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“Cənub”qazdəhlizi
layihəsibölgədəsabitliyə
vəinkişafatöhfəverəcək

AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyev
İrannümayəndəheyətiniqəbuledib

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
fev ra lın 12də Ba kı da Cə nub 
qaz dəh li zi Məş və rət Şu ra sı 
çər çi və sin də na zir lə rin gö rü
şün də iş ti rak edib.

Təd bir də çı xış edən döv
lə ti mi zin baş çı sı bu gö rü şün 
Ba kı da ke çi ril mə si tə şəb bü
sü nə ver dik lə ri dəs tə yə gö rə 
iş ti rak çı öl kə lə rin rəh bər
lə ri nə tə şək kü rü nü bil di rib. 
Azər bay can Pre zi den ti bu 
gö rü şün ol duq ca mü na sib 
vaxt da – “Cə nub” qaz dəh li
zi la yi hə si nin prak ti ki ola raq 
hə ya ta ke çi ril mə si ilin də baş 
tut ma sı nın mü hüm əhə miy
yə ti ni vur ğu la yıb, gö rüş za
ma nı apa rı lan mü za ki rə lə rin, 
fi  kir mü ba di lə si nin la yi hə nin 
uğur la hə ya ta ke çi ril mə si nə 
töh fə ve rə cə yi nə əmin li yi ni 
bil di rib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı “Cə
nub” qaz dəh li zi nin re al laş
dı rıl ma sı ilə bağ lı ha si lat çı, 
tran zit və is teh lak çı öl kə lər 
ara sın da səy lə ri əla qə lən dir
mə yin va cib li yi ni vur ğu la ya
raq de yib: “Bu gö rü şün ke çi
ril mə si üçün çox mü na sib bir 
vaxt dır. Çün ki bu il “Cə nub” 
qaz dəh li zi la yi hə si nin prak
ti ki ola raq hə ya ta ke çi ril mə si 
baş la yır. Bu la yi hə bi zi bir ləş
di rir və onun la bağ lı əla və 
əla qə lən dir mə, fi kir mü ba
di lə si la zım dır. Əmi nəm ki, 
bu gün kü gö rüş ər zin də fi  kir 
mü ba di lə si, mü za ki rə lər bu 
la yi hə nin uğur la hə ya ta ke
çi ril mə si nə töh fə ve rə cək dir.

Azər bay can dün ya da neft  
ha sil edən ilk öl kə ki mi ta nı
nır. Bu, XIX əs rin or ta la rın

da baş ver di. Ey ni za man da, 
XX əs rin or ta la rın da də niz
də neft  ha sil edən ilk öl kə də 
Azər bay can dır. Bu sə bəb dən 
Azər bay ca nın neft  sə na ye si
nin ta ri xi çox zən gin dir. Onu 
da bil dir mək is tə yi rəm ki, 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin də 
Azər bay can da is teh sal olu nan 
neft  So vet İt ti fa qı nın ha sil et
di yi nef tin 80 fai zi ni təş kil 
edir di. Azər bay can neft  çi lə ri 
fa şizm üzə rin də Qə lə bə nin 
əl də edil mə si nə bö yük töh fə 
ve rib lər. Ola bil sin ki, Azər
bay can neft  i ol ma say dı, İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə si nin nə ti cə
lə ri baş qa cür olar dı.

La kin So vet İt ti fa qı nın 
sü qu tu za ma nı neft sə na ye
sin də ki və ziy yət ürə ka çan 
de yil di. Qu ru da olan ya taq lar 
əsa sən tü kən miş di. 1991ci il

də Azər bay can müs tə qil li yi ni 
bər pa et dik də neft sə na ye si 
böh ran içə ri sin də idi. Nə in
ki neft  sə na ye si, bü töv lük də 
biz cid di hər bi, si ya si, iq ti sa
di böh ran la üz ləş dik. Və tən
daş mü ha ri bə si, Er mə nis ta
nın iş ğa lı baş ver di. Nə həng 
neft  ya taq la rı mı zın iş lən mə si 
üçün nə ma liy yə eh ti yat la rı
mız, nə də ki tex ni ki im kan
la rı mız var dı.

Yal nız Hey dər Əli yev 
1993cü il də Pre zi dent se çil
dik dən son ra və ziy yət sa bit
ləş di, və tən daş mü ha ri bə si 
da yan dı, biz is la hat la ra baş la
dıq. İs la hat la rın mü hüm ele
ment lə rin dən bi ri Azər bay
ca nı dün ya ya açıq et mək idi. 
Biz xa ri ci sər ma yə lə ri cəlb 
et mə yə baş la dıq və Azər
bay can da çox yax şı sər ma yə 

mü hi ti ni ya rat dıq. Bu fakt 
sa yə sin də Azər bay ca nın in
di ki iq ti sa diy ya tı da vam lı dır, 
sa bit dir. Bir ba şa xa ri ci sər
ma yə lə rin adam ba şı na olan 
həc mi nə gö rə Azər bay can 
keç miş so vet mə ka nın da apa
rı cı yer də dir.

1994cü il Azər bay ca nın 
ye ni ener ji stra te gi ya sı nın baş
lan ğıc ili idi. Hö ku mə ti miz ilə 
dün ya nın əsas neft  şir kət lə ri 
kon sor siu mu ara sın da mü qa
vi lə im za lan dı. 1994cü il də 
im za la nan mü qa vi lə dər hal 
“Əs rin mü qa vi lə si” adı nı al dı. 
Bu, sər ma yə lə rin həc mi və 
re surs əsa sı ki mi gö tü rü lən 
“Azə riÇı raqGü nəş li” ya ta ğı
nın dün ya da kı ən bö yük neft  
ya taq la rın dan bi ri ol ma sı fak tı 
ilə bağ lı idi. İyir mi il dən çox
dur ki, hə min ya taq iş lə ni lir 

və öl kə miz də neft  ha si la tı nın 
əsas özə yi he sab olu nur. Bu na 
gö rə də 1994cü il ener ji stra
te gi ya sı nın baş lan ğıc ili ol du. 
Be lə lik lə, Xə zər də ni zi ilk 
də fə ola raq xa ri ci sər ma yə lər 
üçün açıq elan edil di.

La kin Azər bay ca nın açıq 
də ni zə çı xı şı ol ma yan öl kə 
ol du ğu nu nə zə rə ala raq bi zim 
nef ti mi zi nəql et mək üçün 
bo ru kə mər lə ri şə bə kə si nə 
eh ti ya cı mız var idi. Bir mə na
lı ola raq, Azər bay can, Gür
cüs tan və Tür ki yə ara sın da 
re gio nal əmək daş lı ğa əsas la
nan əla qə lən di ril miş səy lər 
bey nəl xalq ba zar la ra neft  və 
qa zın nəq li üçün baş lan ğıc 
mər hə lə də müa sir bo ru kə
mər lə ri sis te mi ni müm kün 
et di.

Ardı səh. 2-də

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
fev ra lın 16da İran İs lam Res
pub li ka sı nın xa ri ci iş lər na zi
ri Mə həm məd Ca vad Zə ri fi n 
baş çı lıq et di yi nü ma yən də he
yə ti ni qə bul edib.

Mə həm məd Ca vad Zə rif 
İran İs lam Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Hə sən Ru ha ni nin 
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 əla
qə lə rin bü tün sa hə lə ri əha tə 
et di yi ni bil di rən Azər bay can 
Pre zi den ti mü na si bət lə ri mi
zin möh kəm lən di ril mə sin də 
müx tə lif sə viy yə li qar şı lıq lı 
sə fər lə rin əhə miy yə ti ni vur
ğu la yıb. Dövlət başçısı İran 
Pre zi den ti Hə sən Ru ha ni 
ilə ke çir di yi gö rüş lər za ma nı 
qə bul edi lən qə rar la rın önə
mi ni qeyd edib, İra nın xa ri

ci iş lər na zi ri Mə həm məd 
Ca vad Zə ri fi n baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti nin öl kə
mi zə sə fə ri nin məh sul dar 
ola ca ğı na və əla qə lə ri mi zin 

da ha da ge niş lən di ril mə
si işi nə xid mət edə cə yi nə 
ümid var ol du ğu nu bil di rib.

Mə həm məd Ca vad Zə rif 
öl kə lə ri miz ara sın da iki tə

rəf  i əla qə lə rin də rin ta ri xə 
ma lik ol du ğu nu vur ğu la yıb. 
O, İranAzər bay can mü na
si bət lə ri nin qu rul ma sın da 
Azər bay can xal qı nın ümum

mil li li de ri Hey dər Əli ye vin 
xid mət lə ri ni bö yük eh ti ram la 
xa tır la dıb. İra nın xa ri ci iş lər 
na zi ri öl kə lə ri miz ara sın da 
əla qə lə rin bun dan son ra da 
uğur la da vam et di ri lə cə yi nə 
əmin li yi ni ifa də edib.

Gö rüş də öl kə lə ri miz ara
sın da re gio nal təh lü kə siz lik, 
ter ro riz mə qar şı mü ba ri zə, 
bey nəl xalq təş ki lat lar çər çi
və sin də əmək daş lıq, ener ji, 
nəq liy yat, müa sir tex no lo
gi ya lar, kənd tə sər rü fa tı və 
di gər sa hə lər də əla qə lə rin 
in ki şaf pers pek tiv lə ri ilə bağ lı 
mə sə lə lər ət ra fın da fi  kir mü
ba di lə si apa rı lıb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Pre
zi dent Hə sən Ru ha ni nin sa
lam la rı na gö rə min nət dar lı
ğı nı bil di rib, onun da sa lam
la rı nı İra nın döv lət baş çı sı na 
çat dır ma ğı xa hiş edib.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev fev ra lın 17də ABŞ 
döv lət ka ti bi nin Av ro pa və 
Av ra si ya mə sə lə lə ri üz rə 
müa vi ni xa nım Vik to ri
ya Nu lan dın baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti ni qə bul 
edib.

Gö rüş də öl kə lə ri miz 
ara sın da iki tə rəf li əla qə
lə rin müx tə lif sa hə lər də 
in ki şa fın dan ra zı lıq ifa də 
olu nub, Azər bay canABŞ 
əmək daş lı ğı yük sək qiy
mət lən di ri lib. Söh bət za
ma nı öl kə lə ri mi zin ener ji, 
təh lü kə siz lik, ter ro riz mə 

qar şı mü ba ri zə, Əf qa nıs
tan la bağ lı əmək daş lı ğın 
pers pek tiv lə ri, in san hü
quq la rı, de mok ra tik tə si
sat lar, bu is ti qa mət də dia
lo qun apa rıl ma sı və di gər 
mə sə lə lər mü za ki rə edi lib.

Gö rüş də, ey ni za man
da, Er mə nis tanAzər bay
can, Dağ lıq Qa ra bağ mü na
qi şə si nin ni za ma sa lın ma sı, 
böl gə də gər gin li yin ara dan 
qal dı rıl ma sı, da nı şıq la rın 
da vam et di ril mə si, re gi on
da sülh və sa bit li yin tə min 
olun ma sı ilə bağ lı mə sə lə
lər ət ra fın da da ge niş 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 fev ra lın 12də ABŞ 
Döv lət De par ta men ti nin 
bey nəl xalq ener ji mə sə
lə lə ri üz rə xü su si el çi si 
və əla qə lən di ri ci si Amos 
Hoxs tay nın baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti ni qə bul 
edib.

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

ara sın da iki tə rəf li mü na
si bət lə rin in ki şa fın dan 
məm nun luq ifa də olu nub, 
ener ji, nəq liy yat və di gər 
la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril
mə si üçün yax şı po ten sia
lın ol du ğu vur ğu la nıb və 
bu is ti qa mət də əmək daş
lıq əla qə lə ri nin ge niş lən
di ril mə si ilə bağ lı mə sə lə
lər ət ra fın da fi  kir mü ba di
lə si apa rı lıb

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
fev ra lın 12də Yu na nıs ta nın 
məh sul dar is teh sal, ət raf mü
hit və ener ji na zi ri Pa na yio tis 
La fa za ni si qə bul edib.

Gö rüş də Azər bay can 
ilə Yu na nıs tan ara sın da 
qar şı lıq lı fay da lı əmək daş
lı ğın yax şı sə viy yə də ol du
ğu bil di ri lib. Öl kə lə ri miz 

ara sın da möv cud olan ta ri xi 
əla qə lə rin iki tə rəf  i mü na
si bət lə ri mi zin ge niş lən di
ril mə si üçün yax şı im kan 
ya rat dı ğı qeyd olu nub.

Söh bət za ma nı hə ya ta 
ke çi ri lən qlo bal ener ji la yi
hə lə ri nin öl kə lə rin birbi ri
nə da ha da ya xın laş ma sı və 
in ki şa fı ba xı mın dan önə mi 
vur ğu la nıb.

Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti İl
ham Əli yev fev ra lın 16da 
ATƏTin Minsk qru pu nun 
həm sədr lə ri Pyer Andr yö
nu (Fran sa), İqor Po po vu 
(Ru si ya), Ceyms Uorli ki 
(ABŞ) və ATƏTin fəa liy
yət də olan səd ri nin xü su si 

nü ma yən də si An ji Kasp şi ki 
qə bul edib.

Gö rüş də Er mə nis tan
Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si nin ni za ma sa lın
ma sı ilə bağ lı da nı şıq la rın ha
zır kı və ziy yə ti və pers pek tiv
lə ri nə da ir mə sə lə lər ət ra fın
da fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Genişfikirmübadiləsi
aparılıb

DövlətbaşçısıABŞ
nümayəndəheyətini
qəbuledib

Qlobalenerjilayihələri
ölkələriyaxınlaşdırır

DağlıqQarabağmünaqişəsi
müzakirəedilib
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həm uğur, həm 
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“Cənub”qazdəhlizi
layihəsibölgədəsabitliyə
vəinkişafatöhfəverəcək
Əvvəli səh. 1-də

Azər bay ca nın ener ji si
ya sə ti nin hə ya ta ke çi ril
mə sin də bu gün haq qın da 
da nış dı ğı mız “Cə nub” qaz 
dəh li zi üçün va cib olan və
ziy yə ti müm kün edən bir ne
çə mü hüm mər hə lə lə ri si zə 
xa tır lat maq is tər dim. Çün ki 
“Cə nub” qaz dəh li zi la yi hə si 
bu ra da – Azər bay can da son 
20 il ər zin də tə rəf daş la rı
mız la apar dı ğı mız işə əsas
la nır. 1996cı il də Azər bay
can la bpnin rəh bər lik et di yi 
xa ri ci şir kət lər kon sor siu mu 
ara sın da “Şah də niz” ya ta ğı na 
da ir sa ziş im za lan dı. “Şah də
niz” qaz ya ta ğı “Cə nub” qaz 
dəh li zi üçün ən mü hüm re
surs ba za sı dır. 1997ci il də 
“Çı raq” plat for ma sın da ilk 
neft ha sil edil di. Bu, ola bil
sin ki, neft sə na ye si ta ri xin də 
re kord idi. Yə ni, mü qa vi lə
nin im za lan ma sı ilə ilk neft in 
ha sil edil mə si ara sın da vaxt 
fər qi cə mi üç il ol du. 1999
cu il də Xə zər də ni zi ilə Qa ra 
də ni zi bir ləş di rən Ba kıSup
sa bo ru kə mə ri çə kil miş dir. 
Be lə lik lə, Azər bay can nef ti 
Gür cüs ta nın Qa ra də niz də ki 
Sup sa li ma nı na nəql edil mə
yə baş lan dı. Bu, şa xə lən di
ril mə nin va cib ele men ti idi. 
İlk də fə ola raq Qa ra də niz lə 
Xə zər də ni zi xam neft i nəql 
edən bo ru kə mə ri ilə bir ləş
di. 2006cı il də Ba kıTbi li
siCey han neft bo ru kə mə ri 
is tis ma ra ve ril di. Xə zər və 
Ara lıq də niz lə ri ilk də fə ola
raq bo ru kə mə ri ilə bir ləş di. 
2007ci il də Ba kı, Tbi li si və 
Tür ki yə nin Ər zu rum şə hə ri
ni bir ləş di rən Cə nu bi Qaf qaz 
qaz kə mə ri çə kil di.

Bü tün bu mü hüm mər
hə lə lər Azər bay ca nın ener ji 
si ya sə ti nin hə ya ta ke çi ril mə
sin də ol duq ca əhə miy yət li 
idi. Biz Gür cüs tan və Tür ki
yə də ki tə rəf daş la rı mız la bir
gə qar şı mız da du ran bü tün 
məq səd lə rə və hə dəf ə rə na
il ol duq. Bu, həm çi nin məh
sul dar re gio nal əmək daş lı ğın 
gö zəl nü mu nə si idi. Bu hal
da birbi ri ni dəs tək lə yən və 
birbi ri ilə əmək daş lıq edən 
üç öl kə çox id dia lı məq səd lə
rə na il ol du. La kin bu, de mək 
la zım dır ki, plan la rı mı zın 
yal nız baş lan ğı cı idi. Çün ki 
nə həng “Şah də niz” ya ta ğı və 
Azər bay ca nın di gər qaz ya
taq la rı tə bii qa zı Azər bay can
dan bey nəl xalq ba za ra nəql 
edə cək “Cə nub” qaz dəh li zi
nin çə kil mə si nin zə ru ri li yi ni 
dik tə edir di. Bu la yi hə nin də 
hə ya ta ke çi ril mə sin də mü
hüm mər hə lə lər var. 2011ci 

il də mə nim lə Av ro pa Ko mis
si ya sı nın səd ri cə nab Bar ro zu 
ara sın da Ba kı da “Cə nub” qaz 
dəh li zi haq qın da Bir gə Bə
yan na mə im za lan dı. Bu sə
nəd də Azər bay can “Cə nub” 
qaz dəh li zi nə əsas töh fə ve
rən və hə ya ta ke çi rən öl kə 
ki mi gös tə ri lir.

