19831988 ci il lər də 
Uzaq Ra bi tə El mi Təd qi qat 
İns ti tutun da şö bə mü di ri, 1989
2003cü il lər də Azər bay can Po
li tex nik İns ti tutun da elekt ro ni ka 
ka fed ra sın da la bo ra to ri ya mü
di rimü əl lim iş lə yib. 

2003cü il də “Azər su” 
ASCnin  Nə si mi ra yon şö
bə si nin mü di ri, 20052008ci 

il lər də Bi lə cə ri bə lə diy yə sin
də nəq liy yat şö bə si nin rə is 
müa vi ni iş lə yib. 2009cu il dən 
Bi nə qə di ra yo nu Xo cəsən bə
lə diy yə si nin üz vü dür.

Ailə li dir, iki oğ lu var.

xan ki şi yev İs bən di yar Əs gər oğ lu
xo cə sən bələdiyyəsinə namizəd

1987ci il də Ba kı şə
hə rin də ana dan olub. 
1994cü il də Ba kı şə hə ri, 
N.Nə ri ma nov ra yo nun
da kı 45 say lı tam or ta 
mək tə bın bi rin ci sin fi nə 
ge dib. 2005ci il də Sa
bi ra bad ra yo nu Qa ra lar 
kənd or ta mək tə bin də 
or ta təh si li ni bi ti rib.  Hə
min il Azər bay can Koo
pe ra si ya Uni ver si te ti nin 
iq ti sa diy ya tın hü qu qi 
tən zim lən mə si fa kül tə
si nə da xil olub. 2009cu 
il də uni ver si te ti bi ti rib. 

Ha zır da iş lə mir. Su
bay dır. 

Gül na rə  
İs ma yıl qı zı 
Bu da qo va 
xo cə sən 
bələdiyyəsinə 
namizəd
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1964cü il də Nax çı van 
MR Şə rur ra yo nu nun Gü
müş lü kən din də ana dan olub. 
1981ci il də or ta təh si li ni ba
şa vu ran dan son ra kol xoz la
ra ra sı ti kin ti ida rə sin də fəh lə 
iş lə yib. 

19821984cü il lərdə 
hər bi xid mət də olub. 

1984cü il də Ba kı Baş ti
kin ti ida rə sin də, 1985ci il də 
Ba kı Baş Quş çu luq fab ri kin
də fəh lə iş lə yib. 

1987ci il də Ba kı Döv lət 
Uni ver si te ti nin coğ ra fi ya fa
kül tə si nə qə bul olu nub. 90cı 
il lər də öl kə də baş ve rən ic
ti maisi ya si ha di sə lər də fə al 
iş ti rak edib. Ru si ya Fe de ra si
ya sın da sa hib kar lıq fəa liy yə
ti nə baş la yıb, da ha son ra Ba

kı ya qa yı dıb və sa hib kar lıq la 
məş ğul dur.

Bu ilin okt yab rı na dək 
Xo cə sən bə lə diy yə si nin üz vü 
ki mi büd cə və yer li so sial və 
eko lo ji mə sə lə ləri üz rə dai mi 
ko mis si ya nın səd ri olub. 

Ailə li dir, 3 öv la dı var. 

İl qar Bu daq oğ lu Məm mə dov
xo cə sən bələdiyyəsinə namizəd

1987ci il də To vuz ra
yo nu nun Bo zal qan lı kən
din də ana dan olub. Or ta 
təh si li ni Ba kı şə hə ri, Xə tai 
ra yo nun da kı 56 say lı mək
təb də 2004cü il də ba şa vu
rub. Hə min il Azər bay can 
Dil lər Uni ver si te ti nin tər
cü mə (in gi lis di li) fa kül tə
si nə da xil olub. 2008ci il də 
uni ver si te ti bi ti rib. 2010cu 
il dən Xır da lan şə hə ri 1 say
lı  tam or ta mək tə b də in gi
lis di li mü əl li mi iş lə yir. Su bay dır.

və fa Məm məd ta ğı qı zı Ələk bə ro va 
xo cə sən bələdiyyəsinə namizəd

Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı nın (YAP) Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı üz rə bə lə diy yə seç ki
lə ri nə na mi zəd li yi irə li sü rül
müş şəxs lə rin de kab rın 13də 
M.Ə.Rə sul za də qə sə bə sin də 
qey diy yat da olan se çi ci lər lə 
növ bə ti gö rü şü təş kil olu nub. 
Gö rüş də YAP Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın səd ri Ra miz 
Gö yü şov, ra yon sa kin lə ri və 
bə lə diy yə seç ki lə rin də na mi
zəd li yi ha kim par ti ya tə rə
fin dən irə li sü rül müş şəxs lər 
iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
par ti ya nın ra yon təş ki la tı nın 
səd ri Ra miz Gö yü şov müs tə
qil Azər bay ca nın son il lər di
na mik in ki şaf yo lu keç di yi ni, 
bey nəl xalq aləm də nü fuz və 
möv qe lə ri ni diq qə tə çat dı
rıb. O, müs tə qil Azər bay ca nın 
ha zır da de mok ra tik və bə şə ri 
də yər lə rin bər qə rar ol du ğu 
da ya nıq lı iq ti sa diy ya ta ma lik 
öl kə ki mi ta nın dı ğı nı, so si al, 
ic ti mai hə ya tın bü tün sa hə
lə rin də yük sək gös tə ri ci lər 
əl də et di yi ni diq qə tə çat dı rıb. 
Bil di ri lib ki, əl də olu nan uğur
lar tək cə öl kə da xi lin də de yil, 
bü tün dün ya da bö yük ma raq
la qar şı la nır. Öl kə də ki di na

mik iq ti sa di in ki şaf fo nun da 
Bi nə qə di ra yo nun da ge niş
miq yas lı abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri nin hə ya ta ke çi ril di yi ni 
de yən R.Gö yü şov inf rast ruk
tu run müa sir ləş di ril mə si sa
hə sin də gö rü lən iş lə ri xü su si 
vur ğu la yıb. O, son il lər də ra
yo nun gör kə mi nin ta ma mi lə 
də yiş di yi ni, sa kin lə rin asu də 
vax tı nın sə mə rə li təş ki li üçün 
komp leks iş lə rin gö rül dü yü nü  
diq qə tə çat dı rıb. 

M.Ə.Rə sul za də qə sə bə 
bə lə diy yə si üz rə 17 üzv ye ri nə 
47 na mi zə din qey də alın dı ğı
nı de yən R.Gö yü şov bu yer lə
rin ha mı sı na YAP tə rə fin dən 
na mi zəd lər irə li sü rül dü yü nü 
bil di rib. 

YAP tə rə fin dən bə lə diy yə 
üzv lü yü nə na mi zəd li yi irə li 
sü rül müş Hüm bət Hü sey nov, 
Ley li Ta hi ro va və di gər lə ri 
cə miy yət də bə lə diy yə lə rin 
ro lu nun ar tı rıl ma sı nın va cib
li yin dən və qar şı da du ran və
zi fə lər dən da nı şıb lar. Na tiq lər 
bu seç ki lər də də YAPın qa lib 
gə lə cə yi nə inan dıq la rı nı bil
di rə rək hər kə si seç ki də fə al 
ol ma ğa, “Ri fah və qu ru cu luq 
na mi nə” səs ver mə yə ça ğı
rıb lar.

Seç ki qa ba ğı təb li ğattəş
vi qat kam pa ni ya sı çər çi və
sin də Ye ni Azər bay can Par
ti ya sı nın (YAP) bə lə diy yə 
üzv lü yü nə na mi zəd lə ri nin 
Bi nə qə di ra yo nu se çi ci lə ri 
ilə gö rüş lə ri da vam edir. YAP 
Seç ki Qə rar ga hı nın par ti ya
nın Bi nə qə di ra yon təş ki la tı 
üz rə şö bə si nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə da ha bir gö rüş Bi lə cə ri qə
sə bə si, Xa qa ni kü çə si, 14 say
lı bi na nın hə yə tin də yer lə şən 
“xe yirşər” evin də ke çi ri lib. 
Təd bir də YAP Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın səd ri Ra miz 
Gö yü şov, Cə fər Cab bar lı adı
na İrə van Döv lət Dram Te at
rı nın di rek to ru İft i xar Pi ri yev 
və Bi lə cə ri qə sə bə si üz rə se
çi ci lər iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
Ra miz Gö yü şov qar şı dan gə
lən bə lə diy yə seç ki lə ri nin öl
kə mi zin ic ti maisi ya si hə ya
tın da mü hüm ha di sə lər dən 
ol du ğu nu vur ğu la yıb, yer li 
özü nüi da rə et mə or qan la rı
nın ya ran ma ta ri xi, on la rın 
müx tə lif öl kə lər də sta tu su və 
sə la hiy yət lə ri ba rə də fi kir
lə ri ni diq qə tə çat dı rıb. Sədr 
bə lə diy yə tə si sa tı nın res pub
li ka mız üçün mü hüm əhə
miy yət kəsb et di yi ni qeyd 
edə rək Bi nə qə di ra yo nun da 
fəa liy yət gös tə rən  bə lə diy
yə lər haq qın da ümu mi mə
lu mat ve rib. YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın səd ri ra
yon əha li si nin art ma sı ilə 
əla qə dar bu il bə lə diy yə seç
ki lə rin də 73 de yil, 79 üzv ye
ri nə seç ki lə rin ke çi ri lə cə yi ni, 
bə lə diy yə üzv lü yü nə olan 

yer lə rin ha mı sı na YAP tə rə
fin dən na mi zəd lə rin irə li sü
rül dü yü nü vur ğu la yıb.