2012ci il də Tran sA na
do lu – TA NAP qaz bo ru kə
mə ri nin ti kin ti si ilə əla qə
dar Azər bay can ilə Tür ki yə 
ara sın da sa ziş im za lan dı. Bu 
sa ziş “Cə nub” qaz dəh li zi nin 
hə ya ta ke çi ril mə sin də mü
hüm rol oy na dı. Çün ki Azər
bay can qa zı nın nəql edil mə
sin də əsas ola caq la yi hə nin 
uzun il lər ər zin də mü za ki
rə si za ma nı bi zim tə rə fi miz
dən TA NAP la yi hə si təq dim 
edil di, dər hal bü tün tə rəf
daş la rı mı zın güc lü dəs tə yi ni 
qa zan dıq. Bir söz lə, TA NAP 
Cə nub qaz dəh li zi nin hə ya ta 
ke çi ril mə sin də mü hüm yer 
tu tur. Siz yə qin ki, bi lir si niz, 
ar tıq TA NAPın prak ti ki hə
ya ta ke çi ril mə si nə baş la nıb. 
2013cü il də Tran sAd ria tik 
bo ru kə mə ri Av ro pa ya əsas 
ix rac marş ru tu ki mi se çil di 
və 2014cü il sent yab rın 20
də isə “Cə nub” qaz dəh li zi
nin tə məl qoy ma mə ra si mi 
bu ra da – Ba kı da ke çi ril di. Bu, 
1994cü il sent yab rın 20də 
“Əs rin mü qa vi lə si”nin im za
lan ma sın dan düz 20 il son ra 
baş ver di. Bu, gö rül müş iş
lə rin qı sa ta rix çə si idi. Bu na 
gö rə bir da ha de mək is tə yi
rəm ki, ar tıq Azər bay can da 
və qon şu luq da ya ra dı lan hə
min mü hüm ele ment lər ol
ma dan bu gün “Cə nub” qaz 
dəh li zi la yi hə si yal nız yax
şı bir ide ya və ya is tək ki mi 
səs lə nər di. La kin bu gün bu 

la yi hə ar tıq hə ya ta ke çi ril mə 
mər hə lə sin də olan la yi hə dir.

Qeyd et mək is tə yi rəm ki, 
Döv lət Neft Şir kə ti ilə əsas 
in ves to ru muz olan bp ara
sın da tə rəf daş lıq neftqaz la
yi hə lə ri mi zin hə ya ta ke çi ril
mə sin də ol duq ca mü hüm rol 
oy na dı. Ar tıq 20 il dir ki, bu 
tə rəf daş lıq da vam edir və gə
lən il lər də də da vam edə cək.

Bir da ha de yim ki, “Cə
nub” qaz dəh li zi üçün re surs 
ba za sı bpnin əmə liy yat çı 
ol du ğu “Şah də niz” ya ta ğı
dır. “Şah də niz”dən baş qa di
gər nə həng qaz ya taq la rı nı 
da gö tür sək, – ye ri gəl miş
kən, he sab la ma la rı mı za gö rə 
Azər bay ca nın təs diq lən miş 
qaz eh ti yat la rı 2,5 tril yon 
kub metr dən çox dur, – “Ab
şe ron”, “Ümid” və di gər ya
taq lar “Cə nub” qaz dəh li zi 
la yi hə si nə bir mə na lı ola raq 
töh fə ve rə cək. Çox gü man ki, 
bu gün proq noz laş dır dı ğı mız 
rə qəm lə ri üs tə lə yən da ha 
çox ha si la tı mız və ix ra cı mız 
ola caq.

Əmək daş lı ğı mı zın va cib 
ele men ti, əl bət tə ki, səy lə ri
mi zin əla qə lən di ril mə si dir. 
Fik rim cə, Məş və rət Şu ra sı
nın bu gün ke çi ri lən top lan
tı sı bu məq sə di da şı ya caq. 
Gö rül müş və plan laş dı rıl mış 
iş lər ba rə də təq di mat ola caq. 
La kin bu la yi hə də iş ti rak 
edən bü tün öl kə lər və şir kət
lər ara sın da əla qə lən dir mə 
və sə mə rə li ün siy yət uğu run 
əsas il kin şərt lə rin dən bi ri 
ola caq. Əv vəl cə ol du ğu ki mi, 
Gür cüs tan, Tür ki yə və Azər
bay can ara sın da apa rıl mış üç
tə rəf li əmək daş lı ğa bən zər 
qay da da iş lə mə li yik. Hə min 
üç tə rəf i əmək daş lıq və yük
sək sə viy yə də olan qar şı lıq lı 

eti mad, dəs tək ar tıq qeyd et
di yim la yi hə ni hə ya ta ke çir
mə yə im kan ya rat dı. Ha zır da 
isə da ha mü rək kəb və ziy yət
dir. Çün ki iş ti rak çı la rın və 
tə rəf ə rin sa yı çox dur. Bu na 
gö rə bi zə mak si mal sə viy yə
də qar şı lıq lı eti mad la zım dır 
və birbi ri mi zi dəs tək lə mə
li yik. Ha mı mız bu la yi hə nin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə töh fə 
ver mə li yik ki, onu vax tın da 
ic ra edək.

“Cə nub” qaz dəh li zi ener
ji təh lü kə siz li yi la yi hə si dir. 
Bu, bi zim üçün ener ji təh lü
kə siz li yi dir. Çün ki Azər bay
can bey nəl xalq ba zar la ra bö
yük həcm də tə bii qa zı ix rac 
et mək im ka nı qa za na caq. Bu, 
həm də is teh lak çı və tran zit 
öl kə lər üçün ener ji təh lü kə
siz li yi dir. Çün ki bu gün ener ji 
təh lü kə siz li yi nə is tə ni lən öl
kə nin mil li təh lü kə siz li yin
dən ay rı ba xı la bil məz. Ener ji 
re surs la rı nə in ki çi çək lən mə, 
proq noz laş dır ma və sa bit lik 
mən bə yi ola bi lir, həm çi nin 
bə zən rə qa bət və düş mən
çi lik mən bə yi nə də çev ri lir. 
Fik ri miz cə, bi zim fəl sə fə miz 
on dan iba rət dir ki, ener ji re
surs la rı sa bit li yə, proq noz laş
dır ma ya, əmək daş lı ğa və qar
şı lıq lı dəs tə yə töh fə ver mə
li dir. Əmi nəm ki, ha si lat çı, 
tran zit və is teh lak çı öl kə lər 
üçün uduş lu və ziy yət, la yi hə
nin 3 kom po nen ti ara sın da kı 
ma raq lar ba lan sı la yi hə mi zin 
uğur la hə ya ta ke çi ril mə si nin 
baş lı ca sə bə bi ola caq.

Ener ji re surs la rı nın şa
xə lən di ril mə si ha zır da bey
nəl xalq təş ki lat la rın əsas 
are na sın da mü za ki rə olu
nan mə sə lə dir. Azər bay can 
şa xə lən dir mə də öz ro lu nu 
oy na yır. Şa xə lən dir mə haq

qın da da nı şan da biz yal nız 
marş rut la rın de yil, həm də 
mən bə lə rin şa xə lən di ril mə
si ni nə zər də tu tu ruq. Marş
rut la rın da şa xə lən di ril mə si 
va cib dir, la kin mən bə ey ni 
olan da və ziy yət çox də yiş mir. 
Mən bə lə rin şa xə lən di ril mə
si va cib dir. Bu hal da, Xə zər 
də ni zin də çı xan qaz – Azər
bay can qa zı növ bə ti il lər ər
zin də Av ro pa is teh lak çı la rı 
üçün ye ga nə ye ni qaz mən
bə yi ola caq.

Əl bət tə ki, bu, ta ma mi
lə baş qa və ziy yət ya ra dır. Bu 
gün qar şı mız da öl kə lər dən 
iba rət ko man da var. Av ro pa 
Ko mis si ya sı güc lü dəs tə yi ni 
ve rir. Çox şa dam ki, bu gün kü 
gö rüş də cə nab Şef ço viç iş ti rak 
edir. Bu, plan la rı mız da nik
bin li yi ar tı rır. Çün ki əmi nəm 
ki, bu la yi hə nin hə ya ta ke çi ril
mə si məq sə di lə nə zər də tut
du ğu muz bü tün mə sə lə lər öz 
həl li ni ta pa caq. La yi hə vax tın
da ic ra olu na caq və ha mı mız 
“Cə nub” qaz dəh li zi nin baş 
tut ma sı nı qeyd edə cə yik. La
kin bu na na il ol maq üçün əla
qə lən dir mə, qar şı lıq lı eti mad 
və bu pro se sə qo şul muş bü tün 
öl kə lər ara sın da sıx qar şı lıq lı 
əla qə la zım dır”.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
la yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə si 
üçün nə zər də tu tu lan bü tün 
mə sə lə lə rin müs bət həl li
ni ta pa ca ğı na və la yi hə nin 
vax tın da ic ra olu na ca ğı na 
əmin li yi ni bil di rib, Məş və rət 
Şu ra sı na işin də uğur lar ar zu
la yıb.

Təd bi rin ye ku nun da Cə
nub qaz dəh li zi Məş və rət Şu
ra sı çər çi və sin də na zir lə rin 
gö rü şü nün iş ti rak çı la rı tə rə
fin dən mət bu at üçün bir gə 
bə ya nat im za la nıb.

 Heydər Əliyev Fondu

Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon
du nun pre zi den ti Meh ri ban 
Əli ye va Pa kis tan İs lam Res
pub li ka sı nın “Hi lale Pa kis
tan” or de ni ilə təl tif olu nub. 
Pa kis tan Pre zi den ti Məm nun 
Hü seyn fev ra lın 11də bu ba

rə də sə rən cam im za la yıb.
Qeyd edək ki, “Hi lale 

Pa kis tan” Pa kis tan İs lam 
Res pub li ka sı nın ali or de ni
dir. Hey dər Əli yev Fon du
nun pre zi den ti Meh ri ban 
Əli ye va bu or den ilə təl tif 
olu nan ilk bi rin ci xa nım dır.

Azər bay ca nın bi rin
ci xa nı mı, Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh
ri ban Əli ye va fev ra lın 10da 
xalq ar tis ti Əli ba ba Məm
mə do vun 85 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə xa nən də ilə 
gö rü şüb.

Qeyd edək ki, öl kə nin 
bi rin ci xa nı mı nın tə şəb
bü sü ilə mil li mu si qi mə
də niy yə ti mi zin gör kəm
li nü ma yən də si, mu ğam, 
təs nif və xalq mah nı la rı nın 
ma hir ifa çı sı Əli ba ba Məm
mə do vun 85 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə xa nən də
nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı na 
həsr olu nan ye ni mu si qi 
al bo mu nəşr edi lib. Top lu
da us tad xa nən də nin uşaq
lıq və gənc lik il lə ri, zən gin 
və unu dul maz ha di sə lər lə 
yad da qa lan ya ra dı cı lıq yo
lun dan söh bət açı lır.

Meh ri ban Əli ye va bil di
rib ki, al bo ma xalq mu si qi
si nin in cə lik lə ri ni, klas sik 
Azər bay can poe zi ya sı nın 
nü mu nə lə ri ni gö zəl bi lən 

və öz ori ji nal ifa üs lu bu ilə 
Azər bay can mil li mu si qi 
xə zi nə si ni zən gin ləş di rən 
Əli ba ba Məm mə do vun hə
yat və fəa liy yə tin dən bəhs 
edən ki tab, onun mü əl li fi 
ol du ğu mah nı və təs nif ə
rin not ya zı la rı nın yer al dı ğı 
iki nəşr və xa nən də nin ifa
sın da xalq mah nı la rı, təs nif
lər və mu ğam lar dan iba rət 
4 CD da xil dir.

Meh ri ban Əli ye va Əli
ba ba Məm mə do vun mil
li xa nən də lik mək tə bi nin 
ənə nə lə ri nin qo ru nub sax
la nıl ma sı və in ki şaf et di ril
mə sin də əvəz siz xid mət lə
ri nin ol du ğu nu vur ğu la yıb.

Əli ba ba Məm mə dov 
isə ona gös tə ri lən diq qət 
və qay ğı ya gö rə bi rin ci xa
nı ma min nət dar lı ğı nı bil
di rib, Meh ri ban Əli ye va nın 
bir ba şa hi ma yə si ilə son il
lər Azər bay can da mu ğam 
sə nə ti nin qo run ma sı, in
ki şa fı və təb li ği sa hə sin də 
bö yük iş lə rin gö rül dü yü nü 
söy lə yib.

Fev ra lın 16da Bey nəl
xalq Mu ğam Mər kə zin də 
Azər bay can Mə də niy yət 
Fon du nun la yi hə si əsa sın
da, Hey dər Əli yev Fon du
nun dəs tə yi, Azər bay can 
Te le vi zi ya sı nın təş ki lat çı lı
ğı, Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin iş ti ra kı ilə ke
çi ri lən be şin ci mu ğam te le
vi zi ya mü sa bi qə si baş la yıb.

Mü sa bi qə yə qa tıl mış 
ifa çı la rın çı xış la rı həft ə nin 
ba zar er tə si və cü mə gün
lə ri Azər bay can Te le vi zi ya sı 

və “Mə də niy yət” ka na lın da 
bir ba şa ya yım la nır. Ənə nə
vi ola raq bu il ki mü sa bi qə də 
də 20 gənc ya rı şır.

Gənc ifa çı la rın çı xış
la rı nı qiy mət lən di rə cək 
mün sif ər he yə ti nin tər ki
bi nə xalq ar tist lə ri Əli ba ba 
Məm mə dov, Arif Ba ba yev, 
Sə ki nə İs ma yı lo va, Mən
sum İb ra hi mov, Ra miz Qu
li yev, əmək dar in cə sə nət 
xa dim lə ri Sər dar Fə rə cov 
və Na dir Axun dov da xil
dir lər.

MehribanƏliyeva
Pakistanınaliordeniilə
təltifolunub

XalqartistiƏlibaba
Məmmədovlagörüş

Beşincimuğamteleviziya
müsabiqəsibaşlayıb

Əməkdaşlığınperspektivləri
müzakirəolunub

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
fev ra lın 11də Əl cə za ir Xalq De mok ra tik Res pub li ka sı nın 
ener ge ti ka na zi ri, Pre zi den tin xü su si el çi si Yo sef Yus fi ni qə
bul edib.

Yo sef Yus fi Əl cə za ir Xalq De mok ra tik Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Əb dü lə ziz Bu tef i ka nın mək tu bu nu döv lə ti mi
zin baş çı sı na təq dim edib.

Gö rüş də öl kə lə ri miz ara sın da iki tə rəf li əla qə lə rin 
uğur lu in ki şa fın dan məm nun luq ifa də edil ib, ener ge ti ka 
sa hə sin də əmək daş lı ğı mı zın pers pek tiv lə ri ilə bağ lı mə
sə lə lər ət ra fın da 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 fev ra lın 11də Fran sa 
Se na tı nın üz vü, keç miş na
zir JanMa ri Bo ke lin baş çı lıq 
et di yi Fran sa nın Al zas re gio
nu nun nü ma yən də he yə ti ni 
qə bul edib.

Azər bay can ilə Fran sa 
ara sın da iki tə rəf i əla qə lə
rin müx tə lif is ti qa mət lər də, 
o cüm lə dən par la ment lə ra
ra sı əmək daş lıq sa hə sin də 
yük sək sə viy yə də ol du ğu nu 
məm nun luq la qeyd edən 
Pre zi dent İl ham Əli yev 
mü na si bət lə ri mi zin möh
kəm lən di ril mə sin də Fran sa 
Pre zi den ti Fran sua Ol land la 

ke çir di yi mü tə ma di gö rüş
lə rin önə mi ni vur ğu la yıb. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı Fran
sa nü ma yən də he yə ti nin 
Azər bay ca na sə fə ri nin öl
kə miz lə ya xın dan ta nış ol
maq və iki tə rəf li əla qə lə
ri mi zin pers pek tiv lə ri ilə 
bağ lı mə sə lə lər ət ra fın da 
fi kir mü ba di lə si apa rıl ma sı 
ba xı mın dan yax şı im kan ya
ra da ca ğı na ümid var ol du ğu
nu bil di rib.

Fran sa Se na tı nın üz vü, 
keç miş na zir JanMa ri Bo kel 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Av ro pa Şu ra sı Par la ment 
As samb le ya sın da Azər bay
can nü ma yən də he yə ti nə 

rəh bər lik et di yi dövr də bu 
qu rum da ça lış ma sı nı və elə
cə də iki il bun dan əv vəl 
Fran sa nü ma yən də he yə ti
nin tər ki bin də Azər bay ca na 
sə fər et mə si ni məm nun luq
la xa tır la yıb.

Gö rüş də Azər bay can
Fran sa iki tə rəf li mü na si
bət lə ri nin müx tə lif is ti
qa mət lər də, o cüm lə dən 
par la ment lə ra ra sı və bey
nəl xalq əmək daş lıq sa hə
lə rin də, elə cə də öl kə lə ri
mi zin re gi on la rı ara sın da 
əla qə lə rin ge niş lən di ril
mə si ilə bağ lı mə sə lə lər 
ət ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rı lıb. 

Əlaqələrmüxtəlif
istiqamətlərdəinkişafedir
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Uğurlarlazənginmərhələ
Ötən ilin ye kun la rı na həsr olun muş he sa bat yı ğın ca ğı ke çi ril miş dir

Fev ra lın 12də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
2014cü ilin ye kun la rı na həsr 
olun muş he sa bat yı ğın ca ğı ke
çi ril miş dir. Təd bir də Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov, 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı – 
Ma dər Mu sa yev, Rə fa el Cəb
ra yı lov, Azər bay can Res pub
li ka sı Pre zi den ti  Ad mi nist ra
si ya sı nın Re gio nal ida rə et mə 
və yer li özü nüi da rə et mə or
qan la rı ilə iş şö bə si nin mə sul 
əmək da şı Ta ğı Ta ğı yev, Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti ya nın da Küt lə vi İn for
ma si ya Va si tə lə ri nin İn ki şa fı
na Döv lət Dəs tə yi Fon du nun 
ic ra çı di rek to ru Vü qar Sə fər li, 
RİH baş çı sı nın müa vin lə ri, 
Apa ra tın mə sul iş çi lə ri, ida rə, 
mü əs si sə və hü quqmü ha fi zə 
or qan la rı nın rəh bər lə ri, ra yon 
ic ti ma iy yə ti nin nü ma yən də
lə ri iş ti rak et miş lər. 

Təd bir dən əv vəl qo naq lar 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la
tı nın in zi ba ti bi na sı qar şı sın da 
ucal dıl mış abi də si nin önü nə 
gül dəs tə lə ri düz müş, da hi 
rəh bə rin xa ti rə si ni eh ti ram la 
yad et miş lər. 

He sa bat yı ğın ca ğı ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin il lik fəa
liy yə ti ni əks et di rən fil min 
nü ma yi şi ilə baş la nıl mış dır. 
İc la sı gi riş sö zü ilə açan Bi
nə qə di RİH baş çı sı Xa ləd
din İs gən də rov bil dir miş dir 
ki, film də nü ma yiş et di ri lən 
təd bir lər il ər zin də ra yon da 
gö rül müş iş lə rin yal nız ki çik 
his sə si dir və bü tün bun lar öl
kə baş çı sı nın tap şı rı ğı əsa sın
da hə ya ta ke çi ril miş dir. 

Ra yon da hə ya ta ke çi ri lən 
abad lıqqu ru cu luq və ye ni
dən qur ma iş lə ri ba rə də yı
ğın caq iş ti rak çı la rı na ət raf lı 
mə lu mat ve rən X.İs gən də rov 
he sa bat ilin də Pre zi dent İl
ham Əli ye vin 7 də fə Bi nə qə
di ra yo nu na gəl di yi ni, bir sı ra 
mü hüm so si almə də ni və in
zi ba ti ob yekt lə rin açı lış la rın da 
iş ti rak et di yi ni diq qə tə çat dır
mış dır. Döv lət baş çı sı nın Bi
nə qə di yə sə fər lə ri nin hər bir 
ra yon sa ki ni tə rə fin dən bö yük 
se vinc və rəğ bət lə qar şı lan dı
ğı nı de yən ic ra ha ki miy yə ti
nin baş çı sı bu diq qət və qay
ğı nın nə ti cə si ki mi möv cud 
prob lem lə rin həl li nin da ha da 
sü rət lən di yi ni, bir sı ra uğur lu 
la yi hə lə rin ger çək ləş di ril di yi
ni diq qə tə çat dır mış dır. Ha
zır da abad lıqqu ru cu luq iş lə
ri nin yük sək temp lə da vam 
et di ril di yi ni diq qə tə çat dı ran 
X.İs gən də rov ra yo nun qə sə bə 
və mik ro ra yon la rın da bir sı ra 
prob lem lə rin möv cud lu ğu nu 
və on la rın həl li is ti qa mə tin də 
zə ru ri təd bir lə rin hə ya ta ke çi
ril di yi ni vur ğu la mış dır.

Son ra he sa bat mə ru zə si 
ilə çı xış et mək üçün söz ra
yon ic ra ha ki miy yə ti baş çı
sı nın müa vi ni Vü sar İs ma yı
lo va ve ril miş dir. Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
sədr li yi ilə 2015ci il yan var 

ayı nın 10da Na zir lər Ka bi
ne ti nin 2014ci ilin so si aliq
ti sa di in ki şa fı nın ye kun la rı na 
və qar şı da du ran və zi fə lə rə 
həsr olun muş ic la sı nın ke çi
ril di yi ni xa tır la dan V.İs ma yı
lov öl kə mi zin qlo bal böh ran 
şə rai tin də di na mik in ki şaf 
et di yi ni diq qə tə çat dır mış dır. 
Da vos Ümum dün ya İq ti sa di 
Fo ru mu nun he sab la ma la rı na 
gö rə, Azər bay can iq ti sa diy ya
tı nın rə qa bət qa bi liy yət li li yi
nə gö rə dün ya da 38ci yer də 
qə rar laş dı ğı nı de yən na tiq bu
nu mü hüm uğur ki mi sə ciy yə
lən dir miş dir. 

Mə ru zə də qeyd edil miş
dir ki, he sa bat ilin də Bi nə qə di 
ra yo nu nun so si aliq ti sa di hə
ya tın da gö rü lən iş lə rin ye ku
nu ki mi  bir sı ra nə ti cə lər əl də 
olun muş dur.  Be lə ki, sə na ye 
sa hə sin də 2013cü ilin mü
va fiq döv rü nə nis bə tən 12,4, 
nəq liy yat sek to run da 38,9, ra
bi tə sek to run da 1, iaşə sek to
run da isə 15,4 fa iz ar tım mü

şa hi də olun muş dur. Ra yo nun 
ti kin ti sek to run da, is teh lak ba
za rın da və əha li yə gös tə ri lən 
pul lu xid mət lər də 2013cü il
lə mü qa yi sə də or ta he sab la 20 
fa iz ar tım qey də alın mış dır. 
2014cü ilin yan varde kabr ay
la rı ər zin də or ta ay lıq no mi nal 
əmək haq qı əv vəl ki ilin mü va
fiq döv rü nə nis bə tən 11,1 fa iz 
ar ta raq, 410,3 ma na ta çat mış
dır. Ötən dövr ər zin də Bi nə
qə di ra yo nu üz rə iş çi lə rin or
ta sa yı 45.387 nə fər ol muş, il 
ər zin də 5620 ye ni və dai mi iş 
ye ri açıl mış dır. Əha li nin so si al 
tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə 2014cü il ər zin də 
2 min 814 ailə yə və ya 11 min 
356 nə fər ailə üz vü nə ün van lı 
so si al yar dım tə yin edil miş dir. 
Ey ni za man da,  il ər zin də 33 
min 838 pen si ya çı ya xid mət 
gös tə ril miş dir. Ödə ni lən pen
si ya məb lə ği 82,3 mil yon ma
nat ol muş dur və bu da əv vəl ki 
ilin mü va fiq döv rü ilə mü qa yi
sə də 10,8 mil yon ma nat çox
dur. Ra yon üz rə or ta pen si ya 
məb lə ği ar ta raq 202,8 ma nat 
təş kil et miş dir.

Mə ru zə də bil di ril miş dir 
ki, bu ilin yan var ayı nın 1i 
və ziy yə ti nə Bi nə qə di ra yo
nun da dai mi qey diy yat da olan 
əha li nin sa yı 257 min 800 nə
fər ol muş dur. İl ər zin də 4 min 
109 nə fə rin do ğu mu və 1424 

nə fə rin ölü mü qey də alın mış, 
tə bii ar tım 2 min 685 nə fər 
təş kil et miş dir. Bu nun la ya na
şı, il ər zin də 2 min 138 ni kah 
və 493 bo şan ma fak tı qey də 
alın mış dır.

Çı xı şı nı da vam et di rən 
V.İs ma yı lov öl kə baş çı sı nın tə
şəb bü sü ilə 17 yan var 2014cü 
il ta ri xin də “20142016cı il
lər də Ba kı şə hə ri nin və onun 
qə sə bə lə ri nin so si aliq ti sa di 
in ki şa fı na da ir Döv lət Proq
ra mı”nın təs diq edil di yi ni, 
sə nəd də Bi nə qə di ra yo nu
na aid 40 təd bi rin nə zər də 
tu tul du ğu nu vur ğu la mış dır. 
O,  xa tır lat mış dır ki, il ər zin
də Döv lət Proq ra mı na uy ğun 
ola raq ay rıay rı təh sil mü əs si
sə lə ri nin əsas lı tə mi ri və ye
ni dən qu rul ma sı iş lə ri hə ya ta 
ke çi ril miş dir. 2014cü ilin II 
rü bün də əsas lı tə mi ri nə baş
la nıl mış 157 və 298 say lı or ta 
mək təb lər müa sir ava dan lıq
lar la  təc hiz edi lə rək ye ni təd
ris ili ərə fə sin də şa gird lə rin 

is ti fa də si nə ve ril miş dir: “Xü
su si lə qeyd et mək la zım dır ki, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli yev 
Bi nə qə di ra yo nun da fəa liy yət 
gös tə rən 115 və 182 say lı tam 
or ta mək təb lər də əsas lı tə mir 
və ti kin ti iş lə rin dən son ra kı 
və ziy yət lə ta nış ol muş dur”. 

Mə ru zə çi ötən dövr ər
zin də ra yon əra zi sin də abad
lıqqu ru cu luq sa hə sin də bir 
sı ra mü hüm iş lə rin gö rül
dü yü nü də diq qə tə çat dır
mış dır. Bil di ril miş dir ki, ra
yon əra zi sin də mər hə lə li və 
plan lı şə kil də hə ya ta ke çi ri
lən abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
çər çi və sin də qə sə bə lə ra ra sı 
və mə həl lə da xi li yol lar da, 
mər kə zi pros pekt lər də, ya
şa yış bi na la rı nın fa sad və 
dam ör tük lə rin də, park və 
mey dan lar da, həm çi nin di
gər inf rast ruk tur sa hə lə rin
də ye ni dən qur ma və əsas lı 
tə mir iş lə ri apa rıl mış dır və 
bu is ti qa mət də təd bir lər bu 
gün də da vam et di ril mək
də dir.  Mə murvə tən daş 
mü na si bət lə ri nin nor mal 
şə kil də tən zim lən mə si is ti
qa mə tin də gö rü lən iş lər dən 
da nı şan na tiq bu mə sə lə yə 
xü su si diq qə tin ay rıl dı ğı nı 
qeyd et miş dir. Bil dir miş dir 
ki, Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın mü tə ma di 

ola raq və tən daş lar la bir ba şa, 
o cüm lə dən yer lər də səy yar 
qə bul la rı təş kil edil miş, sa
kin lə rin  mü ra ci ət lə ri, irad 
və tək lif ə ri diq qət lə öy rə ni
lə rək on la rın ic ra sı məq sə
di lə “Təd bir lər Pla nı” təs diq 
olun muş, aidiy yə ti qu rum
la ra gön də ri lə rək ic ra sı nə
za rət də sax la nıl mış dır. Ötən 
il ər zin də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
25 gö rüş və 7 səy yar qə bul 
– “Açıq qa pı” ol maq la ümu
mi lik də 32 gö rü şü ke çi ril miş, 
hə min təd bir lər də 3863 nə
fər iş ti rak et miş dir. He sa bat 
ilin də ra yon ic ra ha ki miy
yə ti baş çı sı nın Apa ra tın da 
4892 və tən daş, RİH baş çı sı 
tə rə fin dən isə 379 və tən daş 
qə bul edil miş dir. Ötən dövr 
ər zin də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı
na və tən daş lar dan, ümu mi
lik də, 4719 mü ra ci ət da xil 
ol muş dur. On lar dan   3608i 
əri zə, 1106sı şi ka yət dir. Da

xil ol muş şi ka yət lər 2013cü 
ilin mü va fiq döv rü ilə mü qa
yi sə də 71 va hid az dır. Şi ka
yət lə rin azal ma sı na sə bəb ra
yon sa kin lə ri nin il lər dən bə ri 
yı ğı lıb qal mış so si al prob lem
lə ri nin həl li is ti qa mə tin də 
hə ya ta ke çi ri lən tə xi rə sa lın
maz təd bir lər dir.

Mə ru zə də qeyd edil miş
dir ki, Azər bay can Res pub li
ka sı Mər kə zi Seç ki Ko mis si ya
sı nın qə bul et di yi qə ra ra əsa
sən, ötən ilin de kabr ayı nın 
23də Azər bay can Res pub li
ka sın da ke çi ril miş bə lə diy yə 
seç ki lə ri, öl kə nin hər ye rin də 
ol du ğu ki mi, Bi nə qə di ra yo
nun da da yük sək se çi ci fə al lı ğı 
ilə mü şa hi də edil miş dir. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın 
2014cü il üçün təs diq edil
miş İş Pla nı na uy ğun ola raq, 
2014cü ilin ca ri döv rün də 25 
Şu ra ic la sı ke çi ril miş, 51 mə
sə lə mü za ki rə yə çı xa rıl mış dır. 
Mü za ki rə olu nan mə sə lə lər lə 
bağ lı Bi nə qə di RİH  baş çı sı tə
rə fin dən mü va fiq tap şı rıq lar 
ve ril miş dir. Hə min tap şı rıq
la rın ic ra sı ilə bağ lı nöq san və 
ça tış maz lıq la rın ara dan qal dı
rıl ma sı is ti qa mə tin də tə xi rə
sa lın maz təd bir lər gö rü lür.

He sa bat döv rün də xal qı
mı zın mil limə nə vi də yər
lə ri nin, adətənə nə lə ri nin 

qo ru nub sax lan ma sı, in ki şaf 
və təb liğ et di ril mə si, ta ri xi 
ha di sə lə rin, əla mət dar gün
lə rin qeyd olun ma sı, ra yon
da fəa liy yət gös tə rən ic ti mai 
təş ki lat lar, təh sil, sə hiy yə və 
mə də niy yət mü əs si sə lə ri, si
ya si par ti ya lar və di ni qu rum
lar la qar şı lıq lı mü na si bət lə rin 
qu rul ma sı, on la rın fəa liy yə
ti nin ko or di na si ya sı prio ri tet 
is ti qa mət lər dən ol muş dur: 
“Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti, Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si və 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ra yon da 
ümu mi lik də 200ə ya xın təd
bir ke çi ril miş dir. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli ye vin yü rüt
dü yü si ya sə tin və ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin azər
bay can çı lıq məf u rə si nin ge
niş təb li ği, onun ide ya la rı nın 
və ir si nin öy rə nil mə si məq
sə di lə 31, ha be lə gənc lər və 
id man sa hə sin də 64, ta ri xi 
və əla mət dar gün lə rin qeyd 
olun ma sı ilə əla qə dar 72, 
“Tə miz Bi nə qə di” so si al la
yi hə si çər çi və sin də 33 təd bir 
ke çi ril miş dir.

Bi nə qə di ra yon mək təb lə
ri nin mə zun la rı 20132014cü 
təd ris ilin də ali mək təb lə rə 
qə bul im ta han la rın da, hə mi şə 

ol du ğu ki mi,  ye nə də yük sək 
nə ti cə lər əl də et miş lər. Mə
zun lar ara sın da 75 nə fər 600
dən çox, 22 nə fər isə 650dən 
çox bal top la mış, “Ən yax şı 
ümum təh sil mək tə bi” mü sa
bi qə si nin hər üç mər hə lə sin
də ra yo nu təm sil edən 83 say lı  
mək təbli sey mü vəf fə qiy yət 
qa zan mış dır. Tə əs süf ki qeyd 
olu nan müs bət irə li lə yiş lər lə 
ya na şı, ra yo nun ümum təh
sil mək təb lə rin də ke çi ri lən 
mo ni to rinq lər za ma nı bir sı ra 
ne qa tiv hal la ra da rast gə lin
miş dir”.

V.İs ma yı lov xa tır lat mış dır 
ki, 2013cü il lə mü qa yi sə də 
ötən il di ni qu rum lar la apa rı
lan iş lər da ha in ten siv xa rak ter 
al mış dır. Ra yon əra zi sin də ki 
di ni qu rum la rın fəa liy yə ti ilə 
bağ lı da vam lı mü şa hi də lər 
apa rıl mış, on la rın təb liğ et di
yi di ni möv zu lar diq qət lə iz
lə nil miş dir. Bi nə qə di ra yo nu, 
9cu mik ro ra yon əra zi sin də 
in şa olun muş “Hey dər” məs
ci di komp lek si nin 26 de kabr 
2014cü il ta rix də ger çək lə şən 
açı lış mə ra si min də Pre zi dent 
İl ham Əli yev, xa nı mı Meh ri
ban Əli ye va və ailə üzv lə ri iş
ti rak et miş lər.

 Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın 19 iyun 
2014cü il ta rix li 133 say lı 
sə rən ca mı ilə təs diq edil miş 

Təd bir lər Pla nı na əsa sən, bu 
ilin iyuniyul ay la rın da Ba kı 
şə hə rin də I Av ro pa Oyun la
rı nın ke çi ril mə si ilə əla qə dar 
2014cü il iyu lun 1dən “Tə
miz Bi nə qə di” la yi hə si nin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə baş la
nıl dı ğı nı de yən na tiq la yi hə 
çər çi və sin də təb li ğat və maa
rif lən dir mə iş lə ri nin təş ki li 
mə qə di lə RİH baş çı sı Apa ra
tı nın şö bə lə ri tə rə fin dən bir 
sı ra zə ru ri əhə miy yət kəsb 
edən təd bir lə rin ger çək ləş di
yi ni vur ğu la mış dır. Təd bir lər 
Pla nı nın ikin ci his sə si nə uy
ğun ola raq, “Po lie ti len siz gün” 
de vi zi al tın da ak si ya, həm çi
nin “Ən tə miz Mən zilKom
mu nal İs tis mar Sa hə si” mü
sa bi qə si nin rəs mi təq di ma tı 
ke çi ril miş dir. Bun dan baş qa, 
la yi hə çər çi və sin də Bi nə qə di 
ra yon bağ ça la rı ara sın da ke çi
ri lən “Ən tə miz bağ ça”, həm
çi nin sa hib kar lıq ob yekt lə ri 
ara sın da ke çi ri lən “Ən tə miz 
sa hib kar lıq ob yek ti” mü sa bi
qə lə ri nə ye kun vu rul muş dur. 
Təd bir lər Pla nı na uy ğun ola
raq, ra yon əra zi sin də la yi hə
nin təb liğ edil mə si, sa kin lə rin 
maa rif ən di ril mə si məq sə di lə 
müx tə lif təd bir lər, mü sa bi qə
lər, ak si ya lar ke çi ril miş dir və 
bu təd bir lər ha zır da da da vam 
et di ri lir. 

Ardı səh. 4-də

Möh tə rəm cə nab  
Pre zi dent!

Biz – Ba kı şə hə ri Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti baş çı sı nın 2014cü il də ki 
fəa liy yə ti ba rə də he sa ba tı
na həsr olun muş ge niş Şu ra 
ic la sı nın iş ti rak çı la rı, qü rur 
və ift i xar his si ilə qeyd edi
rik ki, Siz – müa sir dün ya
mı zın nü fuz lu li der lə rin dən 
bi ri ki mi, əsa sı ümum mil li 
li de ri miz Hey dər Əli yev 
tə rə fin dən qo yu lan in ki şaf 
stra te gi ya sı nı müa sir ta ri xi 
şə rai tə uy ğun ya ra dı cı lıq la 
və uğur la da vam et di rə rək, 
res pub li ka mı zın qı sa müs
tə qil lik ta ri xin də özü nü  
bey nəl xalq bir li yə bü tün is
ti qa mət lər də la yiq li töh fə
lər ve rən, re gio nal və qlo bal 
miq yas da ge dən pro ses lə rə 
müs bət tə sir gös tə rən bir 
öl kə ki mi ta nıt maq da sı nız.