R.Gö yü şov YAPın bə lə
diy yə üzv lü yü nə na mi zəd lə ri 
haq qın da təd bir iş ti rak çı la rı
na ümu mi mə lu mat ve rib. O,  
na mi zəd lə rin ha mı sı nın ali 
təh sil li, ic ti maisi ya si cə hət
dən fə al, və tən pər vər, pers
pek tiv li şəxs lər dən, əsa sən 
də gənc lər dən iba rət ol du
ğu nu diq qə tə çat dı rıb. 

R.Gö yü şov son il lər Bi
nə qə di ra yo nu nun sü rət lə 
in ki şaf et di yi ni, bu ra da ye ni 
təh sil, sə hiy yə, mə də niy yət 
mü əs si sə lə ri nin ti kil di yi ni və 
ya əsas lı tə mir olun du ğu nu, 
əha li nin asu də vax tı nın sə
mə rə li təş ki li üçün komp leks 
təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril di yi
ni qeyd edib. O, bir çox döv
lət lə rin iq ti sa di böh ran ke çir
diyi bir dövr də Azər bay ca nın 
uğur la in ki şaf et di yi ni, iq ti sa
di və ma liy yə rey tinq lə rin də 
ön cül sı ra lar da da yan dı ğı nı 
bil di rib. Na tiq ca ri bə lə diy yə 
seç ki lə ri nə “Ri fah və qu ru cu
luq na mi nə” şüa rı ilə ge dən 
YAPın qə lə bə qa za na ca ğı na, 
həm çi nin Bi nə qə di ra yo nu 
se çi ci lə ri nin bu seç ki lər də 

mü tə şək kil iş ti rak edə cə yi nə 
əmin li yi ni ifa də edib.  

Təd bir də çı xış edən İrə
van Döv lət Dram Te at rı nın 
di rek to ru İft i xar Pi ri yev bə
lə diy yə seç ki lə ri nin öl kə miz 
üçün əhə miy yə tin dən bəhs 
edib. O, 23 de kabr da ke çi ri
lə cək bə lə diy yə seç ki lə ri nin 
bu ins ti tu tun fəa liy yə ti nə 
ye ni tə kan ola ca ğı nı bil di
rib. İ.Pi ri yev, həm çi nin, öl kə 
miq ya sın da gö rü lən abad lıq
qu ru cu luq iş lə rin dən, təh
sil, sə hiy yə və mə də niy yət 
sa hə lə ri nə gös tə ri lən döv lət 
qay ğı sın dan söh bət açıb. Na
tiq ha zır da Azər bay ca nın di
na mik in ki şaf döv rü nü ya şa
dı ğı nı, qey rineft sek to ru nun 
in ki şaf et di yi ni, öl kə mi zin 
kos mik pey kə ma lik döv lə
tə çev ril di yi ni, re gi on la rın 
in ki şa fı məq sə di lə müx tə lif 
döv lət proq ram la rı nın qə bul 
edil di yi ni vur ğu la yıb. Mə də
niy yət sa hə si nə döv lət qay
ğı sın dan da nı şan İ.Pi ri yev 
bu sa hə nin iş çi lə ri nin da im 
döv lə tin diq qət mər kə zin də 
ol du ğu nu bil di rib.

Son da se çi ci lə ri ma raq
lan dı ran su al lar ca vab lan dı
rı lıb. 

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
(YAP) Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı qar şı dan gə lən bə lə diy yə 
seç ki lə rin də ilk də fə səs ve
rə cək gənc lər lə seç ki də iş ti
rak edən na mi zəd lə rin gö rü
şü nü  ke çi rib.

Gö rüş də təş ki la tın səd ri 
Ra miz Gö yü şov, YAP Gənc
lər Bir li yi ofi si nin rəh bə ri 
Əli Pə na hov, ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si nin rəi si 
Qüd si Bay ra mov, par ti ya  tə
rə fin dən na mi zəd li yi  irə li 
sü rü lən na mi zəd lər və  ilk 
də fə səs ve rə cək gənc lər iş
ti rak edib lər. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 

Ra miz Gö yü şov qar şı dan gə
lən bə lə diy yə seç ki lə ri haq
qın da gənc lə rə ət raf ı mə lu
mat ve rib. Na tiq bə lə diy yə
lə rin döv lət me xa niz mi nin 
ay rıl maz tər kib his sə si ol du
ğu nu, bə lə diy yə struk tur la rı
nın Av ro pa öl kə lə ri nin ida rə
et mə sis te min də ge niş təc rü
bə yə və bö yük nü fu za ma lik 
ol du ğu nu qeyd edib. Sədr 
par ti ya tə rə fin dən irə li sü rü
lən  na mi zəd lə rin sı ya hı sın
da gənc lə rin üs tün lük  təş kil 
et di yi ni, on la rın ha mı sı nın ali 
təh si lə ma lik, və tən pər vər, 
sa vad lı və ge niş dün ya gö rüş
lü şəxs lər dən iba rət ol du ğu

nu diq qə tə çat dı rıb.   Bil di rib 
ki, seç ki də iş ti rak edən na
mi zəd lə rin 73%i 3035 yaş lı 
şəxs lər dən iba rət dir. Öl kə də 
apa rı lan uğur lu gənc lər si ya
sə tin dən da nı şan sədr əsa sı 
ümum mil li li der Hey dər Əli
yev tə rə fin dən qo yu lan və 
ha zır da  Pre zi dent İl ham Əli
yevin uğur la da vam et di rdiyi 
gənc lər si ya sə ti nin mü hüm 
nə ti cə lər ver di yi ni, gənc lə
ri mi zin dün ya nın ən nü fuz
lu ali təh sil mək təb lə rin də 
təh sil al dıq la rı nı və öl kə mi zi 
xa ric də la yi qin cə təm sil et
dik lə ri ni vur ğu la yıb. 

Ra yon par ti ya təş ki la tı

nın səd ri gənc lə ri seç ki də 
fə al ol ma ğa ça ğı rıb. O, ca ri 
bə lə diy yə seç ki lə ri nə “Ri fah 

və Qu ru cu luq Na mi nə” şüa rı 
ilə ge dən YAPın  qə lə bə qa
za na ca ğı na və Bi nə qə di ra

yo nu nun bu seç ki lər də ön cül 
yer lər dən bi ri ni tu ta ca ğı na 
ina mı nı ifa də edib. 

Təd bir də çı xış edən YAP 
Gənc lər Bir li yi ofi si nin rəh
bə ri Əli Pə na hov ilk də fə səs 
ve rə cək gənc lə ri bu mü na si
bə t lə təb rik edib. O,  və tən
da şın seç mək və se çil mək 
hü qu qu nun de mok ra tik döv
lət lə rə xas ol du ğu nu, Azər
bay ca nın son 20 il də bö yük 
in ki şaf yo lu keç di yi ni bil di
rib. YAP Gənc lər Bir li yi nin 
üzv lə ri nin iki yüz əl li min
dən çox ol du ğu nu diq qə tə 
çat dı ran Ə.Pə na hov Bi nə
qə di ra yo nu nun hər za man 

ön cül lər sı ra sın da ol du ğu nu 
qeyd edərək bə lə diy yə seç
ki lə rin də rayon gənclərinin 
fə al ola ca ğı na əmin li yi ni  
ifa də edib. 