Ümum mil li li de ri miz 
Hey dər Əli ye vin əsa sı nı 
qoy du ğu neft stra te gi ya sı nın 
tər kib his sə si olan,vax ti lə 
çox la rı na əf sa nə ki mi gö
rü nən Ba kıTbi li siCey han 
əsas ix rac neft bo ru kə mə
ri, Ba kı– Tbi li siƏr zu rum 
qaz kə mə ri re al lı ğa çev ril
miş və bu la yi hə lə rin ger
çək ləş mə si Azər bay ca nın 
Av ro pa nın ener ji təh lü kə
siz li yi sis te mi nin tə mi nat çı
sı qis min də çı xış et mə si nə 
im kan ya rat mış dır. XXI əs
rin mü qa vi lə si he sab edi lən 
”Şah də niz2”, Av ro pa nın ən 
iri inf rast ruk tur la yi hə lə rin
dən olan “Cə nub” qaz dəh
li zi la yi hə si də ar tıq hə ya ta 
ke çi ril mək də dir və bü tün 
bun lar Azər bay ca nı dün ya
da söz sa hi bi nə çe vir miş dir. 
Öl kə də hə ya ta ke çi ri lən iri
miq yas lı inf rast ruk tur la yi
hə lə ri,  qey rineft sek to ru
nun in ki şa fı, Ba kı şə hə ri və 
onun qə sə bə lə ri nin, re gi
on la rın so si aliq ti sa di in ki
şa fı, so si al yö nüm lü iq ti sa di 
si ya sət, hə ya tı mı zın bü tün 
sa hə lə ri ni əha tə edən kök
lü və uğur lu də yi şik lik lər, 
di gər çox say lı yer li və bey
nəl xalq əhə miy yət li iq ti sa
di la yi hə lə rin və proq ram
la rın ic ra sı, Dün ya İq ti sa di 

Fo ru mu nun he sab la ma sı na 
gö rə öl kə mi zin 38ci pil
lə də qə rar laş ma sı, bü tün 
dün ya nı bü rü yən böh ran 
şə rai tin də öl kə da xi lin də 
mak ro iq ti sa di sa bit li yin qo
ru nub sax lan ma sı,  xa ri ci si
ya sət də əl də edi lən uğur lar, 
2015ci il də I Av ro pa Olim
pi ya Oyun la rı nın Ba kı da 
ke çi ril mə si, Azər bay ca nın 
müx tə lif bey nəl xalq hu ma
ni tar fo rum la rın mə ka nı na 
çev ril mə si, öl kə nin mü da
fiə qüd rə ti nin dur ma dan 
ar tı rıl ma sı, Dağ lıq Qa ra bağ 
prob le mi nin həl li ilə əla qə
dar qə ti möv qe mü ma yiş et
dir mə si  de yi lən lə rin əya ni 
sü bu tu dur. 

Möh tə rəm cə nab  
Pre zi dent!

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti ra yon da fəa
liy yət gös tə rən ida rə, mü
əs si sə və təş ki lat lar la  bir
lik də Si zin tə rə fi niz dən 
mü əy yən ləş di ri lən stra te ji 
xət tə uy ğun ola raq, 2014cü 
il də də qar şı mı za qoy du ğu
nuz və zi fə lə ri hə ya ta ke çir
mə yə ça lış mış dır.

Si zin tap şı rıq və töv
si yə lə ri ni zə uy ğun ola raq 
Ba kıSum qa yıt şo se si is
ti qa mə tin də  və Bi lə cə ri 
eni şin də yo lun hər iki tə
rə fi bo yu land şaft me mar lıq 
ele ment lə ri ilə zən gin olan 
ya şıl laş dır ma və ye ni dən
qur ma iş lə ri  Ba kı –Şa ma xı 
yo lu ət ra fın da da ba şa çat dı
rıl mış, əha li nin asu də vax tı
nın və is ti ra hə ti nin yük sək 
sə viy yə də təş ki li məq sə di lə 
ye ni müa sir mə həl lə lər sa
lın ma sı is ti qa mə tin də gö
rü lən iş lər 6cı, 7ci və 9cu 
mik ro ra yon lar da, Bi lə cə ri 
və Bi nə qə di qə sə bə lə rin də 
da vam et di ril miş dir.

Ötən il ra yo nu muz da 
ümum mil li li de ri mi zin adı
nı da şı yan “Hey dər” məs
ci di nin, Aka de mik  Zi ya 
Bün ya dov adı na pros pekt
də ki mü rək kəb yol ötü rü
cü sü nün, Bi nə qə di qə sə
bə sin də ki 182 say lı mək tə
bin ba za sın da Si zin bir ba şa 
tap şı rı ğı nız əsa sın da in şa 

olu nan ye ni mək təb bi na
sı nın, əsas lı tə mir dən son ra 
115 say lı mək tə bin is ti fa
də yə ve ril mə si 2014cü ilin 
yad da qa lan ha di sə lə rin dən 
ol muş və bu ob yekt lə rin 
açı lı şın da şəx sən iş ti rak et
mi si niz.

 Ha zır da ra yon da met
ro nun “De po” və  “Av to
vağ zal” stan si ya la rın da, 
“Atı cı lıq” Olm pi ya İd man 
Komp lek sin də, “Azər tac”ın 
və Döv lət Qul lu ğu Mə sə lə
lə ri Ko mis si ya sı nın in zi ba ti 
bi na la rın da, Zi ya Bün ya dov 
pros pek tin də, 6cı və 9cu 
mik ro ra yon lar da və di gər 
ob yekt lər də in şa at iş lə ri sü
rət lə da vam et di ri lir. “Ba kı 
şə hə ri nin və onun qə sə
bə lə ri nin so si aliq ti sa di in
ki şa fı na da ir Döv lət Proq
ra mı” çər çi və sin də on lar la 
ob yekt in şa olu nur, ra yo nun 
bü tün in zi ba ti əra zi sin də 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri  
apa rı lır. 

 “Elekt ron hö kü mət 
proq ra mı” çər çi və sin də ra
yon ic ra ha ki miy yə tin də 
fəa liy yət gös tə rən “Sa kin lə
rin mü ra ci ət xid mə ti”  əha li 
tə rə fin dən rəğ bət lə qar şı la
nır, bu is ti qa mət də apa rı lan 
iş lər tək mil ləş di ri lir və in
ki şaf et di ri lir.

 Na zir lər Ka bi ne ti nin 
2014cü ilin so si aliq ti sa
di in ki şa fı nın ye kun la rı na 
həsr olun muş ic la sın da Si
zin proq ram xa rak ter li çı
xı şı nız da qar şı ya qoy du ğu
nuz və zi fə lər ra yon əha li si 
tə rə fin dən bö yük rəğ bət lə 
qar şı lan mış və bi zim əsas 
fəa liy yət is ti qa mə ti mi zi 
mü əy yən ləş dir miş dir.

Möh tə rəm cə nab  
Pre zi dent!

İca zə ve rin Si zi əmin 
edək ki, bü tün bi nə qə di li
lər bun dan son ra da Si zin 
rəh bər li yi niz al tın da öl kə
mi zin tə rəq qi si və xal qı
mı zın ri fah ha lı nın da ha da 
yax şı laş dı rıl ma sı na mi nə 
gər gin fəa liy yə ti niz də Si zə 
yar dım çı ola caq, bu yol da 
bü tün  səy və ba ca rı ğı nı sə
fər bər edə cək dir

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti  
Za ti-Ali lə ri İl ham Hey dər oğ lu Əli ye və
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He sa bat döv rün də ra yon 
ic ra ha ki miy yət lə ri tə rə fin
dən və tən daş la ra gös tə ri lən, 
o cüm lə dən elekt ron gös tə
ril mə si nə zər də tu tu lan xid
mət lə rin si ya hı sı döv lət re
yest ri nə da xil edil mək üçün 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre
zi den ti ya nın da Və tən daş la ra 
Xid mət və So si al İn no va si ya
lar üz rə Döv lət Agent li yi nə 
təq dim olun muş dur. Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti nin və tən daş la ra gös tər di yi 
16 təs ni fat üz rə 21 xid mə tin 
si ya hı sı aidiy yə ti üz rə təq dim 
olun muş dur. 

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin 27 de kabr 2011
ci il ta rix li sə rən ca mı ilə təs
diq edil miş “Azər bay can Res
pub li ka sın da in san hü quq və 
azad lıq la rı nın mü da fiə si nin 
sə mə rə li li yi ni ar tır maq sa
hə sin də Mil li Fəa liy yət Proq
ra mı”nın 3.4.4cü bən din də 
ra yon ic ra ha ki miy yət lə ri nə 
əha li nin sıx ol du ğu yer lər də 
elekt ron in for ma si ya köşk
lə ri nin qu raş dı rıl ma sı tap şı
rıl mış dır. Ha zır da Bi nə qə di 
ra yo nu əra zi sin də in for ma si
ya köşk lə ri qu raş dı rıl mış və 
sa kin lə rin is ti fa də si nə ve ril
miş dir. Bu köşk lər də Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
fəa liy yə ti nin bir çox sa hə lə ri 
üz rə mə lu mat lar yer ləş di ril
miş dir. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın 
rəh bər şəxs lə ri nin qə bu lu na 
ya zıl ma sı nın da ha da asan
laş dı rıl ma sı sa hə sin də bir 
sı ra iş lər gö rül müş dür. Bu 
məq səd lə ic ra ha ki miy yə
ti nin elekt ron say tın da ye ni 
böl mə ya ra dı la raq sa kin lə
rin is ti fa də si nə ve ril miş dir. 
Ye ni böl mə nin tət bi qi ət raf 
və nis bə tən uzaq qə sə bə lər
də ya şa yan və tən daş la rın ic
ra ha ki miy yə ti nə gəl mə dən 
RİH rəh bər li yi nin qə bu lu na 
dü şə bil mə si nə, ope ra tiv li yin 
və şəf faf lı ğın ya ra dıl ma sı na 
im kan ya ra dır: “Hə lə 6 fev ral 
2013cü il ta rix də “Sa kin lə rin 
Mü ra ci ət Xid mə ti – 1646” 
ya ra dı la raq Bi nə qə di ra yon 
sa kin lə ri nin is ti fa də si nə ve
ril miş dir. Bu xid mət is ti fa də
yə ve ril mə miş dən ön cə ra yon 
sa kin lə ri on la rı na ra hat edən 

və ma raq lan dı ran mə sə lə lər
lə əla qə dar ay rıay rı qu rum
la ra mü ra ci ət edir, mü əy yən 
vaxt it ki si və çə tin lik lər lə qar
şı la şır dı lar. Ye ni xid mə tin fəa
liy yə ti nə ti cə sin də və tən daş 
mü ra ci ət lə ri nin müa sir tə
ləb lə rə uy ğun ope ra tiv şə kil
də ca vab lan dı rıl ma sı na, ra yon 
sa kin lə ri ilə əla qə lə rin da ha 
da ge niş lən di ril mə si nə və in
ki şaf et di ril mə si nə, in san la rı 
na ra hat edən prob lem lə rin 
bir te le fon zən gi va si tə si lə 
həl li nə, döv lətvə tən daş mü
na si bət lə ri nin key fiy yət cə ye
ni müs tə vi də in ki şa fı na na il 
olun muş dur. Xid mət müa sir 
ava dan lıq lar la və sü rət li kom
mu ni ka si ya sis te mi ilə təc hiz 
edil miş dir və 24 sa at ər zin də 
fa si lə siz fəa liy yət gös tə rir. 

Bü tün bu im kan lar Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti tə rə fin dən və tən daş la ra 
gös tə ri lən xid mət lə rin hər 
bir və tən daş üçün əl ça tan ol
ma sı nı tə min et mək məq sə di 
da şı yır. Bi nə qə di RİH  baş
çı sı Apa ra tı na və tən daş lar
dan da xil olan mü ra ci ət lə rin 
2013cü ilin mü va fiq döv rü 
ilə mü qa yi sə də 20,4 fa iz azal
ma sı nın əsas sə bəb lə rin dən 
bi ri də “Sa kin lə rin Mü ra ci ət 
Xid mə ti – 1646”nın uğur lu 
və məq səd yön lü fəa liy yə ti 
ilə bağ lı dır. Ötən bir il ər zin
də xid mə tə da xil olan mü
ra ci ət lə rin sta tis ti ka sı on dan 
is ti fa də edən və tən daş la rın 
sa yı nın gü nügün dən art dı ğı
nı gös tə rir. 2014cü il yan var
de kabr ay la rı üz rə sta tis tik rə
qəm lə ri əks et di rən gös tə ri ci
lə rin təh li li za ma nı mü əy yən 
edil miş dir ki, da xil ol muş mü
ra ci ət lə rin sa yı 35 min 725 ol
muş dur. Bu, əv vəl ki ilin mü
va fiq döv rü ilə mü qa yi sə də 
86,6 fa iz çox ol muş dur. Bu da 
rəs mi qey diy yat da olan ra yon 
əha li si nin 14,2 fai zi ni təş kil 
edir (qey də alın mış 69 min ev 
tə sər rü fa tı nın 52 fai zi). Baş qa 
söz lə, 35 min 725 mü ra ciə tin 
din lə nil mə si nə il ər zin də 81 
min 499 də qi qə sərf edil miş, 
or ta he sab la hər mü ra ciə tə 
2,28 də qi qə vaxt ay rıl mış dır. 
Tə bii ki, mü ra ci ət lə rin sa
yı nın art ma sı və tən daş la rın 
xid mə tə olan ina mın dan irə li 
gə lir”.

 Mə ru zə də he sa bat döv
rün də ki uğur lar la ya na şı, ra

yon əra zi sin də bir sı ra prob
lem lə rin ol du ğu da qeyd 
edil miş dir: “Bun lar dan bi ri 
ra yon əra zi sin də ya şa yan, 
618 yaş ara sın da olan əha
li nin sa yı ilə qə sə bə və sa hə 
in zi ba ti əra zi dai rə lə ri əra
zi sin də möv cud ümum təh
sil mü əs si sə lə ri nin sa yı nın 
uz laş ma ma sı dır. Apa rı lan 
təh lil za ma nı ay rıay rı lıq da 
hər bir qə sə bə və sa hə in
zi ba ti əra zi dai rə lə ri nin əra
zi lə rin də fəa liy yət gös tə rən 
mək təb lə rin sa yı, on la rın 
yer tu tum la rı və təh sil alan 
şa gird lə rin say la rı mü əy yən 
olun muş, təh sil alan şa gird
lə rin sa yı əra zi də ya şa yan 
şa gird lə rin sa yı ilə mü qa yi
sə edil miş, ye kun da hər bir 
qə sə bə üçün bir sı ra tək lif ər 
irə li sü rül müş dür. Ümu mi
lik də, Bi nə qə di ra yo nun da 
618 yaş ara sın da 41.160 nə
fər əha li nin ya şa dı ğı, 32.542 
şa gird tu tum luq 32 ümum
təh sil mək tə bin də 40.796 
nə fər şa gir din təh sil al dı ğı, 
ra yon əra zi sin də fəa liy yət 
gös tə rən mək təb lər üz rə 
yer tu tum la rın dan əla və, 
8254 nə fər şa gir din hə min 
ümum təh sil mü əs si sə lə rin
də təh sil al dı ğı mü əy yən 
olun muş dur. Mək təb lər də 
yer tu tum la rın dan əla və çox
lu say da şa gir din təh sil al dı ğı 
nə zə rə alı na raq, ra yon əra
zi sin də 2 mək tə bin köh nə 
kor pu su nun sö kü lə rək ye
rin də ye ni mək təb bi na sı nın 

in şa sı, 2 əla və təd ris kor pu
su nun ti kil mə si, əla və ola raq 
1200 və 1400 şa gird yer lik 
iki ye ni mək tə bin ti kin ti si 
tək lif edil miş dir. Həm çi nin, 
“20142016cı il lər də Ba kı 
şə hə ri nin və onun qə sə bə
lə ri nin so si aliq ti sa di in ki şa
fı na da ir Döv lət Proq ra mı” 
çər çi və sin də 2 mək tə bin 
köh nə bi na sı nın sö kü lə rək 
2 ye ni təd ris kor pu su nun 
ti kin ti si, 1 mək təb də əla
və si nif otaq la rı nın ti kin ti si,  
həm çi nin 1400 şa gird yer lik 
iki ye ni mək təb bi na sı nın in
şa sı nə zər də tu tul muş dur”.

Bil di ril miş dir ki, Bi nə qə
di ra yo nu əra zi sin də bağ ça 
yaş lı uşaq la rın sa yı nın sıx lı ğı 
və möv cud bağ ça lar da uşaq 
yer lə ri nin sa yı nın az ol ma sı 
nə zə rə alı na raq, bu sa hə də 
təh lil lə rin apa rıl ma sı na zə ru
rət ya ran mış dır. Bu nu nə zə rə 
ala raq qə sə bə və sa hə in zi ba
ti əra zi dai rə lə ri əra zi sin də 
fəa liy yət gös tə rən tə limtər
bi yə mü əs si sə lə ri nin və ora
da təh sil alan uşaq la rın sa yı 
mü qa yi sə li təh lil olun muş
dur. Apa rı lan araş dır ma lar 
za ma nı Bi nə qə di ra yo nun da 
18.621 nə fər bağ ça yaş lı uşa
ğın ya şa dı ğı, on lar dan cə mi 
5131 uşa ğın əra zi də fəa liy yət 
gös tə rən 34 mək tə bə qə dər 
tə limtər bi yə mü əs si sə sin də 
təh sil al dı ğı mə lum ol muş dur. 

Ye kun ola raq, 6 il üz rə 
(2008ci il də 3287 nə fər, 2009
cu il də 3724 nə fər, 2010cu 

il də 4018 nə fər, 2011ci il də 
4130 nə fər, 2012ci il də 4148 
nə fər, 2013cü il də 4596 nə
fər) uşaq do ğum la rı nın sa yı na 
və apa rıl mış təh lil lər za ma nı 
il lər üz rə ar tım di na mi ka sı na 
nə zər ye ti ril miş, 20082013
cü il lər ara sın da 1300 do ğum 
ha lı nın çox ol du ğu mə lum 
ol muş dur. Son 6 il ər zin də ra
yon əra zi sin də 23.903 do ğum 
ha lı nın qey diy ya ta alın dı ğı 
və  il ər zin də or ta he sab la 4 
min uşa ğın dün ya ya gəl di
yi ni nə zə rə al saq, növ bə ti 6 
il ər zin də Bi nə qə di ra yo nu 
əra zi sin də 50yə ya xın mək
tə bə qə dər tə limtər bi yə mü
əs si sə si nin ti kin ti si nə eh ti yac 
ol du ğu mü əy yən edil miş dir.

Ümu mi lik də, aşa ğı da
kı prob lem lə rin həl li diq qət 
mər kə zin də ola caq dır:

– Bi lə cə ri, Bi nə qə di, Rə
sul za də, Xo cə sən və 28 May 
qə sə bə lə rin də qə sə bə da xi li 
yol la ra as falt ör tü yü nün dö
şən mə si və işıq lan dı rıl ma iş
lə ri nin da vam et di ril mə si;

– qə sə bə lər də su təc hi
za tı nın və ka na li za si ya şə
bə kə si nin yax şı laş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də iş lə rin da vam 
et di ril mə si;

– Xo cə sən, Su lu tə pə və 
Bi nə qə di qə sə bə lə rin də 
mək təb, uşaq bağ ça sı və po
lik li ni ka ti kin ti si üçün sa ziş 
əra zi si nə dü şən, la kin neft 
çı xa rıl ma sı üçün pers pek ti vi 
ol ma yan əra zi lər dən tor paq 
sa hə si nin ay rıl ma sı;

– ra yon da fəa liy yət gös tə
rən 34 uşaq bağ ça sı nın 12də 
(90, 138, 178,210, 219, 266, 
272, 274, 292, 295, 296 və 
“Sa hil”) 236 nə fər ailə tər ki bi 
ol maq la, 43 məc bu ri köç kün 
ailə si ya şa yır. Bu, tə limtər
bi yə pro se si nə mən fi tə sir 
gös tər mək lə, həm də uşaq 
bağ ça la rı nın tam gü cü ilə iş
lə mə si nə im kan ver mir. Ra
yon da uşaq bağ ça la rı na cid
di eh ti yac ol du ğu bir vaxt da 
məc bu ri köç kün ailə lə ri nin 
baş qa ye rə kö çü rül mə si əla və 
uşaq yer lə ri nin ya ra dıl ma sı na 
im kan ve rər.

– Dər nə gül ya şa yış sa hə
sin də yer lə şən qə za lı ya taq xa
na bi na la rın da məs kun laş mış 
10.000ə ya xın məc bu ri köç
kü nün his səhis sə kö çü rül
mə si;

– ra yon əra zi sin də möv
cud mər kəz ləş di ril miş ki tab
xa na sis te mi nin tər ki bi nə 8 
fi li al da xil dir, on lar dan 7si 
fəa liy yət gös tə rir. 6 in zi ba ti 
bi na da fəa liy yət gös tə rən ki
tab xa na fi li al la rın dan bi rin də 
tə mir iş lə ri ge dir, 5 mər kəz
ləş di ril miş ki tab xa na bi na sı
nın (6 fi li al) əsas lı tə mi rə eh
ti ya cı var dır.

– R.Abo yev adı na mə
də niy yət və is ti ra hət par
kı Azər bay can Res pub li ka sı 
Mə də niy yət və Tu rizm Na
zir li yi nin mü va fiq sə rən ca mı 
ilə res pub li ka nın qo ca man və 
ta ri xi abi də lə ri si ya hı sı na da
xil edil miş dir. Park tə sər rü

fat he sab lı dır, müa sir döv rün 
tə ləb lə ri nə ca vab ver mə di yi 
üçün ye ni dən  qurulmasına 
eh ti yac var.

–  Se vin di ri ci hal dır ki, 
“20142016cı il lər də Ba kı 
şə hə ri nin və onun qə sə bə lə
ri nin so si aliq ti sa di in ki şa fı na 
da ir Döv lət Proq ra mı”nda Bi
nə qə di əha li si ni na ra hat edən 
prob lem lə rin bir ço xu nun 
həl li  nə zə rə alın mış dır. 

 Mə ru zə ət ra fın da çı xış 
edən Bi nə qə di bə lə diy yə si
nin səd ri Si ta rə Cab ba ro va 
ötən müd dət ər zin də ra yon
da gənc lə rə gös tə ri lən qay ğı
dan da nış mış dır. 

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti Ad mi nist ra si ya
sı nın Re gio nal ida rə et mə və 
yer li özü nüi da rə et mə or qan
la rı ilə iş şö bə si nin mə sul 
əmək da şı T.Ta ğı yev çı xı şın da 
öl kə də ge dən iq ti sa di in ki şaf 
pro ses lə rin dən söz aç mış dır.

Son ra Bi nə qə di RİH baş
çı sı Apa ra tı nın So si aliq ti sa di 
in ki şa fın təh li li və proq noz
laş dı rıl ma sı  şö bə si nin mü di
ri Yəh ya Əli yev ic la sın qə rar 
la yi hə si ni oxu muş dur. Apa ra
tın Sə nəd lər lə və və tən daş la
rın mü ra ci ət lə ri ilə iş şö bə si
nin mü di ri El nur İma nov isə 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye və ün
van lan mış mü ra ciə tin mət
ni ni yı ğın caq iş ti rak çı la rı nın 
diq qə ti nə çat dır mış dır. 

Təd bir də Küt lə vi İn for
ma si ya Va si tə lə ri nin İn ki şa fı
na Döv lət Dəs tə yi Fon du nun 
ic ra çı di rek to ru V.Sə fər li çı xış 
edə rək, fon dun Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti ilə bir gə 
təş kil et di yi “Bi nə qə di ra yo
nu nun so si aliq ti sa di in ki şa fı: 
re al və ziy yət və pers pek tiv
lər” möv zu sun da fər di jur
na list ya zı la rı mü sa bi qə si nin 
nə ti cə lə ri ba rə də mə lu mat 
ver miş, qa lib lər mü ka fat lan
dı rıl mış lar.

İc la sa ye kun vu ran Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti nin baş çı sı Xa ləd din İs gən
də rov ca ri il də qar şı da du ran 
və zi fə lər dən da nış mış və 
bə zi nöq san la rın ara dan qal
dı rıl ma sı ilə bağ lı tap şı rıq la
rı nı ver miş dir. O, mə mur la rı 
da ha mə su liy yət lə iş lə mə yə, 
və tən daş la rın prob lem lə ri nin 
həl lin də fə al ol ma ğa ça ğır
mış dır. 

Fev ra lın 10da Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı (YAP) Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
2014cü ilin ye kun la rı na həsr 
olun muş he sa bat ic la sı ke çi
ri lib. Par ti ya nın ra yon təş
ki la tı nın in zi ba ti bi na sın da 
ke çi ri lən təd bir də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov, 
RİH baş çı sı nın müa vin lə
ri, Apa ra tın şö bə mü dir lə ri, 
YAP İda rə He yə ti nin üz vü, 
Mil li Məc li sin Aq rar si ya sət 
ko mi tə si nin səd ri El dar İb ra
hi mov, YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın səd ri Ra miz Gö
yü şov, Şu ra üzv lə ri, əra ziilk 
par ti ya təş ki lat la rı nın nü ma
yən də lə ri və par ti ya fə al la rı 
iş ti rak edib lər.

Təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl
cə ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın in zi ba ti bi na sı nın 
qar şı sın da kı abi də si nin önü
nə gül dəs tə lə ri dü züb lər. 

He sa bat ic la sın dan əv
vəl ra yon par ti ya təş ki la tı nın 
2014cü il də ki fəa liy yə ti ni 
əks et di rən film nü ma yiş et
di ri lib. Təd bir də ge niş mə
ru zə ilə çı xış edən YAP Bi nə
qə di ra yon təş ki la tı nın səd ri 
Ra miz Gö yü şov 2014cü il də 
ra yon par ti ya təş ki la tı nın fəa
liy yə tin dən da nı şıb: “Ötən il 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
səd ri, möh tə rəm Pre zi dent  
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi al

tın da öl kə mi zin di na mik in
ki şa fı tə min edi lib, so si aliq
ti sa di hə yat da bö yük uğur lar 
qa za nı lıb, mü hüm si ya si ha
di sə olan bə lə diy yə seç ki lə ri 
ke çi ri lib. Bu uğur la rın qa za
nıl ma sın da öl kə mi zin apa rı cı 
par ti ya sı olan YAP mü hüm 
rol oy na yıb. 23 de kabr 2014
cü il ta rix də ke çi ril miş yer li 
özü nüi da rə et mə or qan la rı na 
seç ki lər də Bi nə qə di ra yo nu 
üz rə beş bə lə diy yə də par ti

ya mı zın na mi zəd lə ri inam lı 
qə lə bə qa za nıb lar. Ümu mi 
gös tə ri ci lər üz rə ra yo nu muz 
res pub li ka miq ya sın da ön cül 
yer lər də qə rar la şıb. 

He sa bat döv rün də ra yon 
par ti ya təş ki la tı tə rə fin dən 
gənc lə rin da vam lı in ki şa fı na 
hə dəf ə nən çox say lı maa rif
lən di ri ci gö rüş lər, so si al və 
hu ma ni tar la yi hə lər hə ya ta 

ke çi ri lib. Ümu mi lik də ra yon 
par ti ya təş ki la tı nın tə şəb bü
sü ilə 86 təd bir ke çi ri lib, əra
ziilk par ti ya təş ki lat la rı ilə iş 
apa rı lıb, mət bu at la sıx əla qə
lər qu ru lub”. 

Sədr 2015ci il də qar şı
da du ran və zi fə lər dən da nı
şıb və təş ki la tın fəa liy yə ti nə 
gös tə ri lən hər tə rəf i dəs tə yə 
gö rə Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin rəh bər li yi nə tə
şək kü rü nü bil di rib. 

Son ra çı xış edən YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı Gənc
lər Bir li yi nin səd ri, Bi nə qə di 
Ra yon Gənc lər və İd man İda
rə si nin rəi si Qüd si Bay ra mov 
he sa bat döv rü ər zin də gənc
lər lə bağ lı gö rül müş iş lər, hə
ya ta ke çi ril miş la yi hə lər haq
da da nı şıb. O, ra yon üz rə 51 
əra ziilk par ti ya təş ki la tın da 
gənc lər bir lik lə ri nin ya ra dıl

dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb, Pre zi
dent İl ham Əli ye vin rəh bər
li yi ilə apa rı lan gənc lər si ya
sə ti nin Bi nə qə di ra yo nun da 
da uğur la hə ya ta ke çi ril di yi ni 
qeyd edib. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın Qa dın lar Şu ra sı nın 
səd ri Ay tac Əli ye va şu ra nın 
fəa liy yə tin dən, hə ya ta ke çi
ri lən so si alhu ma ni tar ak si
ya lar dan da nı şıb. O, YAPın 
sədr müa vi ni, UNES CO və 

ISES COnun xoş mə ram lı sə
fi ri Meh ri ban xa nım Əli ye va
nın ic ti maisi ya si fəa liy yə ti
nin hər bir qa dın üçün ör nək 
ol du ğu nu qeyd edib.

Mil li Məc li sin de pu ta tı 
El dar İb ra hi mov çı xı şın da Bi
nə qə di ra yo nu nun sü rət li in
ki şa fın dan, son il lər ra yon da 
hə ya ta ke çi ri lən bö yük qu ru
cu luq və abad lıq iş lə rin dən, 

YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la
tı nın fəa liy yə tin dən da nı şıb. 
Ra yon da gənc lə rin və qa dın
la rın fə al lı ğı nın ar tı rıl ma sı is
ti qa mə tin də məq səd yön lü iş 
apa rıl dı ğı nı, fə al lıq sə viy yə si
nin yük sək ol du ğu nu bil di rən 
na tiq bu tə ma yü lün par ti ya
nın məq səd və mə ra mın dan 
irə li gəl di yi ni vur ğu la yıb. 

Təd bir də çı xış edən Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti
nin baş çı sı Xa ləd din İs gən də
rov bil di rib ki, ümum mil li li
der Hey dər Əli yev tə rə fin dən 
ya ra dıl mış Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı gü nü mü zün apa rı cı 
qüv və si nə, ümu mən Cə nu
bi Qaf qaz re gio nun da ən bö
yük si ya si təş ki la ta çev ri lib. 
Bil di ri lib ki, ha zır da par ti ya 
gənc lə rin da vam lı in ki şa fın da 

müs təs na rol oy na yır, on lar da 
və tən pər vər lik duy ğu la rı nın 
oyan ma sı na, mil limə nə vi 
də yər lə rə hör mət hiss lə ri nin 
for ma laş ma sı na mü hüm tə sir 
gös tə rir. 

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti
nin baş çı sı həm çi nin vur ğu
la yıb ki, bə lə diy yə seç ki lə rin
də qa lib gəl miş YAP na mi
zəd lə ri nin bö yük ək sə riy yə ti 
gənc lər dir: “On lar müx tə lif 
döv lət və zi fə lə rin də ge niş 
təm sil olu nur lar və tə bii ki, 
bu, gənc lə rə gös tə ri lən inam 
və eti ma dın nü mu nə si dir. Bi
nə qə di gənc lə ri öz fə al lıq la rı 
ilə da im fərq lə nir, res pub li
ka və ra yon miq ya sın da irə li 
sü rü lən tə şəb büs lə ri dəs
tək lə yir və üzər lə ri nə dü şən 
və zi fə lə ri yük sək sə viy yə də 

ye ri nə ye tir mə yə ça lı şır lar. 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı
nın səd ri, möh tə rəm Pre zi
dent İl ham Əli ye vin apar dı ğı 
mə qəsd yön lü da xi li və xa ri ci 
si ya sət öl kə mi zə bü tün dün
ya da yük sək nü fuz qa zan
dı rıb. Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Azər bay ca nın ma raq la rı nı 
dün ya bir li yin də uğur la mü
da fiə edir”. 

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti
nin baş çı sı ye ni – 2015ci il də 
də öl kə mi zin çi çək lən mə si, 
döv lə ti mi zin da ha da qüd
rət lən mə si na mi nə par ti ya 
üzv lə ri nin əl lə rin dən gə lə ni 
əsir gə mə yə cək lə ri nə əmin
li yi ni ifa də edib.

Son da YAP sı ra la rı na ye
ni da xil ol muş bir qrup gən cə 
və si qə lər təq dim edi lib.

Uğurlarlazənginmərhələ

YAPBinəqədirayontəşkilatıhesabatverdi
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Bu gün lər də Pre zi dent 
Ad mi nist ra si ya sı nın Sə nəd
lər lə və və tən daş la rın mü
ra ci ət lə ri ilə iş şö bə si nin 
mü di ri Sü ley man İs ma yı lov 
2014cü il də Pre zi dent Ad
mi nist ra si ya sı na da xil olan 
və tən daş mü ra ci ət lə rin də 
qal dı rı lan mə sə lə lər lə bağ lı 
gö rül müş iş lər ba rə də ge niş 
təh li li ya zı ilə mət bu at da çı
xış edib.

S.İs ma yı lo vun bil dir di
yi nə gö rə, 2014cü il və
tən daş la rın mü ra ci ət lə ri
nə ba xıl ma sı nın təş ki lin də, 
ümu miy yət lə, və tən daş la rın 
prob lem lə ri nin əsas lı su rət də 

həll olun ma sın da, həm çi nin 
on la rın gün də lik prob lem lə
ri nə qay ğı və diq qə tin ar tı rıl
ma sın da ye ni bir mər hə lə nin 
baş lan ğı cı olub.

Ötən il ra yon lar üz rə 
mü ra ci ət lə ri araş dı ran şö bə 
mü di ri əha li tə rə fin dən şi ka
yət lə rin azal ma sı ten den si ya
sı nı qeyd edir. Tə sa dü fi de yil 
ki, bu ten den si ya da Bi nə qə di 
ra yo nu nun adı bi rin ci çə ki lir. 
Bu, ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
apar dı ğı məq səd yön lü, fə al 
işin nə ti cə si ki mi Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin qar şı ya qoy
du ğu “Biz xal qa xid mət edi
rik” de vi zi nin əmə li su rət də 

təs di qi dir.
Fev ral ayı nın 16da Bi nə

qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın ya nın da və tən daş 
mü ra ci ət lə ri nə ba xıl ma sı ilə 
bağ lı mü şa vi rə ke çi ri lib. Mü
şa vi rə də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də rov, RİH baş
çı sı nın müa vin lə ri, Apa ra tın 
şö bə mü dir lə ri, ra yo nun hü
quqmü ha fi zə or qan la rı nın 
və bir sı ra ic ra struk tur la rı nın 
rəh bər lə ri iş ti rak edib lər.

Top lan tı da  ra yon da müx
tə lif yer li qu rum la ra, ic ra 
struk tur la rı na edi lən və tən daş 
mü ra ci ət lə ri nə ba xıl ma sı nın 

möv cud və ziy yə ti ba rə də da nı
şıl mış, “Azər bay can” qə ze tin də 
dərc edil miş “Öl kə Pre zi den
ti nin və tən daş mü ra ci ət lə ri nə 
ba xıl ma sın da aç dı ğı ye ni mər
hə lə: yük sək diq qət, qay ğı və 
tə ləb kar lıq” baş lıq lı mə qa lə si 
ət ra fın da mü za ki rə lər apa rı lıb.

Mü şa vi rə ni Bi nə qə di RİH 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov 
açıb və bu ba rə də ət raf mə
lu mat ve rib. Son ra  RİH baş
çı sı Apa ra tı nın Sə nəd lər lə və 
və tən daş la rın mü ra ci ət lə ri 
ilə iş şö bə si nin mü di ri El
nur İma nov mə qa lə də xü su si 
diq qət ye ti ril mə li mə qam lar 
ba rə də mə ru zə ilə çı xış edib. 
Da ha son ra Bi nə qə di Ra yon 
Po lis İda rə si nin rəi si Na miq 
İs ma yı lov möv zu ət ra fın da 
çı xış edib.

Mü şa vi rə də ye kun nit qi 
söy lə yən Bi nə qə di Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də rov və tən daş
la rın mü ra ciə ti nə ba xıl ma sı 
işin də prio ri tet mə sə lə nin 
on la ra diq qət li ya naş ma, nə
za kət li lik, qay ğı keş lik ol du
ğu nu vur ğu la yıb. RİH baş çı sı 
bil di rib ki, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin tap şı rıq la rın dan irə
li gə lən mə sə lə ki mi və tən
daş məm nun lu ğu nun tə min 
edil mə si hər bir mə mu run 
baş lı ca və zi fə si ol ma lı dır.

MA İl AğA xA nov

Fev ra lın 18də Bi nə qə di 
ra yon Mər kə zi Mə də niy
yət evi nin in zi ba ti bi na sın da 
nar ko ma ni ya ya qar şı mü ba
ri zə ilə bağ lı təd bir ke çi ri lib. 