Son ra  YAP tə rə fin dən 
na mi zəd li yi irə li sü rü lən  Za
ur Qu li yev, Ay tac Əli ye va və 
Ay la İb ra hi mo va bə lə diy yə 
seç ki lə rin də iş ti rak dan bö
yük qü rur duy duq la rı nı qeyd 
edib lər. Na mi zəd lər gənc lə
rin bə lə diy yə seç ki lə rin də 
“Ri fah və Qu ru cu luq Na mi
nə” şüa rı ilə iş ti rak edən Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı nın na
mi zəd lə ri nə səs ve rə cək lə
ri nə inan dıq la rı nı bil di rib lər.  

Seçicilərləgörüşlər
davamedir

Təbliğat-təşviqatkampaniyası
davamedir

İlkdəfəsəsverəcəkgənclərlənamizədləringörüşü

De kab rın  13də Bi nə qə
di ra yo nu nun 28 May qə sə
bə sin də  Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti və “Fab Bo ya və 
Kim ya Sə na ye si MMC”nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Tə miz Bi
nə qə di” so si al la yi hə si çər
çi və sin də növ bə ti ağa cək mə 
ak si ya sı ke çi ri lib.

Ak si ya da ra yon ic ra ha
ki miy yə ti nin əmək daş la rı, 
“Fab Bo ya və Kim ya Sə na ye si 
MMC”nin nü ma yən də lə ri, 
ra yon ic ti ma iy yə ti, fə al gənc
lər iş ti rak edib lər.

“Təmiz Binəqədi” sosial 
layihəsinə rəhbərlik edən 
ko mis si ya dan ve ri lən xə bər
də bil di ri lir ki, bu tip li la yi
hə lər də gənc lə rin iş ti ra kı 
da ha önəm li dir. Çün ki gənc 
nəs lin tə miz lik, abad lıq iş
lə ri nə gös tər di yi mü na si
bət bu gün da ha ak tu al dır. 
Bi nə qə di gənc lə ri la yi hə yə 
fə al şə kil də qo şu la raq müx

tə lif ak si ya lar da iş ti rak edir, 
ya şa yış mə həl lə lə ri nin tə
miz li yi nin və abad lı ğı nın 
qo run ma sı na öz töh fə lə ri ni 
ve rir lər. 

La yi hə çər çi və sin də hə
ya ta ke çi ri lən təd bir lər Bi nə
qə di də Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lıq iş lə ri nin ar dı cıl lı ğını, 
dü şü nül müş və hər tə rəf i ol
ma sı nı şərt lən di rir.

İmə ci  lik də de ko ra tiv 
ağac lar la ya na şı, mey və ağac
la rı nın da əkil mə si sa kin lər 
tə rə fin dən müs bət qar şı la nıb. 
Ak si ya çər çi və sin də 350 ağac 
əki lib.

Tədbirin so nun da çay 
süf rə si ət ra fı na də vət edi lən 
təd bir iş ti rak çı la rı in cə sə nət 
us ta la rı nın ifa sın da kon sert 
proq ra mı na ta ma şa edib lər.

“TəmizBinəqədi”layihəsi 
çərçivəsindənövbəti 
ağacəkməaksiyası

Kommunalproblemlərinhəlli 
diqqətmərkəzindədir

Bi nə qə di ra yo nun da ge
niş miq yas lı abad lıqqu ru
cu luq iş lə ri ilə ya na şı, əha
li ni na ra hat edən kom mu
nal prob lem lə rin həl li nə də 
cid di lik lə ya na şı lır. Ra yon da 
20142015ci il lə rin pa yızqış 
möv sü mü nə ha zır lıq iş lə ri 
uğur la da vam et di ri lir. Bi nə
qə di RİH  tə rə fin dən bu nun la 
əla qə dar aidiy yə ti struk tur la
rın rəh bər lə ri nə  konk ret gös
tə riş lər ve ri lib. 

Bi nə qə di RİH baş çı sı Apa
ra tı nın Ra yon tə sər rü fa tı şö
bə sin dən qə ze ti mi zə ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə, tək cə no yabr 
ayın da ra yon da 529 ün van
da su şə bə kə sin də qə za la rın 
qar şı sı alı nıb, 235 pa qo no metr 
su xət ti də yiş di ri lib. 757 ün
van da ya ğış su yu və ka na li
za si ya şə bə kə sin də qə za la rın 
qar şı sı alı nıb, 39 po qo no metr 
ka na li za si ya xət ti də yiş di ri lib, 
12.340 metr ka na li za si ya xət
ti tə miz lə nib. Qı şa ha zır lıq 
məq sə di lə ya şa yış bi na la rı nın 
qaz təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl

ma sı is ti qa mə tin də təd bir lər 
güc lən di ri lib. Bi nə qə di Qaz 
İs tis mar Sa hə si nin əra zi sin də, 
ümu mi lik də, 2084 metr qaz 
xət ti çə ki lib, 146 ədəd smart
kart tip li say ğac qu raş dı rı lıb. 

Qış ay la rın da in san la rı na
ra hat edən əsas mə sə lə lər dən 
bi ri də is ti lik təc hi za tı ilə bağ
lı olur. Bu sa hə də və ziy yə tin 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
ra yon da İs ti lik Sis tem lə ri İs tis
ma rı Sa hə si (İSİS) tə rə fin dən 
mü va fiq təd bir lər re al laş dı rı
lır, müx tə lif dia metr li köh nə 
bo ru lar də yiş di ri lir, is tis mar 
müd də ti ni ba şa vur muş si
yirt mə lər, na sos mü hər rik
lə ri ye ni lə ri ilə əvəz olu nur, 
qa zan xa na lar iş lək və ziy yə tə 
gə ti ri lir. Ya şa yış bi na la rı nın 
aşa ğı pay la yı cı is ti lik sis tem
lə rin də la zı mi tə mir iş lə ri 
hə ya ta ke çi ri lir. Ra yo nun 7 
və 8ci mik ro ra yon la rın da, 
Z.Bün ya dov pros pek ti, Azad
lıq pros pek ti, C.Ha cı bəy li və 
Nax çı va ni kü çə lə rin də bi na
la rın is ti lik xət lə rin də 3433 

metr bo ru də yiş di ri lib. 270, 
271 və 274 say lı qa zan xa na lar
da 4950 po qo no metr bo ru çə
ki lib, 34 ya şa yış bi na sı nın aşa
ğı pay lan ma sis te mi ye ni lə nib. 
3 say lı is ti lik qa zan xa na sın da 
da tə mirbər pa və pro fi lak ti ki 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lib. 221, 
231, 337, 338 və 340 say lı qa
zan xa na lar da ca ri tə mirbər pa 
iş lə ri apa rı lıb.

Pa yızqış möv sü mü nə 
ha zır lıq məq sə di lə ra yon da 
əha li nin fa si lə siz və key fiy
yət li elek ti rik ener ji si ilə tə
mi na tı is ti qa mə tin də də cid di 
təd bir lər gö rü lüb. “Ba kıe lekt
rik şə bə kə” ASCnin Bi nə
qə di ra yon Elekt rik Təc hi za tı 
İda rə si tə rə fin dən möv süm lə 
əla qə dar mü əy yən iş lər gö
rü lüb, köh nə ka bel xət lə ri və 
ava dan lıq lar ye ni si ilə əvəz 
edi lib. Ra yon da möv cud ya
rıms tan si ya lar ye ni trans
for ma tor lar la təc hiz olu nub, 
müx tə lif əra zi lər də ha va xət
lə ri ye ni lə nib. 7ci mik ro ra
yon da 3 say lı, Ata türk pros

pek tin də 64 say lı bi na la ra ye ni 
ka bel xət lə ri çə ki lib. “Xu tor” 
ya şa yış sa hə sin də 1 ədəd 630 
kvluq KTM, “Bak sol” ya şa yış 
sa hə sin də 1 ədəd 630 kvluq 
trans for ma tor qu raş dı rı lıb. 1 
ədəd 630, 1 ədəd 1000 ki lo
vat lıq trans for ma tor qu raş dı
rı lıb, 400 ki lo vat lıq trans for
ma tor isə də yiş di ri lib.

6, 7, 8, 9cu mik ro ra yon
lar da, Zə ri fə Əli ye va adı na 
park da, Bi lə cə ri, Bi nə qə di və 
Su lu tə pə qə sə bə lə rin də 173 
ədəd ya rar sız lam pa, 53 ədəd 
dros sel və 389 metr yan mış 
ka bel də yiş di ri lib. Ra yon əra
zi sin də 23 bi na nın fa sa dın da, 
11 ya şa yış bi na sı nın gi ri şin də 
tə mir iş lə ri apa rı lıb. 12 bi na
da 2110 kvad rat metr yum şaq 
dam ör tü yü çar daq lı dam ör
tü yü ilə əvəz edi lib. Azad lıq 
pros pek ti 28 və 196 say lı bi
na la rın hə yət lə rin də abad lıq 
iş lə ri apa rı lıb. İs tis mar müd
də ti ni ba şa vur muş 7 ədəd  
lift ye ni si ilə əvəz olu nub, 16 
ədə di isə əsas lı tə mir edi lib.

Səhifəni hazırladı Mail aĞaxanov
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Yas mə ra sim lə rin də is
raf çı lı ğın qar şı sı nın alın ma sı 
ilə bağ lı səs lən di ri lən tək lif
lər bu gün cə miy yət də cid di 
mü za ki rə pred me ti nə çev ri
lib. Azər bay can da mü tə rəq qi 
ba xış lı din xa dim lə ri, müx tə lif 
küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri 
bu nun la bağ lı də fə lər lə ça ğı
rış lar et sə də, möv cud ənə nə
lər də də yi şik lik et mək müm
kün ol ma yıb. Yal nız Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sın da bu 
mə sə lə öz uğur lu həl li ni ta
pıb.

Xa tır la daq ki, Qaf qaz Mü
səl man la rı İda rə si (QMİ) 
öl kə də yas mə ra sim lə rin də 
is raf çı lı ğın qar şı sı nın alın
ma sı ilə əla qə dar fət va ve rib. 
Fət va ya gö rə, yas mə ra sim
lə rin də çay, li mon, xur ma, 
la vaş və hal va ve ri lə bi lər. Bu 
tə şəb bü sü al qış la yan lar la ya
na şı, dəs tək lə mə yən lə rin də 
sa yı az de yil. 

Ümu miy yət lə, ha zır kı və
ziy yət də yas mə ra sim lə rin də 
is raf çı lı ğın qar şı sı nı necə al
maq ola r? Mə sə lə bu ra sın
da dır ki, mü qəd dəs ki ta bı
mız olan Qu ra niKə rim də də 
is raf çı lıq ha ram bu yu ru lub. 
Hö ku mət bu nun la bağ lı öz 
töv si yə lə ri ni də ve rib. Bu ba
rə də bir qə dər son ra... 

Son vaxt lar Azər bay can da 
yas mə ra sim lə rin də is raf çı lıq 
hal la rı nın qar şı sı nın alın ma sı 
ilə bağ lı töv si yə lər ət ra fın da 
baş lan mış ajio taj zə if ə mə yə 
baş la yıb. La kin cə miy yə ti bu 
mə sə lə də maa rif lən dir mək 
zə ru rə ti nə in ki qüv və dən 
düş mə yib, ək si nə, da ha da 
ak tu al la şıb. Ay dın dır ki, ya xın 
ada mın hə yat dan get mə si hər 
bi ri mi zi göz lə yən və döz mə
yə məh kum ol du ğu muz bir 
acı dır. Doğ ma in sa nın son 
mən zi lə yo la sa lın ma sı tək
cə mər hu ma hör mət əla mə
ti de yil, ey ni za man da, di ni 
ri tu al ma hiy yə ti kəsb edir. 
Am ma  mə ra sim lər də ve ri
lən eh san – çay, plov, hal va, 
bay ram süf rə lə ri nə xas çe şid li 
mey və lər, çə rəz lər yas mə ra
sim lə ri ni  təm tə raq lı yı ğın ca
ğa çe vi rir. Aidiy yə ti hö ku mət 
qu rum la rı, zi ya lı lar  in san la rı 
be lə təm tə raq lı təd bir lər dən 
çə kin dir mək üçün də fə lər lə 
töv si yə lər lə çı xış edib lər. Be lə 
məc lis lər də  çay, qənd, hal va 
və xur ma ilə ki fa yət lən mək 
tək lif olu nub. Am ma bu töv si
yə mü əy yən sə bəb lər dən ic ti
ma iy yət tə rə fin dən bir mə na lı 
qar şı lan ma yıb.

Di ni Qu rum lar la İş üz
rə Döv lət Ko mi tə si nin səd ri 
Mü ba riz Qur ban lı bu gün lər
də Bi nə qə di ra yo nun da olar
kən mət bua ta ver di yi açıq la
ma sın da bil di rib ki, öl kə də 
eh san süf rə lə ri nin təş ki li nə 
qa da ğa yox dur. Onun söz lə
ri nə gö rə, söh bət, sa də cə, yas 

mə ra sim lə rin də if rat is raf çı
lı ğın qar şı sı nın alın ma sın dan 
ge dir: “Bu is ti qa mət də töv si
yə lər ver mi şik. Bi zim töv si yə
lə ri miz lə Qaf qaz Mü səl man
la rı İda rə si nin yay dı ğı bə ya
nat ara sın da heç bir zid diy yət 
yox dur. Bu ra da hər re gio nun 
xü su siy yə ti nə zə rə alı nır. Töv
si yə lər ve ri lər kən kən din ağ
saq qal la rı nın, zi ya lı la rın, din 
xa dim lə ri nin, məs cid də ki 
axund la rın, imam la rın rəy lə
ri nə zə rə alı nıb”. 

Ko mi tə səd ri nin söz lə ri
nə gö rə, apa rı lan maa rif ən
dir mə və təb li ğat iş lə ri is
raf çı lı ğın qar şı sı nın alın ma sı 
ba xı mın dan müs bət nə ti cə
lər ve rir. Qeyd olu nub  ki, bu 
mə sə lə də Di ni Qu rum lar la 
İş üz rə Döv lət Ko mi tə si ilə 
Qaf qaz Mü səl man la rı İda rə si 
ara sın da həm rəy lik var:  “Biz 
eh san süf rə lə ri nin əley hi nə 
çıx mı rıq, on la rın ke çi ril mə si 
za ma nı if rat is raf çı lı ğa qar şı
yıq. Bə zi mə mur la rın bu həs
sas mə sə lə yə ko bud mü da xi
lə si isə  yol ve ril məz dir”.  

Möv zu nun ak tu al lı ğı nı 
nə zə rə ala raq, Qaf qaz Mü
səl man lar İda rə si ilə də əla qə 
sax la dıq. Sor ğu mu zu ca vab
lan dı ran qu ru mun söz çü sü 
Rə hi mə Da da şo va bil dir di ki, 
QMİnin  mə sə lə ilə bağ lı xal
qa mü ra ciə tin də ic ti mai əhə
miy yət kəsb edən bu prob le
min ümum xalq mü za ki rə si nə 
çı xa rıl ma sı tək lif olu nub. Küt
lə vi in for ma si ya va si tə lə rin də 
ge niş mü za ki rə yə çı xa rı lan, 
dis kus si ya la ra sə bəb olan toy 
və yas mə ra sim lə ri nin təş ki li 
qay da la rı ilə bağ lı töv si yə lər 
öl kə və tən daş la rı tə rə fin dən 
ma raq la qar şı la nır: “QMİnin 
Qa zı lar Şu ra sı və El miDi ni 
Şu ra bu mə sə lə ilə əla qə dar 
əv vəl ki il lər də də bir ne çə 
də fə öz möv qe yi ni bil di rib. 
La kin tək lif və töv si yə lə ri mi
zin cə miy yət də tam tət bi qi 
müm kün ol ma yıb. Bu mə ra
sim lə rin gu ya mil li adət və 
di ni ənə nə lə rə uy ğun ol du
ğu nu id dia edən lər öz şəx si 
mə na fe lə ri na mi nə di ni mi zin 
qay da və qa nun la rı nı təh rif 
edir lər. İlk növ bə də, qeyd et
mək la zım dır ki, mü səl man
la rın öv lad la rı na toy et mə lə ri 
və ya mər hum la rı üçün eh
san ver mə lə ri di ni ba xım dan 
bə yə ni lən və təq dir olu nan 
əməl dir. Qu ra niKə ri min 
Əraf su rə si nin 31ci ayə sin də 
in san la ra “...Gö zəl li bas la rı nı
zı ge yin, ye yiniçin, la kin is
raf et mə yin, çün ki Al lah is raf 
edən lə ri sev məz!” hök mü bu
yu rul muş dur. Bu ayə nin hök
mu nə əsa sən, in san la rın şən
lik və ya ma təm lər də iş ti ra kı 
di ni ba xım dan mü na sib sa yı
lır. La kin is tər toy, is tər sə də 
yas mə ra sim lə rin də is ra fın və 
if rat dəb də bə nin Al lah tə rə
fin dən bə yə nil mə yən  əməl 
ol du ğu təs bit edi lir”. 