İc las da Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı 
Apa ra tın da fəa liy yət gös tə
rən  Şu ra nın Nar ko man lı ğa 
və nar ko tik va si tə lə rin qa
nun suz döv riy yə si nə qar şı 
mü ba ri zə üz rə Ko mis si ya sı

nın 2014cü il ər zin də gör
dü yü iş lər mü za ki rə olu nub. 
Təd bir də Bi nə qə di RİH 
baş çı sı nın müa vi ni, ko mis
si ya nın səd ri Ay gün Əli ye
va, Apa ra tın şö bə mü dir lə ri 
Yu nis Hu sey nov, Nu ri də Al
lah ya ro va, ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si nin rəi si Qüd
si Bay ra mov, həm çi nin hü
quqmü ha fi zə or qan la rı və 
bir sı ra ic ra struk tur la rı nın 
nü ma yən də lə ri, sə hiy yə və 
təh sil mü əs si sə lə ri nin rəh
bər lə ri iş ti rak edib lər

Təd bir də çı xış edən Ay
gün Əli ye va  nar ko ma ni ya
nın bü tün dün ya da  ba şağ
rı sı na çev ril di yi ni bil di rib: 
“Eti raf et mə li yik ki, bə şə
riy yət bu sa ğal maz bə la nın 
kö kü nü bir də fə lik kəs mək 
gü cün də de yil. Bü tün dün
ya öl kə lə ri nin bu prob le min 
qar şı sı nın alın ma sı məq sə
di lə mil yard lar la və sa it xərc
lə mə si nə bax ma ya raq, hə lə 
də kök lü də yi şik lik lə rə na il 
olun ma yıb. Bu gün cə miy
yət ən ağır bə la lar dan bi ri 
ilə üzüzə dir.

Azər bay can mü səl man 
öl kə si ol ma sı na bax ma ya
raq, is təris tə məz,  qlo bal
la şan dün ya bu prob le mi 
bi zim öl kə yə də ix rac edib.  
Tə əs süf his si ilə qeyd et
mə li yik ki, SSRİ döv rün

də bu xəs tə lik lə mü ba ri zə 
apar maq əvə zi nə, onun 
do ğur du ğu ağır fə sad lar cə
miy yət dən giz lə di lib. İs tər 
KİVdə, is tər sə də təh sil 
mü əs si sə lə rin də bu sa hə də 
in for ma si ya nın da im giz li 
sax la nıl ma sı nar ko man lı ğın 
qolbu daq at ma sı na sə bəb 
olub.  

Azər bay can müs tə qil lik 
qa zan dıq dan son ra ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
tə şəb bü sü ilə  1996cı il də 

nar ko man lığ la və nar ko ma
ni ya nın  döv riy yə si ilə mü ba
ri zə  təd bir lə ri üz rə ko mis
si ya ya ra dıl dı.  2013cü il də 
isə Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fin dən “Nar ko tik va si tə
lə rin, psi xot rop mad də lə rin 
və on la rın pre kur sor la rı nın 
qa nun suz döv riy yə si nə və 
nar ko man lı ğa qar şı mü ba ri
zə yə da ir 20132018ci il lər 
üçün Döv lət Proq ra mı”nın 
təs diq edil mə si məhz gənc
lər ara sın da nar ko man lı ğa 
qar şı  mü ba ri zə nin güc lən
di ril mə si nə yö nə lib. Gə lə
cə yi miz olan gənc nəs lin 
hər tə rəf i sağ lam for ma laş
ma sı na mi nə da şı dı ğı ic ti mai 
mə su liy yə ti dərk edən hər 
bir və tən da şın nar ko man lı ğa 
qar şı mü ba ri zə də həm rəy lik 
gös tər mə si apa rı lan mü ba ri
zə də va cib şərt dir”.

Son ra Bi nə qə di RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın İc ti mai
si ya si və hu ma ni tar mə sə lə
lər şö bə si nin mü di ri Nu ri də 
Al lah ya ro va nın Nar ko man
lı ğa və nar ko tik va si tə lə rin 
qa nun suz döv riy yə si nə qar
şı mü ba ri zə üz rə Ko mis si ya
nın 2014cü il ər zin də gör
dü yü iş lər ba rə də he sa bat 
mə ru zə si ilə çı xış edib.

Yı ğın caq da  çı xış edən 
Bi nə qə di ra yon pro ku ro ru
nun müa vi ni Ül vi Ab ba sov, 

Mil li Təh lü kə siz lik Na zir li yi 
Bi nə qə di ra yon şö bə si nin 
rə is müa vi ni Mə za hir Xə
li lov, Bi nə qə di Ra yon Po lis 
İda rə si nin İc ti mai təh lü kə
siz lik şö bə si nin rə isi El man 
Se yi dov nar ko man lı ğa qar şı 
mü ba ri zə də, elə cə də nar
ko tik va si tə lə rin qa nun suz 
döv riy yə si nin qar şı sı nın 
alın ma sın da hü quqmü ha
fi zə or qan la rı nın ro lun dan 
da nı şıb lar, bu sa hə də ko
or di na si ya lı işin va cib li yi ni 

və ic ti ma iy yə tin həs sas lıq 
gös tər mə si nin əhə miy yə
tin dən bəhs edib lər. Bil di ri
lib ki, nar ko ma ni ya ya qar şı 
mü ba ri zə nin bi rin ci yo lu 
təh sil ocaq la rın dan ke çir.  
Məhz bu sə bəb dən,  or ta 
ümum təh sil mək təb lə rin də 
şa gird lər ara sın da maa rif
lən dir mə və təb li ğat iş lə
ri güc lən di ril mə li dir. Ey ni 
za man da, cə miy yət bu iş də 
hü quqmü ha fi zə or qan la rı
na kö mək lik gös tər mə li dir.

Ə.D. Mə li kov adı na 6 
say lı Bir ləş miş Şə hər  Xəs
tə xa na sı nın po lik li ni ka şö
bə sinin mü di ri İsa Ca ha nov, 
179, 182 və 205 say lı mək
təb lə rin di rek tor la rı çı xış 
edə rək bu sa hə də gö rü lən 
iş lər, hə ya ta ke çi ri lən təd
bir lər lə  bağ lı mə lu mat ve
rib lər. 

Son ra mü za ki rə edi
lən mə sə lə ba rə də Şu ra nın 
mü va fiq qə ra rı qə bul edi lib. 
Təd bi rin bə dii his sə sin də 
Gənc lər və İd man Nazir li
yi nin dəs tə yi ilə Bi nə qə di 
ra yon Mər kə zi Mə də niy yət 
Evi nin akt za lın da Ba kı Uşaq 
Te at rı tə rə fin dən səh nə ləş
di ril miş “Hə yat la oyun” ta
ma şa sı nü ma yiş et di ri lib. Ta
ma şa təd bir də iş ti rak edən 
mək təb li lər tə rə fin dən bö
yük ma raq la qar şı la nıb.

“Ağölüm”ləmübarizə
hərkəsinvətəndaşlıqborcudur

Es Mİ RA

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti ya nın da İc ti mai 
Şu ra nın ya ra dıl ma sı ilə bağ lı 
Mən zilKom mu nal Tə sər rü
fat Bir li yi nin in zi ba ti bi na sın
da təd bir ke çi ril miş dir. 

Təd bir də çı xış edən Bi
nə qə di RİH baş çı sı nın müa
vi ni Ay gün Əli ye va bil dir
miş dir ki, İc ti mai Şu ra ic ra 
ha ki miy yə ti or qan la rın da ic
ti mai nə za rə tin tə min olun
ma sı, on la rın fəa liy yə ti nin 
ef ek tiv li yi nin ar tı rıl ma sın da 
bö yük töh fə ve rə cək:  “Öl
kə və tən daş la rı nın döv lət 
ida rə çi li yin də və qə rar qə
bu lun da fə al iş ti ra kı nın tə
min olun ma sı ba xı mın dan, 
İc ti mai Şu ra nın ya ra dıl ma sı 
atı lan əhə miy yət li ad dım
lar dan bi ri dir. Bu tə şəb bü sü 
res pub li ka mız da ke çi ri lən 
hü qu qi is la hat la rın, və tən
daş cə miy yə ti qu ru cu lu ğu və 
de mok ra tik ləş mə pro se si nin 
da va mı və döv lətvə tən daş 
mü na si bət lə ri nin in ki şa fın
da  növ bə ti, key fiy yət cə ye ni 
mər hə lə nin baş lan ğı cı ki mi 
qiy mət lən dir mək olar. Na
zir lər Ka bi ne ti nin 30 may 
2014cü il ta rix li qə ra rı ilə 
təs diq edil miş “İc ti mai Şu ra
nın və tən daş cə miy yə ti ins ti
tut la rı tə rə fin dən se çil mə si
nə da ir Əsas na mə haq qın da” 
Qa nu nun tə ləb lə ri nə uy ğun 

ola raq, mər kə zi və yer li ic
ra ha ki miy yə ti və yer li özü
nüi da rə et mə or qan la rın da 
ya ra dı la caq ic ti mai şu ra la rın 
və tən daş cə miy yə ti ins ti tut
la rı tə rə fin dən se çil mə si qay
da la rı nı mü əy yən edir. Azər
bay can Pre zi den ti İl ham Əli
yev 2014cü il yan va rın 16da 
sö zü ge dən qa nu nun tət bi qi 
ba rə də fər man im za la yıb. 
Şüb hə siz ki, bü tün bun lar cə
miy yə ti miz və döv lə ti mi zin 
hə ya tın da ol duq ca mü hüm 
ha di sə dir. Bu qa nun im kan 
ve rə cək ki, 16 ya şı na çat mış 
is tə ni lən Azər bay can və tən
da şı mər kə zi və yer li ic ra ha
ki miy yə ti oq ra nı ya nın da ya
ra dı lan ic ti mai şu ra la rın üz vü 
ol sun, ic ti mai əhə miy yət li 
is tə ni lən qə ra rın qə bu lun da 
sö zü nü de sin və əha li nin qa

nu ni ma ra ğı nı qo ru ya bil sin. 
İna nı ram ki, bu sa hə də xü su
si fə al lıq nü ma yiş et di ri lə cək 
və döv lə ti mi zin ya rat dı ğı bu 
im kan dan sə mə rə li şə kil dı 
is ti fa də olu na caq”.

Qeyd edək ki, məş və
rət çi qu rum ki mi ya ra dı lan 
İc ti mai Şu ra nın üzv lə ri  ay
rıay rı tə şəb büs qrup la rı 
tə rə fin dən irə li sü rü lən na
mi zəd lər ara sın dan  sər bəst, 
giz li səs ver mə yo lu ilə se çil
miş lər. Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti ya nın da for ma
laş dı rı lan İc ti mai Şu ra üzv
lə ri mü əy yən ləş di ril dik dən 
son ra üzv lər ara sın dan şu
ra ya sədr, səd rin müa vi ni və 
ka tib se çil miş dir. Uzun il lər 
mə sul və zi fə lər də iş lə miş 
ra yon zi ya lı sı As lan Meh di
yev İc ti mai Şu ra nın səd ri se

çil miş dir. Hə mid Meh di yev 
sədr müa vi ni, jur na list Fu ad 
Hü seyn za də isə ka tib ol muş
dur. 

Təd bi rin so nun da se çil
miş şəxs lər on la ra gös tə ri lən 
eti ma da gö rə min nət dar lıq
la rı nı bil dir miş, və tən daş la
rın döv lət ida rə çi li yi nə cəlb 
olun ma sı, ic ra ha ki miy yə ti 
or qan la rın da ic ti mai nə za rə
tin hə ya ta ke çi ril mə si, döv lət 
or qan la rı ilə ic ti ma iy yət ara
sın da sə mə rə li qar şı lıq lı fəa
liy yə tin təş ki li ba xı mın dan 
be lə bir qu ru mun ya ra dıl ma
sı nı ra yo nun ic ti mai  hə ya tın
da əhə miy yət li ad dım ki mi 
də yər lən dir miş və İc ti mai 
Şu ra nın işi nə töh fə ver mək 
üçün bü tün im kan lar dan sə
mə rə li is ti fa də edə cək lə ri ni 
vur ğu la mış lar.

Fev ra lın 12də Bi nə qə di 
bə lə diy yə si nin səd ri  Si ta rə 
Cab ba ro va  8ci mik ro ra yon 
Ni za mi Nə ri ma nov kü çə
sin də yer lə şən “xe yirşər” 
evin də bə lə diy yə əra zi sin də 
ya şa yan  ağ saq qal lar la gö rüş 
ke çir miş dir. Təd bir də ye ni 
se çil miş bə lə diy yə üzv lə ri, 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
əmək daş la rı, 1 və 2 say lı 
sa hə in zi ba ti əra zi dai rə
lə ri nin iş çi lə ri və mət bu at 
nü ma yən də lə ri iş ti rak et
miş lər. 

Gö rü şdə çıxış edən bə
lə diy yə səd ri  bil dir miş dir 
ki, təd bi rin ke çi ril mə sin
də məq səd əra zi də ya şa yan 

yaş lı in san la rın xe yirdua sı nı 
al maq və on la rın iş təc rü bə
sin dən ya rar lan maq dır. Ötən 
ilin de kab rın da ke çi ri lən 
bə lə diy yə seç ki lə ri ba rə də 
mə lu mat ve rən S.Cab ba ro va  
vur ğu la mış dır ki, bu seç ki
lər də Bi nə qə di ra yo nu üz rə  
ümu mi lik də 79 bə lə diy yə 
üz vü se çil miş dir: “Öl kə mi zin 
hər ye rin də ol du ğu ki mi, bi
zim ra yon da da seç ki lər yük
sək se çi ci fə al lı ğı ilə keç miş
dir. Ra yon üz rə 54 min 344 
nə fər, ya xud 36,97% se çi ci 
səs ver mə də iş ti rak et miş
dir”. Bə lə diy yə səd ri bil dir
miş dir ki, bu gün kü top lan tı 
seç ki dən son ra sa kin lər lə ilk 

gö rü şü dür: “Niy yə ti miz  əra
zi miz də ya şa yan ağ saq qal və 
ağ bir çək lər lə  gə lə cək də gö
rə cə yi miz iş lə ri mü za ki rə 
edib on lar dan də yər li məs
lə hət lər al maq dır”.  O həm
çi nin vur ğu la mış dır ki,  ye ni 
for ma laş mış kol lek tiv ar tıq 
əra zi də gö rə cə yi iş lər lə bağ lı 
mü va fiq qu rum lar qar şı sın da 
tək lif ər lə çı xış et miş dir.     

 Son ra söz ağ saq qal la ra 
ve ril miş dir. 8ci mik ro ra
yon sa ki ni Tel man Hə tə mov 
bil dir miş dir ki, o, ye ni bə lə
diy yə səd ri nin fəa liy yə ti nə 
ya xın dan bə lət dir: “Bun dan 
ön cə Si ta rə xa nım Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş

çı sı nın 1 say lı Sa hə İn zi ba ti 
Əra zi Dai rə si nin nü ma yən
də si iş lə miş və gör dü yü iş lər 
göz önün də dir. Çox yax şı hal
dır ki, o, bə lə diy yə səd ri se
çil dik dən son ra ilk ola raq biz
lər lə gö rü şə gə lib. Mən ona 
ağ saq qal lar adın dan uğur lar 
ar zu la yı ram”.  

Təd bir də çı xış edən di gər 
ağ saq qal lar – Ay dın Əli yev,  
Ni ya zi İs gən də rov, Fər had 
Qu li yev və baş qa la rı əra zi
də ki möv cud prob lem lər dən 
da nış mış və tək lif ə ri ni səs
lən dir miş lər. Son da bu cür 
gö rüş lə rin bun dan son ra da 
da vam et di ril mə si məq sə də
uy ğun he sab edil miş dir.

Rayonağsaqqallarıiləgörüş
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MKTBabadlıq-quruculuq
işlərindəyaxından
iştirakedir

Ötən həft ə Bi nə qə di Ra
yon Mən zilKom mu nal Tə
sər rü fat  Bir li yi nin  (MKTB) 
2014cü il ər zin də gö rül müş 
iş lə rə da ir he sa bat yı ğın ca ğı 
ke çi ri lib. İc las da Ra yon tə sər
rü fat şö bə si nin mü di ri Əda lət 
Rə cə bov, Mən zil İs tis mar Sa
hə lə ri nin rə is lə ri və sa kin lər 
iş ti rak edib lər. 

He sa bat mə ru zə si ilə çı xış 
edən MKTBnin rəi si Azər 
Məm mə dov bil di rib ki, ha
zır da Bir li yin xid mə tin də 62 
min dən çox sa ki nin ya şa dı ğı 
402 bi na var. On lar dan 269u 
çox mən zil li ya şa yış bi na sı
dır. Bu bi na lar da 22 min 498 
mən zil möv cud dur. A.Məm
mə dov vur ğu la yıb ki, qu rum 
öz fəa liy yə ti ni Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nin, 
elə cə də Mən zilKom mu nal 
Tə sər rü fa tı De par ta men ti nin 
tə sər rü fat fəa liy yə ti prin sip
lə ri əsa sın da qur ma ğa ça lı şır. 

Mə ru zə də qeyd edi lib 
ki, ötən il ər zin də Bi nə qə
di ra yo nun da hə ya ta ke çi ri
lən abad lıq və ye ni dən qur
ma təd bir lə ri çər çi və sin də 
MKTBnin xid mə ti əra zi si nə 
aid bi na la rın fa sad la rın da, gi
riş lə rin də, pil lə kən qə fəs lə
rin də əsas lı və ca ri tə mir iş
lə ri apa rı lıb, mə həl lə lər də və 
gi riş lər də su xət lə ri ye ni lə nib, 
bi na la rın yum şaq, çar daq lı 
dam ör tük lə ri, no val ça la rı, su 
axı dı lan bo ru la rı tə mir edi lib. 