QMİnin Qa zı lar Şu ra sı
nın mü ra ciə tin də qeyd olu nur  
ki, və fat edən mü səl man üçün 
di ni nöq te yinə zər dən va cib 
olan dörd əməl – qüsl, kə fən, 
cə na zə na ma zı və dəfn dir. 
Mü ra ci ət də bil di ri lir ki, müa
sir dö nəm də mü səl man la rı
mız şə riə tin bu hökm lə ri nə 
önəm ver mək əvə zi nə, bi dət 
hə rə kət lə rə da ha çox me yil
lə nir lər: “Mər hu mun ailə si nə 
tə səl li və baş sağ lı ğı ver mək 
eli mi zin qə dim adət lə rin
dən dir. La kin yas mə ra sim
lə rin də təm tə raq lı eh san ve
ril mə si nin di ni ba xım dan heç 
bir əsa sı yox dur. Eh san hər fi 
tər cü mə də “yax şı lıq et mək, 
gö zəl iş gör mək” mə na sı nı 
ve rir. Onun im kan sız la ra, eh
ti ya cı olan la ra, ye tim və kim
sə siz lə rə ve ril mə si müs tə həb 
və bə yə ni lən əməl lər dən
dir. Ma hiy yə ti nə gö rə, eh san 
bir kəl mə xoş söz, bir stə kan 
çay da ola bi lər. Bə zi hal lar da 
mər hu mun ailə si bö yük xərc 
he sa bı na süf rə yə növ bə növ 
tə am lar, mey və lər, şir niy yat 
dü zür, özü nü kim lə rə sə gös
tər mək xa ti ri nə borc la məc
lis dü zəl dir. Bir qə dər son ra 
bu mə su liy yət siz hə rə kə ti 
onu bəd bəxt li yə sü rük lə yən
də gü na hı özün də de yil, ila hi 
əda lət siz lik də ax ta rır. La kin 
dü şün mür ki, Rəb bi mi zin 
əmr və qa da ğa la rı na asi lik 
ba ğış la nıl maz gü nah lar dan
dır. Xü su si lə Ra ma zan ayın da 
ift ar dan əv vəl məc lis lər də eh
san adı ilə ye mək və çay süf
rə si ve ril mə si qə ti qa da ğan dır 
və ha ram he sab olu nur”.

Bi nə qə di ra yo nu üz rə 
QMİnin sə la hiy yət li nü ma
yən də si, Bi nə qə di “Ca me” 
məs ci di nin axun du Ha cı Şah-
ba la Əli məm mə dov Qa zı lar 
Şu ra sı nın və El miDi ni Şu ra
nın mə sə lə ilə əla qə dar töv
si yə lə ri nə bax ma ya raq, yas 

mə ra sim lə rin də is raf çı lıq hal
la rı na ge niş rast gə lin di yi ni 
bil di rib. Onun söz lə ri nə gö rə, 
bə zi şəxs lər şəx si mə na fe lə ri 
na mi nə di ni mi zin qay daqa
nun la rı nı təh rif edir lər: “Dəfn, 
eh san, baş sağ lı ğı Al la ha xa tir 
edil mə li dir. Bu ayin lər –  dün
ya sı nı də yi şə nə sa va bı çat sın, 

in san lar ölə cək lə ri gü nü xa tır
la sın və it ki ilə üz ləş miş ailə yə 
mə nə vi dəs tək ver sin lər – de
yə ic ra olun ma lı dır. Biz isə bu
nun tam ək si ni gö rü rük, san ki 
bir çox in san lar yas məc li si nə 
yal nız ye yibiç mək üçün gə
lir lər. Tə bii ki, bu nun qar şı sı 
alın ma lı dır. Hər kəs im ka nı na 
uy ğun mə ra sim ke çir səy di, be
lə təd bir lə rə eh ti yac ol maz dı”.  

Ha cı Şah ba la Əli məm
mə dov bil di rib ki, is tər toy, 
is tər sə də yas mə ra sim lə rin
də is ra fın və if rat dəb də bə
nin Al lah tə rə fin dən bə yə
nil mə yən əməl ol du ğu təs bit 
edi lir: “Dəfn mə ra sim lə rin də 
təm tə raq lı eh san ve ril mə si nin 
di ni ba xım dan əsa sı yox dur. 
Mə ra sim lər də im kan sız la ra, 
eh ti ya cı olan la rın ailə lə ri nə 
yar dım et mək İs la ma gö rə 
məq bul sa yı lır. Bu na gö rə də 
mə ra sim lə rin təş ki li za ma nı 
is raf çı lıq hal la rı nın qar şı sı nın 
alın ma sın da cə miy yə ti mi zin 
bir gə sə yi və ic ti mai qı naq ol
duq ca va cib dir. Bu, dinimizə 
də uyğun deyil. Çünki, İslam 
di nin də mər hu mun ailə si ni 

çə tin və ziy yətə salan heç bir 
tə da rük nəzər də tu tul ma mış
dır”.

Mə sə lə ilə bağ lı di gər din 
xa dim lə ri nin də fi kir lə ri ni öy
rən dik. Sor ğu mu zu ca vab lan
dı ran Qaf qaz Mü səl man la rı 
İda rə si nin sə la hiy yət li nü ma
yən də si Ha cı Şa hin Hə sən li 
qeyd edib ki, in san is tə ni lən 
za man eh san ve rib, sa va bı nı 
dün ya sı nı də yi şən şəx sə hə
diy yə edə bi lər: “Ümu miy
yət lə, eh san yax şı lıq mə na sı nı 
ifa də edir və tək cə ye mə yə aid 
edil mir. İs tə ni lən bir xe yir xah 
işin sa va bı ölü yə eh san edi lə 
bi lər. Da ha yax şı olar ki, bir 
müd dət ke çən dən son ra qo
ca lar ev lə rin də, uşaq ev lə rin
də eh san lar ve ril sin. Eh san lar 
bu şə kil də təş kil olun sa, da ha 
yax şı dır. Biz eh sa nın ma hiy yə
ti ni unu du ruq. Be lə hal da ölən 
in san yad dan çı xır və in san lar 
öz lə ri ni gös tər mək üçün da ha 
ba ha lı süf rə aç maq da rə qa bə
tə çı xır lar. Bu nun din lə heç bir 
əla qə si yox dur”.

Din xa di mi nin söz lə ri nə 
gö rə, bu is raf çı lıq da ha çox az
tə mi nat lı tə bə qə nin mə na fe
yi nə zər bə vu rur: “Eh san süf
rə lə ri cə miy yət də ar tıq san ki 
məc bu ri qay da ya çev ri lib. Bu 
qa da ğa nı töv si yə ki mi ve rən də 
bi ri əməl edə cək, bi ri isə yox. 
Am ma ümu mi bir qa da ğa tət
biq edil sə və ilk növ bə də zən
gin in san lar bu na əməl et sə, 
di gər lə ri üçün da ha asan olar. 
Az tə mi nat lı in san lar bun dan 
da ha çox fay da la nar lar. Eh san 
ver mə mək ayıb sa yı lar de yə, 
bor ca gi rən, kre dit gö tü rə rək 
eh san ve rən in san lar var. Bu 
da di ni mi zə ta ma mi lə zidd 
ad dım dır. Bu nun hər han sı şə
kil də  tən zim lən mə si çox yax şı 
olar. Hət ta mən toy mə ra sim
lə ri nin də mü əy yən qə dər 
tən zim lən mə si nin tə rəf da rı
yam. Bu mə sə lə də həm döv lət 

qu rum la rı, həm zi ya lı lar, həm 
də ila hiy yat çı lar səy lə ri ni bir
ləş di rib təb li ğat və maa rif ən
dir mə apa rar lar sa, mə sə lə nin 
ma hiy yə ti in san la ra düz gün 
çat dı rı lar sa, prob lem tez lik lə  
həl li ni ta par”.

Apar dı ğı mız sor ğu za ma
nı Ba kı sa kin lə ri nin bö yük 
ək sə riy yə ti yas mə ra sim lə ri
nin da ha sa də təş ki li nə da ir 
töv si yə lə ri dəs tək lə dik lə ri ni 
bil di rib lər. 8ci mik ro ra yon  
bi na 34də ya şa yan Azər bay
can Ya zı çı lar Bir li yi nin üz vü, 
şa ir Qur ban Hü seyn li bi zim

lə söh bə tin də yas mə ra sim
lə ri nin sa də for ma da ke çi ril
mə si nin va cib li yi ni  vur ğu la dı. 
Onun söz lə ri nə gö rə, bu gün 
in san la rın “eh san ya rı şı”ndan 
xi las edil mə si nə bö yük eh ti
yac var: “Azər bay can da toy və 
yas mə ra sim lə ri nin ke çi ril
mə sin də ki ne qa tiv, is raf çı lıq 
hal la rı ha mı nın diq qə ti ni cəlb 
edir. Bə zən im kan lı bi ri si yas 
mə ra si min də sto lun üs tü nə 
nə ol du dü zür, müx tə lif növ 
ye mək ve rir. Be lə adam la ra 
nə za rət olun ma lı dır. Ümu
miy yət lə, bu mə sə lə ni in zi ba
ti de yil,  maa rif ən dir mə yo lu 
ilə hə ya ta ke çir mək la zım dır”. 
Mü sa hi bi miz toy mə ra sim
lə rin də yol ve ri lən is raf çı lıq 
hal la rı na da diq qət ayrıl ma sı
nı va cib sa yır: “Şad lıq sa ray la
rı nda sto lun üs tün də bar maq 
bas ma ğa yer qal mır. Bu qə dər 
is raf çı lıq ol maz”.  

8ci mik ro ra yon da yer
lə şən 21 say lı bi na nın sa ki ni 
Nov ruz Əli yev də yas və toy
lar da kı is raf çı lı ğın yol ve ril
məz ol du ğu nu bil dir di: “Bə zi 
yas mə ra sim lə rin də min cür 
ye mək ve ri lir. Sto lun üs tü nə 

hət ta si qa ret də dü zür lər. Yas 
ye ri sa də ol ma lı dır. Mən yas 
mə ra sim lə rin də təm tə ra ğın 
qə ti əley hi nə yəm. Bu is ti qa
mət də əha li ara sın da ge niş 
iza hat iş lə ri apa rıl ma lı dır”. 

Azad lıq pros pek tin də yer
lə şən 172 say lı bi na nın sa ki
ni Gü la fə rim Əm ras la no va 
bi zim lə söh bə tin də israf çı lıq 
hal la rı na qar şı mü ba ri zə nin 

va cib li yi ni bil dir di: “Cə miy
yət də ka sıb və var lı ya şa yan 
in san lar var. Döv lət li elə et
mə li dir ki, ka sıb ona ba xa raq 
ca nı nı oda yax ma sın. Yas yer
lə ri üçün sa də bir men yu mü
əy yən ləş dir mək olar. İs raf çı
lıq elə bir bə la dır ki, son ra dan 
onun al tın dan çıx maq müş kül 
mə sə lə yə çev ri lir”. 

Ha şi yə ola raq bil di rək 
ki, Azər bay can toy la rı və yas 
mə ra sim lə ri bir qrup iş ba
zın ra hat gə lir ye ri nə çev ri
lib. Ba ha lı və dəb də bə li res
to ran lar, VIP yas ça dır la rı... 
Bü tün bun la rın nə ti cə si dir 
ki, mə ra sim sa hib lə ri nə to
yu na se vi nə, nə də ki, ölü sü
nə yas sax la ya bi lir lər. Bə zən 
şad lıq sa ray la rı toy xər ci ni 
ödə yə bil mə yən toy sa hib lə
ri ni, hət ta bəy ləgə li ni gi rov 
sax la yır lar. Yas mə ra sim lə ri ni 
yo la ver mək üçün bank lar dan 
ağır şərt lər lə kre dit gö tü rən
lər də var. 

Bü tün bun lar öl kə də yas 
mə ra sim lə ri nin ma hiy yə ti nə 
uy ğun ol ma yan for ma da ke çi
ril mə si nin qar şı sı nın alın ma
sı üçün mü əy yən təd bir lə rin 
tət bi qi ni tə ləb edir. Ar tıq cə
miy yət də də bu cür mə ra sim
lə rin düz gün ol ma dı ğı nı dərk 
edən, mü va fiq qu rum la rın 
töv si yə lə ri ni dəs tək lə yən in
san la rın sa yı gü nügün də art
maq da dır. 

Müqəddəskitabımızdaisrafçılıqharamsayılır

Zəka
sahibləri
güclərini
sınayıblar

ESMİra

Bi nə qə di ra yo nu 276 
№li tam or ta mək təb də or
ta ümum təh sil, pe şə li sey
lə ri və or ta ix ti sas mək təb
lə ri nin şa gird lə ri ara sın da 
ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin anım gü nü nə 
həsr olun muş şah mat bi
rin ci li yi ke çi ril miş dir. 

Hər bi rin də 6 nə fər 
(4 oğ lan, 2 qız) ol maq la 15 
ko man da nın iş ti rak et di yi 
ya rı şın nə ti cə lə ri nə əsa
sən, 115 №li mək tə bin ko
man da sı fəx ri kür sü nün ən 
yük sək pil lə sin də qə rar
laş mış dır. 246 və 135 say lı 
mək təb lə rin ko man da la rı 
isə mü va fiq ola raq 23cü 
yer lə ri bö lüş dür müş lər. 

ESMİra

Res pub li ka mı zın böl gə
lə rin də fəa liy yət gös tə rən 
id man mər kəz lə ri və klub
la rın da yüz lər lə ye ni yet mə 
müx tə lif id man növ lə ri nin 
sir lə ri nə yi yə lə nir, təc rü bə 
əl də edir lər. Bi nə qə di ra yo
nun da da be lə id man ocaq la
rı var. Bi nə qə di qə sə bə sin də 
yer lə şən “Bi nə qə diFa vo rit” 
id man klu bun da gü ləş, boks, 
kik bok sinq, uşusan da və 
mu aytay üz rə böl mə lər fəa
liy yət gös tə rir.  Klu bun ye tir
mə lə ri müx tə lif mö tə bər ya
rış lar da mü ka fa ta la yiq yer lər 
tu tub lar. 

Bu gün lər də İran da uşu
san da üz rə ye ni yet mə və 
gənc lər ara sın da bey nəl xalq 
tur nir ke çi ri lib. Ya rış da iş ti
rak edən “Bi nə qə diFa vo rit” 
id man klu bu nun təm sil çi lə ri 
Və tə nə 8 qı zıl, 3 gü müş və 
1 bü rünc me dal la qa yı dıb lar. 
Uşusan da çı lar dan Amil Əli li 

(25 kq), Ni cat Ki şi yev (56 kq), 
Ta leh Əli yev (60 kq) və Əli 
Məm mə do vun (40 kq) çı xı şı 
da ha uğur lu  olub.

Möh tə şəm qə lə bə mü
na si bə ti lə “Bi nə qə diFa vo
rit” klu bu nun akt za lın da 
qa lib id man çı lar la gö rüş ke
çi ril miş dir. Təd bir də iş ti rak 
edən Mü da fiə Sə na ye si Na
zir li yi İs teh sa lat Bir li yi nin 
Sə na ye Elmİs teh sa lat mü
əs si sə si nin mü hən di si Vü qar 
Hə sə nov çı xış edə rək bil dir
miş dir ki, öl kə miz də di gər 
sa hə lər lə ya na şı, id man da 
yük sə lən xət lə in ki şaf edir: 
“Azər bay can Pre zi den ti İl
ham Əli ye vin id ma na gös
tər di yi diq qət və qay ğı nın 
nə ti cə si dir ki,  at let lə ri miz  
bey nəl xalq sə viy yə li ya rış
lar da  çox lu say da me dal lar 
qa za nıb lar. Bu, ar tıq ənə nə 
şək li ni alıb. Şüb hə siz, hər 
bir uğu run ar xa sın da id ma na 
gös tə ri lən qay ğı, ya ra dı lan 
yük sək sə viy yə li şə ra it da ya

nır. Azər bay can id ma nı nın 
sü rət li in ki şa fı bey nəl xalq 
təş ki lat la rın da diq qət mər
kə zin də dir. 2015ci il də Ba
kı nın ilk Av ro pa Oyun la rı na 

ev sa hib li yi et mə si Azər bay
ca nın uğur lu id man si ya sə ti
nin ba riz nü mu nə si dir”.

Ra yon gənc lə ri nin müx
tə lif sa hə lər də önə çə kil mə si, 

on la rın prob lem lə ri nin həl li 
is ti qa mə tin də apa rı lan iş lə rin 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin da im diq qə tin də 
ol du ğu nu de yən V.Hə sə nov  

gənc lər lə teztez gö rüş lə rin 
ke çi ril mə si, on la rın üz ləş dik
lə ri prob lem lə rin ara dan qal
dı rıl ma sın da RİHin iş prin
si pi nin əsa sı nı təş kil et di yi ni 
bil dir di.