A.Məm mə dov onu da 
qeyd edib ki, ötən il 6, 7, 
8, 9cu  mik ro ra yon lar da 
və Bi lə cə ri qə sə bə sin də ki 
5057/68ci mə həl lə də ümu
mi lik də 297 mən zi lin yum
şaq dam ör tü yü də yiş di ri lib. 
34 ya şa yış bi na sı nın 143 gi

ri şi nin, gün lük lə ri nin, pil
lə kən qə fəs lə ri nin ca ri və 
əsas lı tə mir iş lə ri hə ya ta ke
çi ri lib. Pil lə kən qə fəs lə rin də 
2758 kvad rat metr pən cə rə 
ye ni si ilə əvəz olu nub. Bu iş
lər İ.Da da şov kü çə si 91, 91a, 
S.S.Axun dov kü çə si 4, H.Ba
ba şov kü çə si 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, Ə.Nax çı va ni 
kü çə si 27, 28, 29, İ.Hə şi mov 
kü çə si 2/10, Azad lıq pros pek
ti 163, 165, 167, 187, 191, Bi
lə cə ri qə sə bə si 5057/68, mə
həl lə 11 və 12 say lı bi na lar da 
apa rı lıb. Bü tün bu iş lər lə ya
na şı, “Azər su” ASCnin si fa
ri şi əsa sın da 8ci mik ro ra yon 
əra zi sin də Azad lıq pros pek ti 
bo yun ca, Ə.Nax çı va ni kü çə si, 
Z.Bün ya dov pros pek ti, C.Ha
cı bəy li, Ş.Rə hi mov və A.Ku
nan ba yev kü çə lə rin də iç mə li 
su xət lə ri zir zə mi dən çı xa rı
la raq mə həl lə da xi lin dən çə
ki lib, mən zil lə rə gi riş lər dən 
su xət lə ri çə ki lə rək say ğac
laş dı rı lıb.

Bil di ri lib ki, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
si fa ri şi əsa sın da əra zi lər də 
və mə həl lə lər də il ər zin də 
ge niş miq yas lı abad lıq və qu
ru cu luq iş lə ri hə ya ta ke çi ri
lib. Be lə ki, 8ci mik ro ra yon 
N.Nə ri ma nov kü çə si 85, 87, 
Azad lıq pros pek ti 28, 30, 9cu 
mik ro ra yon A.Məm mə dov 
69, 143, 119, 115, H.Ba ba şov 
kü çə si 20 və 21, Bi lə cə ri qə
sə bə si 5057/68 mə həl lə 11, 
12, 6cı mik ro ra yon 205 b say
lı bi na la rın hə yət lə ri abad laş
dı rı lıb. Ye ni ti kil miş “Hey dər” 
məs ci di nə ge dən dai rə vi yo
lun ət ra fı tam ola raq ye ni dən 
qu ru lub. Mə həl lə lər də apa
rı lan abad lıq və qu ru cu luq 

iş lə ri za ma nı, ilk növ bə də, 
əra zi də olan qu ru ağac lar kə
si lib, hün dür ağac lar bu da nıb. 
Son ra dan hə min bi na la rın 
hə yət lə ri nə ye ni ağac lar və 
bə zək kol la rı əki lib, əra zi tam 
abad laş dı rı lıb. 

Mə ru zə də vur ğu la nıb 
ki, il ər zin də RİHin si fa ri
şi əsa sın da müa sir land şaft 
me mar lı ğı əsa sın da 16118 
kvad rat metr ot ör tü yü sa lı nıb, 
abad laş dı rıl mış hə yət lər də 
30 ədəd müa sir tip li gün lük 
qu raş dı rı lıb, 118 ədəd müa
sir tip li otu ra caq və 132 ədəd 
müa sir tip li ur na qo yu lub. 
7/19, 77, 26, 99, 143, 115, 119, 
69, 205, 85, 87 say lı və di gər 
bi na la rın hə yət lə rin də, ümu
mi lik də, 32 ədəd müx tə lif 
növ uşaqəy lən cə ele ment lə
ri qu raş dı rı lıb. He sa bat ilin də 
ümu mi lik də MKTBnin xid
mə ti əra zi sin də 11 bi na nın 
hə yə ti abad laş dı rı lıb. 

Ötən il 6, 7, 8, 9cu mik ro
ra yon əra zi lə rin də və Bi lə cə ri 
qə sə bə si 5057/68ci mə həl lə
də 130 ədəd ye ni işıq di rək lə
ri ka bel ləş di ri lə rək is tis ma ra 
ve ri lib, mə həl lə da xi li yol la
ra 86875 kvad rat metr as falt 
ör tü yü sa lı nıb, 2 “xe yirşər” 
evi tə mir olu na raq sa kin lə
rin is ti fa də si nə ve ri lib. Ötən 
müd dət ər zin də Z.Bün ya dov 
pros pek ti bo yun ca Ə.Nax çı
va ni, İ.Cüm şü dov, R.Beh bu
dov kü çə sin də olan ya şa yış 
bi na la rı nın fa sad la rın da ge
niş miq yas lı əsas lı tə mir iş lə ri 
apa rı lıb. 

He sa bat döv rün də Bir li
yin xid mə ti əra zi sin də “Ba
kı lift” İBnin “Bak mən zi
lav to ma ti ka” və “Ba kı lift1” 
ida rə lə ri tə rə fin dən 742 lif

tə xid mət gös tə ri lib. Əra zi
də 25 il dən ar tıq iş lə yən və 
is tis mar müd də ti ni ba şa vur
muş 431 lift in 10u ye ni si ilə 
əvəz edi lib, 38 lift isə əsas
lı tə mir olu nub. Mə ru zə də 
həm çi nin bil di ri lib ki, ötən 
il 11 min 425 mən zi lin tüs
tü və ven til ya si ya ka nal la rı na 
ba xış ke çi ri lib, 1418 mən zil
də tüs tü ka na lı tə miz lə nib. 
Əra zi də is ti lik təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı üçün 6cı 
mik ro ra yon da mə həl lə da xi li 
xət lər ye ni lə nib. Ə.Nax çı va
ni və Ş.Rə hi mov kü çə sin də 
2 ədəd mo dul tip li is ti lik qa
zan xa na sı ti ki lə rək  is ti fa də
yə ve ri lib. 

Mən zilKom mu nal Tə
sər rü fat Bir li yi nin öz fəa liy
yə tin də “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si nin ic ra sı ilə bağ lı 
Təd bir lər Pla nın dan irə li gə
lən mə sə lə lə ri da im nə za
rət də sax la dı ğı nı söy lə yən 
mə ru zə çi xid mə tin iş çi lə ri 
tə rə fin dən hər gün 3 mil yon 
178 min kvad rat metr əra zi nin 
sü pü rül dü yü nü və top lan mış 
zi bi lin nəq liy yat sa hə si nin 
xü su si tex ni ka la rı va si tə si lə 
da şı na raq Ba la xa nı po li qo nu
na təh vil ve ril di yi ni diq qə tə 
çat dı rıb. 

Qeyd edi lib ki, 2014cü il 
ər zin də və tən daş lar dan Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, 
Mən zilKom mu nal Tə sər rü
fa tı De par ta men ti və müx tə
lif təş ki lat lar dan Bir li yə ümu
mi lik də 760 mü ra ci ət da xil 
olub. On lar dan 230u şi ka yət, 
83ü xa hiş, 243ü məh kə mə 
or qan la rı na mü ra ci ət, 59u 
sə rən cam və əmr, 204ü mə
lu mat xa rak ter li dir. Hə min  
mü ra ci ət lər, əsa sən, dam ör
tü yü nün tə mi ri, is ti lik təc hi
za tı, suka na li za si ya xət lə rin
də ki na saz lıq lar, mən zi lin tə
mi ri, evi nə qon şu tə rə fin dən 
su sız ma sı, lift in iş lə mə mə si, 
hə yə tin abad laş dı rıl ma sı və 
di gər mə sə lə lər lə bağ lı olub. 
Da xil olan və tən daş mü ra ci
ət lə rin də qal dı rıl mış mə sə lə
lər dən 512i müs bət həll edi
lib, 148i üz rə mü va fiq iza hat 
ve ri lə rək akt lar tər tib olu nub, 
30 əri zə isə aidiy yə ti təş ki lat
la ra gön də ri lib. MKTB rəi si 
və tən daş la rın əri zə və şi ka
yət lə ri nə ba xıl ma sı nın, qal
dı rı lan prob lem lə rin ope ra tiv 
həl li nin Bir lik üçün prio ri tet 
ol du ğu nu de yib.

sİyA vuş ƏMİR lİ

Bi nə qə di ra yon Xo cə
sən bə lə diy yə sin də ye ni se
çil miş bə lə diy yə səd ri Anar 
Ab ba sov və bə lə diy yə üzv
lə ri nin  qə sə bə sa kin lə ri ilə 
gö rü şü ke çi ri lib. Təd bi ri gi
riş sö zü ilə açan bə lə diy yə 
səd ri Xo cə sən bə lə diy yə si
nin 2003cü il də ya ra dıl dı
ğı nı xa tır la dıb. 

Onun söz lə ri nə gö rə, 
bə lə diy yə nin in zi ba ti əra zi
si 3 qə sə bə dən – Xo cə sən, 
Su lu tə pə və 28 May qə sə bə
lə rin dən iba rət dir. Qə sə bə
nin in zi ba ti əra zi dai rə si nə 
Xo cə sən və Su lu tə pə qə sə
bə lə ri da xil dir. Qə sə bə lər 
ha zır da tam olaraq birbi ri 
ilə bir lə şib. Xo cə sən qə sə
bə si nin əra zi si 18 kv.km ol
maq la ra yon mər kə zin dən 9 
km. mə sa fə də yer lə şir. Hər 
iki qə sə bə də rəs mi qey diy
yat da olan əha li nin ümu mi 
sa yı 21564 nə fər, fak ti ki isə 
50 min nə fər dən çox dur. 
Qə sə bə də 3 or ta mək təb, 1 
uşaq bağ ça sı, 1 sə hiy yə mü
əs si sə si, qə sə bə klu bu və 1 
ki tab xa na, 10a ya xın sə na
ye mü əs si sə si fəa liy yət gös
tə rir.

A.Abbasov ye ni for ma
laş mış bə lə diy yə nin struk
tu ru haq qın da mə lu mat 
ve rə rək sədr müa vin lə ri 
Ma fəd din Hüm mə tov və İs
bən di yar Xan ki şi ye vi, ha be
lə di gər bə lə diy yə üzv lə ri ni 
gö rüş iş ti rak çı la rı na təq dim 
edib: “Xo cə sən bə lə diy yə si
nin 15 üz vü var. Bə lə diy yə
də 6 dai mi ko mis si ya, 4 şö bə 
fəa liy yət gös tə rir, 9 qul luq çu 
ça lı şır”.   

Bə lə diy yə səd ri son 
dövr lər Su lu tə pə qə sə bə
sin də apa rı lan abad lıqqu
ru cu luq iş lə ri ba rə də də 

mə lu mat ve rib. Onun söz
lə ri nə gö rə, Ba kıŞa ma xı 
yo lu nun 28 May, Xo cə sən, 
Su lu tə pə qə sə bə lə ri əra
zi sin dən ke çən his sə sin də 
land şaft me mar lı ğı üs lu bun
da qu ru cu luq iş lə ri gö rü lüb. 
Qə sə bə əra zisn də yol bo
yu ya şıl lıq zo laq la rı sa lı
nıb. Ev lə rin dam ör tük lə ri, 
dar va za la rı, ha sar la rı tə mir 
olu na raq müa sir for ma ya 
uy ğun laş dı rı lıb. Qə sə bə nin 
abad laş dı rıl ma sı is ti qa mə
tin də iş lər da vam et di ril
mək də dir. 

Anar Ab ba sov qə sə bə
də möv cud olan prob lem
lər, gö rü lə si iş lər haq qın da 
da da nı şıb. Bil di rib ki, sa
kin lə ri ən çox na ra hat edən 
prob lem lər ka na li za si ya, yol 
və su ilə bağ lı dır. Bu prob
lem lər ra yon ic ra ha ki miy
yə ti nin dəs tə yi ilə təd ri cən 
ara dan qal dı rı lır. 

Bun dan əla və, qə sə
bə əra zi sin də ye ni ka na li
za si ya inf rast ruk turunun 
ya ra dıl ma sı və eko lo ji və
ziy yə tin yax şı laş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də bir sı ra iş lər 
gö rül mək də dir.  Bun lar dan 
bi ri də “Xır da lanXo ca sən 
tu nel tip li ka na li za si ya kol
lek to ru nun ti kin ti si” la yi hə
si dir. Yekun laş maq da olan 
ye ni la yi hə çir kab su la rı nın 
Lök ba tan is ti qa mə tin də 

özüa xım lı re jim də nəq li
ni nə zər də tu tur. Əra zi nin 
rel yef xü su siy yət lə ri nə zə rə 
alı na raq Xo cə sən tə pə lik
lə ri al tın da tu nel tip li kol
lek to run ti kin ti si apa rı lır. 
La yi hə yə əsa sən, ümu mi 
uzun lu ğu 14.750 metr olan 
tu nel 3249 metr də rin lik də 
yer lə şir. Tu ne lin 7.400 metr
lik his sə si 2200 mm, 7.350 
metr lik his sə si isə 2800 
mm dia metr dir. Xır da lan
Xo cə sən tu nel tip li ka na li
za si ya kol lek to ru is tis ma ra 
ve ril dik dən son ra Xır da lan 

şə hə rin də və ət raf ya şa yış 
mən tə qə lə rin də, həm çi nin 
Qa ra dağ, Bi nə qə di, Ya sa
mal və Sə ba il ra yon la rı nın 
bir his sə sin də top la nan çir
kab su la r Lök ba tan qə sə bə si 
ya xın lı ğın da in şa edi lən su
tə miz lə yi ci qur ğu ya ötü rü
lə cək. Bu ra da tul lan tı su la rı 
tə miz lə nib zə rər siz ləş di ril
dik dən son ra də ni zə axı dı
la caq. Bu nun la da qə sə bə də 
möv cud olan suka na li za si
ya prob le mi bir də fə lik həl
li ni tap mış ola caq. 

Görüşün sonunda qə sə
bə sa kin lə rin dən Al lah ver di 
Mir zə yev, Rə şid Məm mə
dov, Ra fiq İs ma yı lov, Na zim 
Qa sı mov, İman Rəh ma nov 
və baş qa la rı çı xış edə rək ye
ni se çil miş bə lə di yyə üzv lə
ri nə uğur lar ar zu la yıb lar. 

Xocəsənbələdiyyəsində
sakinlərləgörüş

MA İl AğA xA nov

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye
vin sə hiy yə sa hə sin də qar şı
ya qoy du ğu mü hüm və zi fə
lər dən bi ri də və tən daş la rın 
pul suz dər man va si tə lə ri və 
pre pa rat lar la tə mi na tı, müa
yi nə və müa li cə iş lə ri nin mü
kəm məl təş ki li dir. 

Fev ra lın 2dən ma yın 
2dək əha li nin ic ba ri tib bi 
müa yi nə si ilə bağ lı öl kə baş
çı sı nın ver di yi tap şı rıq la rın 
ic ra sı ilə əla qə dar Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən də ope ra tiv təd
bir lər gö rü lür. Ra yon əra zi
sin də ki bü tün sə hiy yə ocaq
la rın da əha li nin tib bi pro fi
lak tik müa yi nə dən keç mə si 
üçün la zı mi şə ra it ya ra dı lıb. 
Ra yon da fəa liy yət gös tə rən 
xəs tə xa na, po lik li ni ka və 
hə kim mən tə qə lə ri nin tibb 
iş çi lə ri bu nə cib ak si ya nın 
mü tə şək kil qay da da hə ya ta 
ke çi ril mə si nə cəlb olu nub lar. 
Məq səd əha li nin sağ lam lı ğı
nı qo ru maq, hər han sı xəs
tə lik lə rin er kən mər hə lə də 
aş ka ra çı xa rı la raq qar şı sı nın 
alın ma sı dır.

Ar tıq ak si ya nın ilk gü
nün dən fev ra lın 14dək 23 
min 62 nə fər sa kin ra yon 
əra zi sin də ki tibb ocaq la rı
na  mü ra ci ət edə rək müa yi
nə dən ke çib lər. Bu ba rə də 
qə ze ti mi zə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin İc ti mai
si ya si və hu ma ni tar mə sə lə
lər şö bə si nin baş məs lə hət
çi si Sey mur Ha cı yev mə lu mat 
ve rib. Onun bil dir di yi nə gö
rə, müa yi nə lər za ma nı 1382 
nə fər də müx tə lif xəs tə lik lər 

aş kar olu nub. Bu xəs tə lik lər 
sı ra sın da, əsa sən, tə nəf füs 
yol la rı və qan döv ra nı prob
lem lə ri üs tün lük təş kil edir.

M.Ə.Rə sul za də qə sə bə
sin də ki Ə.D.Mə li kov adı na 
6 say lı Bir ləş miş Şə hər Xəs
tə xa na sı nın po lik li ni ka şö bə
sin də apa rı lan tib bi müa yi nə 
ak si ya sı sa kin lə rin mü tə şək
kil və fə al iş ti ra kı ilə se çi lib. 
Bu tibb oca ğı nın şö bə mü di
ri İsa Ca ha nov bi zim lə söh
bət za ma nı  bil dir di ki, 3 ay 

müd də tin də əha li nin ic ba ri 
dis ba ni ri za si ya sı nın apa rıl
ma sı işi nə baş la nı lıb. Bu iş 
uğur la hə ya ta ke çi ri lir. Əra
zi də məs kun la şan in san lar, 
ida rə və mü səs si sə lər də ça
lı şan lar plan lı şə kil də po lik
li ni ka ya də vət olu nur, tib bi 
müa yi nə dən ke çi ri lir lər. Şö
bə mü di ri nin söz lə ri nə gö rə, 
fev ra lın 14nə qə dər 2850 
və tən daş tib bi müa yi nə dən 
ke çib. On la rın 60da müx tə
lif  xəs tə lik lər aş kar olu nub, 
11 nə fər sta sio nar müa li cə yə 
gön də ri lib. Şö bə mü di ri onu 
da vur ğu la dı ki, sə hiy yə mü
əs si sə si zə ru ri tib bi ava dan
lıq və dər man pre pa rat la rı ilə 
təc hiz olu nub. Bu ra da yük sək 
ix ti sas lı tibb mü tə xəs sis lə rin
dən iba rət səy yar hə kim bri
qa da la rı hər gün yaş lı və əlil 
in san la rı ev lə rin də müa yi nə
dən ke çi rir lər. Xəs tə li yi aş kar 
olu nan sa kin lər am bu la tor və 
sta sio nar müa li cə yə cəlb olu
nur. 