Qeyd edək ki, 2002ci 
il dən Ye ni Azər bay can Par
ti ya sı nın üz vü olan Vü qar 
Hə sə nov de kab rın 23də 
ke çi ri lə cək bə lə diy yə seç
ki lə rin də Bi nə qə di qə sə bə 
bə lə diy yə si üz rə na mi zəd
li yi ni irə li sü rüb. 1982ci il 
tə vəl lüd lü V.Hə sə nov 1999
cu il də Tə fək kür Uni ver si
te ti nin hü quq fa kül tə si nə 
da xil olub, bu ali təh sil mü
əs si sə si ni bi tir dik dən son ra 
–  2003cü il də isə Azər bay
can Döv lət İq ti sad Uni ver
si te ti nin bey nəl xalq iq ti sa di 
mü na si bət lər fa kül tə si ni də 
yük sək qiy mət lər lə ba şa vu
rub. 

Təd bi rin so nun da id man
çı la ra hə diy yə lər və pul mü
ka fat la rı ve ril di.

Binəqədiidmançılarınınmöhtəşəmqələbəsi
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Ra bi tə və Yük sək Tex no lo gi ya lar 
Na zir li yi “Ba kı 2015” Av ro pa Oyun la
rın da bir sı ra tex no lo ji ye ni lik lə rin tət
biq edil mə si nə dəs tək gös tə rir.

Na zir lik dən bil di ri lib ki, Av ro pa 
Oyun la rı inf rast ruk tur və proq ram tə
mi na tı üçün “Clo ud” mo del li tex no lo gi
ya dan is ti fa də edən ilk çox şa xə li id man 
təd bi ri dir. “Ba kı 2015”in bü tün mə kan

la rı nı bir ləş di rə cək ye ni fi berop tik şə
bə kə Azər bay can xal qı nın uzun müd dət 
fay da la na ca ğı əsas ye ni lik lər dən bi ri dir.

İlk Av ro pa Oyun la rı nı ger çək ləş dir
mək üçün mə kan da xi li 1000 ki lo metr
dən çox ka bel çə ki li şi ni tə min et mək lə 
ya na şı, əla qə ya rat maq məq sə di lə 600 
ki lo metr dən çox fi berop tik şə bə kə dən 
is ti fa də olu na caq.

Qa ra Də niz Ti ca rət və İn ki şaf Ban
kı (QDTİB) Azər bay can da re al sek tor la 
bir ba şa əmək daş lı ğa üs tün lük ve rə rək 
qey rineft sek to ru nun in ki şa fı nı və yer
li is teh sa lı dəs tək lə mək lə əl də olu nan 
nai liy yət lə rə da ha çox töh fə ve rə abi lər. 
Bu nu de kab rın 16da ma liy yə na zi ri Sa
mir Şə ri fov Ba kı da sə fər də olan QDTİB 
pre zi den ti İh san Uğur De li kan lı nın rəh
bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti ilə gö
rü şü za ma nı söy lə yib.

Ma liy yə Na zir li yin dən bil di rib lər 
ki, gö rüş də Azər bay can Res pub li ka sı ilə 
QDTİB ara sın da tə rəf daş lı ğın möv cud 
və ziy yə ti və da ha da ge niş lən di ril mə si, 
ban kın Azər bay can üz rə ha zır la ya ca ğı 
20152018ci il lər üçün öl kə stra te gi
ya sın da prio ri tet lə rin mü əy yən ləş di ril
mə si və on la rın öl kə nin so si aliq ti sa di 
si ya sə ti nə uy ğun laş dı rıl ma sı mə sə lə lə ri 
mü za ki rə olu nub.

Azər bay ca nın ca ri iq ti sa di və ziy yə

ti ba rə də qo naq la rı mə lu mat lan dı ran 
S.Şə ri fov 2014cü il üz rə ümu mi iq ti sa di 
gös tə ri ci lər dən, hö ku mə tin əsas in ki
şaf məq səd lə rin dən da nı şıb, qey rineft 
sek to ru nun in ki şa fı nın qar şı da kı il lər də 
də prio ri tet ola raq qa la ca ğı nı qeyd edib.

Eti bar lı tə rəf da şı ki mi Azər bay can da 
da vam lı iq ti sa di in ki şa fın tə min olun
ma sı is ti qa mə tin də QDTİBnin bun dan 
son ra da hö ku mət ilə uğur lu əmək daş lıq 
edə cə yi ni vur ğu la yan İh san Uğur De li
kan lı bil di rib ki, 20152018ci il lər üçün 
öl kə üz rə mil li stra te gi ya da ma liy yə sek
to ru na ay rı lan kre dit lə rin əsa sən re al 
sek to ra yö nəl dil mə si prio ri tet is ti qa mət 
ki mi mü əy yən ləş di ri lib. Onun söz lə ri nə 
gö rə, yer li is teh sa lın, ki çik və or ta sa hib
kar lı ğın, ti ca rə tin bir ba şa ma liy yə ləş di
ril mə si nə diq qət ye ti ri lə cək.

Son ra QDTİB pre zi den ti Ma liy yə 
Na zir li yi nin mu ze yi ilə ta nış olub və 
xa ti rə ki ta bı na ürək söz lə ri ni ya zıb.

Pay tax tın Zi ya Bün ya dov pros pek
ti nin Mü zəf ər Nə ri ma nov kü çə si ilə 
kə siş mə sin dən Bö yük şor yol qov şa ğı
na dək olan his sə sin də nəq liy ya tın hə
rə kə ti bər pa olu nub.

“Azer yol ser vis” ASCnin mət bu at 
xid mə ti nin rəh bə ri Pün han Mür sə

li yev bil di rib ki, bu his sə də apa rı lan 
tə mir iş lə ri ye kun la şıb. Pros pek tin 
Bö yük şor yol qov şa ğın dan 20 Yan var 
və keç miş “Qə lə bə” ki no te at rı qar şı
sın da kı dai rə is ti qa mə ti nə olan his
sə si nəq liy ya tın hə rə kə ti üçün tam 
açı lıb.

BirinciAvropaOyunlarında 
texnolojiyeniliklər

Realsektorlaəməkdaşlığaüstünlükverilir

Yolqovşağınabirləşənhissəaçılıb

“Rəngliduyğular”sərgisi

Poliszorakılığınaqarşıetirazlar
səngimir

Üzüntanınmasıfunksiyasına 
malikbankomat
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AzərbaycancazsənətiLondonda

De kab rın 16da Azər bay
can Xal ça Mu ze yi nin sər gi 
sa lo nun da rəs sam Şəh ri ba nu 
Əb dü lə zi zin “Rəng li duy ğu lar” 
ad lı fər di sər gi si açı lıb.

Mu ze yin di rek to ru Rö
ya Ta ğı ye va sər gi də nü ma yiş 
olu nan əsər lər də qə dim adət
ənə nə lə ri mi zin ye ni for ma və 
məz mun da təq dim olun du ğu
nu söy lə yib.

Azər bay can Rəs sam lar İt ti
fa qı nın səd ri, xalq rəs sa mı Fər
had Xə li lov de yib ki, əsər lə rə 
ba xar kən Ş.Əb dü lə zi zin rəs mə 
mə həb bə ti ni gö rü rük. Rəs sam 
üçün bu baş lı ca amil dir. Onun 
əsər lə rin də rəs sa mın fi kir lə ri, 
hiss lə ri, özü nə məx sus dün ya
gö rü şü qa ba rıq şə kil də özü nü 
gös tə rir.

Son ra iş ti rak çı lar sər gi ilə 
ta nış olub lar. Mü əl li fin 19 əsə

ri nin sər gi lən di yi sər gi də – 
“Qo ğal”, “Xa rı bül bül”, “Hə yat 
ağa cı”, “Qo bus tan gə mi lə ri”, 
“Ba kı bux ta sı” və di gər rəsm
lə ri ma raq la qar şı la nıb. Əsər
lər əsa sən əl van, is ti rəng lər lə 
iş lə nib. Bir ço xu mən zə rə jan
rın da olan bu tab lo lar da həm 
mil li na xış nü mu nə lə ri nə, həm 
də Azər bay ca nın ta ri xi abi də
lə rin dən olan Qo bus tan qa
ya üs tü təs vir lə ri ni xa tır la dan 
rəmz lə rə də rast gəl mək olar.

Rəs sam Azər bay can xal
ça la rın da teztez rast gə li nən 
əj da ha, Gü nəş, ma vi sə ma, su 
və s. ki mi qə dim, ənə nə vi sim
vol la rı özü nə məx sus for ma da 
iş lə yə rək on la ra ye ni hə yat və 
nə fəs ve rib, kə tan üzə rin də 
yağ lı bo ya ilə iş lə yib.

Sər gi de kab rın 26dək da
vam edə cək.

ABŞın Ka li for ni ya şta tı
nın Ok lend şə hə rin də po lis 
zo ra kı lı ğı və gü nah sız af roa
me ri ka lı la rın qət lə ye ti ril mə
si nə qar şı eti raz lar da vam edir. 
Nü ma yiş iş ti rak çı la rı hö ku mə
ti po lis zo ra kı lı ğı na son qoy
maq üçün təd bir lər gör mə
yə ça ğı rıb lar. Ak si ya Ok lend 
po lis de par ta men ti nin bi na sı 
qar şı sın da ke çi ri lib. Bir qrup 
eti raz çı bi na nın gi ri şi ni bağ la
ma ğa cəhd gös tə rib. Nə ti cə də 
po lis 25 ak si ya çı nı həbs edib. 
Ok lend ilə ya na şı Va şinq ton, 
NyuYork və Bos ton da da küt
lə vi nü ma yiş lər ke çi ri lib. Qeyd 

edək ki, Ok lend də 2 gün əv vəl 
ke çi ri lən ak si ya lar da po lis iğ ti
şaş tö rət mə yə cəhd gös tə rən 
45 nə fə ri həbs et miş di.

Mü səl man lar əley hi nə 
nü ma yiş lər da vam edir 

“Spie gel On li ne”nın mə
lu ma tı na gö rə, Al ma ni ya nın 
Drez den şə hə rin də  sağ yö
nüm lü “Pe gi da” təş ki la tı nın ça
ğı rı şı ilə mü səl man lar əley hi
nə ye ni dən nü ma yiş ke çi ri lib. 
Say ca 9cu eti raz yü rü şün də 15 
min adam iş ti rak edib. Ak si ya ya 
neo na sist “NPD” par ti ya sı nın 
nü ma yən də lə ri və di gər ult ra
sağ si ya si qüv və lər də qo şu lub.

ABŞın Bal ti mor şə hə rin
də müş tə ri lə ri üzün ta nın ma
sı funk si ya sı va si tə si lə iden ti
fi ka si ya edə cək ban ko ma tın 
sı na ğı ke çi ri lir.

“Se cu rityp lus” Fe de ral Kre
dit İt ti fa qı yed di şö bə nin bi rin
də bio met rik ban ko mat qu raş
dır ma ğa baş la yıb. Sı naq da fi li al 
iş çi lə ri iş ti rak edə cək. Müş tə ri 
sək kiz rə qəm li PİN ko du da xil 
et mə yə baş la yan za man ban
ko mat onun fo to şək li ni çə kə

cək. İs ti fa də çi növ bə ti də fə 
di gər tran zak si ya nı ye ri nə ye
tir mək üçün ban ko ma ta ya
xın la şan da apa rat onun üzü nü 
skan edə rək yad daş da qa lan 
şə kil lə mü qa yi sə edə cək. Təs
vir lər uy ğun gəl dik də əmə liy
yat PİNkod da xil edil mə dən 
hə ya ta ke çi ri lə cək.

İs ti fa də çi bir ne çə tran zak
si ya ye ri nə ye tir dik də ban ko
mat on la rın hər bi rin də is ti
fa də çi nin üzü nü skan edə cək. 

Pa ris də min lər lə tak si sü
rü cü sü nü ma yiş ke çi rib. On lar 
li sen zi ya sız in ter net si fa ri şi ilə 
sər ni şin da şı ma hə ya ta ke çi rən 
ABŞın “Uber” şir kə ti nin fəa
liy yə ti nə eti raz la rı nı bil di rib lər. 
Ak si ya çı lar “Uber”i əda lət siz rə
qa bət də it ti ham edib lər. Ak si ya 
pay taxt da nəq liy ya tın hə rə kə ti
ni if ic edib. 

Tak si sü rü cü lə ri nin tə ləb 
və şi ka yət lə ri ni nə zə rə alan 
baş na zir Ma nu el Vals yan va rın 
1dən Fran sa əra zi sin də “Uber” 
şir kə ti nin fəa liy yə ti nə qa da ğa 

tət biq edə cə yi ni de yib. Okt yabr
da məh kə mə  xü su si da şı ma lar 
haq qın da qa nu nu poz maq it ti ha
mı ilə şir kə ti 100 min av ro cə ri
mə lə miş di. Qeyd edək ki, “Uber” 
şir kə ti dün ya nın 150 şə hə rin də 
fəa liy yət gös tə rir. Şir kə tin xid
mə ti sər ni şin lə rə da ha ucuz ba
şa gə lir. Bun dan əla və “Uber”in 
əmək daş la rı nın tak si sü rü cü
lə rin dən fərq li ola raq, li sen zi ya 
üçün 10 min lər lə av ro ödə mə si
nə eh ti yac yox dur. Av ro pa da rəs
mi tak si xid mət lə ri “Uber”ə qar şı 
fə al mü ba ri zə apa rır. 

“Bu ta” İn cə sə nət Mər kə
zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Lon don
da ke çi ri lən ikin ci Bey nəl xalq 
“Bu ta” Azər bay can İn cə sə nə ti 
Fes ti va lı çər çi və sin də gör kəm li 
pia no çu, bəs tə kar, cazmu ğam 
jan rı nın ba ni si, əmək dar in cə
sə nət xa di mi Va qif Mus ta fa za
də yə həsr edi lən kon sert olub. 
Lon do nun məş hur “Mər kə zi 
Vest mins ter” sa lo nun da təş kil 
edi lən ge cə də di as po ru mu zun 
təm sil çi lə ri, yer li və xa ri ci ic ti
ma iy yə tin nü ma yən də lə ri də 
da xil ol maq la, xey li say da sə
nət se vər iş ti rak edib.

“Bu ta” İn cə sə nət Mər kə zi
nin baş di rek to ru Nə sib Pi ri yev 
Va qif Mus ta fa za də nin uğur lu 
sə nət yo lu haq qın da mə lu mat 
ve rib. Qeyd edi lib ki, gör kəm li 
sə nət ka rın  şöh rə ti və fa tın dan 
son ra da dün ya ya səs sal maq
da da vam edib. Döv lət mü ka
fa tı lau rea tı adı na la yiq gö rü lən 
V.Mus ta fa za də1964cü il dən 
“Ore ro” an samb lı na, “Qaf qaz” 
caz üç lü yü nə, “Ley li” və “Se
vil” qa dın vo kal inst ru men
tal və “Mu ğam” inst ru men tal 
an sambl la rı na rəh bər lik edib. 
Bey nəl xalq caz mü sa bi qə lə ri 
və fes ti val la rı nın lau rea tı olan 
sə nət ka rın na dir mu ğamcaz 
sin te zi Azər bay can mu si qi si nə 
ye ni bir janr gə ti rib.

Va qif Mus taf za də sə nə ti
nin Şərq və Qərb mu si qi si nin 
sin te zi ni caz jan rın da ecaz kar 
tə cəs süm et di rən qı zı Əzi zə 
Mus ta fa za də tə rə fin dən uğur
la da vam et di ril di yi vur ğu la nıb.

Son ra ge cə də ca zın “Azər
bay can lı şah za də si” ki mi ta nı
nan Əzi zə Mus ta fa za də özü
nün bəs tə lə di yi mu si qi lər lə 
ya na şı, klas sik lə rin əsər lə ri ni 
də ifa edib. Caz us ta sı nı məş
hur mu si qi çi lər Ralf Cet to və 
Si mon Zim bar do mü şa yi ət 
edib lər. Onun ifa sın da kı mu
ğamcaz sin te zi ta ma şa çı la rın 
bö yük rəğ bə ti ni qa za nıb.

Da ha son ra gör kəm li sak
sa fon ifa çı sı İqor But man və 
gür cü mü ğən ni si və bəs tə ka rı 
Ni no Ka ta mad ze mu si qi çi lər 
Ta maz Ku raş vi li (bas), Da vid 
Abu lad ze (na ğa ra), Zu ra Ra
miş vi li nin (pia ni no) mü şa yiə ti 
ilə ge cə yə rəng qa tıb lar.
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“Binəqədi” qəzetinin kollektivi İftixar Piriyevə, anası 
Zərifə xanımın 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.