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 və RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın mə sul əmək daş
la rı 6 say lı Bir ləş miş Şə hər 
Xəs tə xa na sı nın po lik li ni ka 

şö bə sin də təş kil olu nan  ak si
ya nın ge di şi ni iz lə yib lər. Tib
bi müa yi nə yə gə lən sa kin lər 
on la rın sağ lam lıq la rı na gös
tə ri lən qay ğı ya gö rə döv lət 
baş çı sı na min nət dar lıq la rı nı 
bil di rib lər.

Öl kə baş çı sı nın əha li nin 
sağ lam lı ğı na diq qət lə ya naş
dı ğı nı vur ğu la yan ra yon sa ki
ni Fi ru zə Əh mə do va müx tə
lif müa yi nə lər dən keç di yi ni 
de yib: “Bu nun üçün sa kin lər 
adın dan Pre zi dent İl ham Əli
ye və son suz tə şək kü rü mü zü 

bil di ri rik”. Bi nə qə di qə sə bə 
sa ki ni Zul fi yə Qu li ye va bu 
ak si ya nın bü tün in san la rın 
sağ lam lı ğı üçün bö yük bir 
hu ma ni tar tə şəb büs ol du ğu
nu di lə gə ti rib: “Sağ lam bə
dən də sağ lam ruh olar” – de
yib lər. Ötən il də öl kə Pre zi
den ti nin tə şəb bü sü ilə bu cür 
nə cib ak si ya təş kil olun du və 
biz tib bi müa yi nə dən keç dik. 
Sağ lam lı ğı mı za gös tər di yi 
diq qət və qay ğı ya gö rə döv
lət baş çı mı za min nət dar lı ğı
mı zı bil di ri rik”.

Qeyd edək ki, və tən daş
la rın sağ lam lı ğı nın qo run
ma sı na yö nə lən bu təd bi rin 
yük sək sə viy yə də ke çi ril mə
si üçün Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti tə rə fin dən xü
su si ko mis si ya ya ra dı lıb. Sağ
lam lıq ay lı ğı çər çi və sin də sa
kin lər 9, 10, 15, 25, 27, 35 və 
6 nöm rə li bir ləş miş şə hər po
lik li ni ka la rın da, ha be lə Xo
cə sən Sağ lam lıq Mər kə zin də 
müa yi nə olu nur, o cüm lə dən 
ult ra səs müa yi nə sin dən ke çi
ri lir lər.

Binəqədisakinlərikütləvitibbimüayinədənkeçirlər
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MA İl AğA xA nov

Fev ra lın 14də “Ba kı
2015” I Av ro pa Olim pi ya 
Oyun la rı na ha zır lıq məq
sə di lə re al laş dı rı lan “Tə miz 
Bi nə qə di” so si al la yi hə si 
çər çi və sin də ra yo nun Bi lə
cə ri qə sə bə sin də tə miz lik 
ak si ya sı ke çi ri lib.

Qeyd edək ki, bu cür 
ak si ya la rın təş ki li ar tıq xoş  
ənə nə yə çev ri lib. Təd bir

də Mən zilKom mu nal Tə
sər rü fa tı Bir li yi nin iş çi lə ri 
ilə ya na şı, yer li bə lə diy yə
lə rin, həm çi nin ra yo nun 
ay rıay rı ida rə, mü əs si sə 
və təş ki lat la rı nın əmək
daş la rı da fə al iş ti rak edib
lər.

Ak si ya çər çi və sin də 
qə sə bə əra zi sin dən ke çən 
də mir yol xət lə ri nin ət ra
fın da tə miz lik və abad lıq 
iş lə ri apa rı lıb, əra zi ət raf 
mü hit, in san sağ lam lı ğı 

üçün zə rər li olan müx tə lif 
məi şət və po lie ti len tul lan
tı la rın dan tə miz lə nib. Məi
şət tul lan tı la rı nın ət ra fa ya
yıl ma sı nın qar şı sı nı al maq, 
elə cə də on la rın da şın ma
sı nı  asan laş dır maq məq
sə di lə əra zi lər də müx tə lif 
çe şid li tul lan tı lar üçün nə
zər də tu tul muş kon tey ner
lər qo yu lub. Tə miz lik iş
lə ri çər çi və sin də top la nan 
məi şət tul lan tı la rı xü su si 

nəq liy yat va si tə lə ri ilə əra
zi dən da şı nıb. 

Əra zi nin tul lan tı lar dan 
tə miz lən mə si sa kin lər tə
rə fin dən də ra zı lıq la qar şı
la nıb, on lar ak si ya təş ki lat
çı la rı na min nət dar lıq la rı nı 
bil di rib lər. 

Son ra çay süf rə si ar xa
sın da ra yon MKTBnin iş
çi si, tə miz lik sa hə sin də 35 
il əmək fəa liy yə ti olan Ro
za El ya zo va nın 60 ya şı qeyd 
olu nub. 

Es Mİ RA

Fev ra lın 7dən 14dək 
Ye ni Azər bay can  Par ti ya sı 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sın da “Müa sir 
İq ti sad Mək tə bi” la yi hə si 
çər çi və sin də la yi hə iş ti rak
çı la rı na “Dağmə dən sə
na ye si nin fond bir ja la rı ilə 
qar şı lıq lı əla qə si”, “Dün ya 
fond bir ja la rı ba za rı” möv
zu la rı üz rə tə lim lər ke çi ril
miş dir. Tə lim lər də eks pert 
qo naq qis min də “Im pe ria 
Gro up” şir kə ti nin pre zi
den ti Ra min Əh mə dov və 
“İn ge ni o us Fi nan ci al So lu
ti ons” şir kə ti nin tə sis çi si 
Emin Əli yev iş ti rak et miş
lər.

Tə lim lə rin ge di şa tın da 
la yi hə iş ti rak çı la rı na dün
ya fond bir ja la rı haq qın da, 
bu ra da apa rı lan əmə liy
yat lar, bir ja lar da baş ve rən 
də yi şik lik lə rin qiy mət lən
di ril mə si haq qın da ət raf lı 
mə lu mat ve ril miş dir.

Xa tır la daq ki, la yi hə
nin ke çi ril mə sin də əsas 
məq səd iq ti sa di yö nüm lü 
ix ti sas lar üz rə təh sil alan 

is te dad lı və yük sək ana
li tik dü şün cə tər zi olan 
tə lə bə lə ri bir ara ya gə tir
mək dən iba rət dir. La yi
hə yə se çim iki mər hə lə
də apa rıl mış, iş ti rak üçün 
mü ra ci ət et miş 156 nə fər 
gənc içə ri sin dən 90 nə fər 
mü sa hi bə mər hə lə si nə 
də vət edil miş dir. Son da 
20 nə fər gənc bu la yi hə
nin iş ti rak çı sı ol maq hü
qu qu nu qa zan mış dır. 

La yi hə iş ti rak çı la rı hər 
bi rin də 5 nə fər ol maq la 4 
ko man da dan – “Ne ok las
sik lər”, “Smi tin va ris lə ri”, 
“Dol la ra ma nat”, “Gənc 
ana li tik lər” –  iba rət dir. Ko
man da lar la yi hə nin ge di şa
tın da on la ra araş dı rıl maq  
üçün ve ril miş müx tə lif iq
ti sa di möv zu la rın təh li li ni 
apa rır, hə min möv zu la ra 
uy ğun təq di mat lar ha zır
la maq la bə ra bər, müx tə lif 
tə lim və se mi nar lar da iş ti
rak edir lər. 

La yi hə müd də tin də 
müx tə lif sə na ye mü əs si sə
lə ri nə eks kur si ya la rın təş
kil olun ma sı da nə zər də 
tutl muş dur. 

Binəqədirayonunda
növbəti
təmizlikaksiyası

Gənclərtəlimlərdə
iştirakediblər

Es Mİ RA oRu Co vA

Hər ke çən gün bi zi pay
tax tı mız da təş kil olu na caq 
ilk Av ro pa Oyun la rı na da ha 
da ya xın laş dı rır. Rub ri ka mı
zın bu də fə ki qo na ğı Azər
bay can Gim nas ti ka Fe de
ra si ya sı nın baş ka ti bi Fə rid 
Qa yı bov dur. 

– Fə rid mü əl lim, öl kə ic
ti ma iy yə ti nin diq qə ti iyun 
ayın da Ba kı da təş kil olu na
caq ilk Av ro pa Oyun la rı na 
yö nəl miş dir. Bu ya rış la rın 
pay tax tı mız da ke çi ril mə si ilə 
bağ lı fi kir lə ri ni zi bil mək ma
raq lı olar dı. 

– Hər bir azər bay can lı ki
mi, mən də fəxr edi rəm ki, 
ilk Av ro pa Oyun la rı doğ ma 
şə hə ri miz də təş kil olu na caq. 
Bu ha di sə res pub li ka mı zın id
man ta ri xin də özü nə məx sus 
iz qo ya caq. Av ro pa Oyun la rı 
ki mi mö tə bər ya rı şa ilk də fə 
ev sa hib li yi et mə yi miz bi zim 
üçün həm uğur, həm də gə lə
cə yə he sab lan mış bir şans dır. 
Azər bay ca nın döv lət baş çı sı, 
Mil li Olim pi ya Ko mi tə si nin 
pre zi den ti cə nab İl ham Əli
ye vin tə şəb bü sü ilə Ba kı nın 
Olim pi ya Oyun la rı na ev sa
hib li yi et mə si üçün iki də
fə na mi zəd li yi irə li sü rü lüb. 
He sab edi rəm ki, Av ro pa 
Oyun la rı nı yük sək sə viy yə də 
ke çi rə cə yik və öl kə mi zin Yay 
Olim pi ya Oyun la rı na ev sa
hib li yi et mək üçün şan sı da ha 
da ar ta caq. 

Mə lum dur ki, Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti, 
“Ba kı2015” Av ro pa Oyun
la rı nın Təş ki lat Ko mi tə si nin 
səd ri  Meh ri ban xa nım Əli
ye va 2002ci ilin son la rın da 
Azər bay can Gim nas ti ka Fe
de ra si ya sı nın pre zi den ti se çil
miş dir. Hə min dövr dən baş
la ya raq gim nas ti ka sa hə sin də 
mü hüm irə li lə yiş lər nə zə rə 
çarp ma ğa baş la mış dır. 2005
ci il də Ba kı da təş kil olun muş 
bə dii gim nas ti ka üz rə dün
ya çem pio na tı Azər bay can da 
ke çi ri lən və Olim pi ya id man 
növ lə ri nə da xil olan ilk dün ya 
çem pio na tı idi. On dan əv vəl 
isə bu ya rı şa ha zır lıq məq sə
di lə 2003, 2004 və 2005ci ilin 
əv vəl lə rin də 3 də fə Dün ya 
Ku bo ku nun mər hə lə ya rış la
rı Azər bay can da təş kil olun
muş, 2007, 2009 və 2014cü 
il də pay tax tı mız da Av ro pa 

çem pio na tı ke çi ril miş dir. Bü
tün bun lar öl kə miz də gim
nas ti ka nın po pul yar laş ma
sın da bö yük rol oy na mış dır.
Onu da de yim ki, Azər bay can 
bə dii gim nas ti ka üz rə Av ro pa 
çem pio na tı nı 3 də fə ke çir
miş ye ga nə öl kə dir. Ötən il 
Mil li Gim nas ti ka Are na sın da 
Av ro pa çem pio na tı nın yük
sək sə viy yə də təş ki li ni xa
ri ci mü tə xəs sis lər də xü su si 
vur ğu la mış dı lar. Çem pio nat
da 33 öl kə dən 200dən ar tıq 
gim nast ba ca rı ğı nı nü ma yiş 
et dir miş di. Bu, Azər bay can da 
gim nas ti ka üz rə iri miq yas lı 
ya rış la rın ke çi ri lə bi lə cə yi nin 
gös tə ri ci si dir. 

Söz süz ki, bü tün bu təd
bir lə rin yük sək sə viy yə də 
təş ki li öl kə mi zin dün ya da kı 
nü fu zu nu yük səl dir və bey
nəl xalq qu rum la rın bi zə olan 
eti ma dı nı ar tı rır.

– Av ro pa Oyun la rın da 
gim nas ti ka nın 6 nö vü üz rə 
ya rış lar ke çi ri lə cək. Bu nun
la bağ lı ha zır lıq iş lə ri ne cə 
ge di r?

– Azər bay can Gim nas ti
ka Fe de ra si ya sı nın pre zi den ti 
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın 
rəh bər li yi al tın da gim nast la
rı mı zın Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lı ğı yük sək sə viy yə də 
hə ya ta ke çi ri lir. İd man çı la
rı mız ya rış la ra cid di şə kil də 
ha zır la şır lar. Ko man da mı zın 
Av ro pa Oyun la rın da yük sək 
sə viy yə də çı xı şı üçün la zı
mi iş lər gö rü lür. Mart ayın
da Av ro pa Oyun la rı Təş ki lat 
Ko mi tə si tə rə fin dən gim nas
ti ka üz rə açıq Azər bay can 
çem pio na tı nın ke çi ril mə si 
plan laş dı rı lır. Av ro pa Oyun

la rı çər çi və sin də ey ni vaxt da 
gim nas ti ka nın 6 nö vü üz rə 
ya rış la rın ke çi ril mə si ta ma
şa çı la rın bö yük ma ra ğı na 
sə bəb ola caq. İn di yə dək bu 
for mat da ya rış lar nə Av ro pa, 
nə dün ya çem pio nat la rın da, 
nə də Olim pi ya Oyun la rın da 
ke çi ri lib. Ak ro ba ti ka və aero
bi ka id man növ lə ri Olim pi ya 
Oyun la rın da yer al ma sa da, 
Av ro pa Oyun la rı nın proq ra
mı na sa lı nıb. İd man gim nas
ti ka sı üz rə ki şi və qa dın lar 
ara sın da ya rış la rın ey ni vaxt
da ke çi ril mə si qə ra ra alı nıb. 
Bə dii gim nas ti ka və ak ro ba ti
ka, həm çi nin ba tut və aero bi
ka ya rış la rı da ey ni gün də qa
rı şıq şə kil də təş kil olu na caq. 
Ya rış la rın bu cür for mat da 
ke çi ril mə si mü ba ri zə ni da
ha da ma raq lı və rən ga rəng 
edə cək. 

Fe de ra si ya da hər bir id man 
nö vü üz rə yığ ma ko man da nın 
ha zır lı ğı na xü su si diq qət ye ti
ri lir. Proq ram da yer alan 3 id
man nö vü (aero bi ka, qa dın id
man gim nas ti ka sı və ba tut) bi
zim üçün ye ni dir. Bu növ lər də 
qı sa müd dət ər zin də yük sək 
sə viy yə li id man çı ye tiş dir mık 
bir qə dər çə tin dir. Bu na gö rə 
də bə zi növ lər də le gio ner lər
dən is ti fa də olu na caq. Ar tıq bir 
sı ra ya rış lar da xa ric dən də vət 
olun muş id man çı la rı sı naq dan 
ke çir mi şik. 

Qa dın id man gim nas ti ka
sın da for ma ta gö rə 3 id man
çı çı xış edə bi lər. Bu id man 
nö vü üz rə mil li ko man da ya 
cəlb olun muş id man çı lar yığ
ma nın he yə tin də Av ro pa və 
dün ya çem pio nat la rın da qüv
və lə ri ni sı na yıb lar. Bu növ 

üz rə gim nast la rı mı zın me dal 
qa za na caq la rı na ümid lə ri miz 
var. Ki şi id man gim nas ti ka sı 
da çə tin id man nö vü dür. Bu
ra da id man çı nın zə də al maq 
eh ti ma lı yük sək dir. Ha zır da 
yığ ma mı zın bir ne çə üz vü zə
də li dir. Bu növ də də yə qin ki, 
le gio ner lə rin kö mə yi nə eh ti
yac du yu la caq. 

Ba tut id man nö vün də 2 
qa dın və 2 ki şi id man çı ilə 
iş ti rak edə cə yik. Ak ro ba ti ka 
gim nas ti ka sı üz rə id man çı
la rı mız qa rı şıq cüt lük lə rin 
ya rı şın da və qa dın la rın qrup 
hə rə kət lə rin də mü ba ri zə 
apa ra caq lar. Bə dii gim nas ti
ka üz rə fər di növ lər də iki id
man çı nın və qrup hə rə kət lə ri 
üz rə yığ ma ko man da nın çı xı
şı nə zər də tu tu lub. Aero bi ka 
nö vü üz rə 6 id man çı mız qrup 
hə rə kət lə ri və qa rı şıq cüt lük
lə rin ya rı şın da qüv və lə ri ni sı
na ya caq lar. İd man çı la rın se çi
mi ilə bağ lı son qə rar isə mart 
ayın da elan olu na caq.

– Av ro pa Oyun la rın da 
gim nas ti ka üz rə ne çə me da la 
ümid bəs lə yir si ni z?

– Şüb hə siz ki, hər bir öl
kə ki mi, is tər dik ki, Av ro pa 
Oyun la rın da me dal lar qa za
naq. Sa də cə ola raq, bə zi id
man növ lə rin də şan sı mız çox, 
bə zi lə rin də isə bir qə dər az
dır. Av ro pa Oyun la rı na ki mi 
müx tə lif növ lər də gim nast
la rı mız mö tə bər ya rış lar da 
iş ti rak edə cək lər. İd man gim
nas ti ka sı üz rə ki şi və qa dın
lar ara sın da Av ro pa və dün ya 
çem pio nat la rın da və öl kə da
xi li ya rış lar da id man çı la rı mı
zı bir da ha sı naq dan ke çi rə cə
yik. Aero bi ka id man nö vün də 
me dal id dia sin da ol ma saq da, 
id man çı la rı mız dan yax şı çı xış 
göz lə yi rik. Di gər növ lər də isə 
gim nast la rı mı zın me dal çı lar 
sı ra sın da ol ma la rı  eh ti ma lı 
da ha yük sək dir. 

Əl bət tə, me dal la rın qa za
nıl ma sı id man çı la rın ha zır
lıq sə viy yə sin dən, psi xo lo ji 
du ru mun dan da ası lı ola caq. 
Res pub li ka mız da gim nas ti ka 
id man növ lə ri ilə məş ğul ol
maq üçün hər cür şə ra it ya
ra dı lıb. İd man çı la rı mı zın ya
şa yı şı, qi da lan ma la rı, hə kim 
nə za rə tin dən keç mə lə ri üçün 
bü tün im kan lar möv cud dur. 
İna nı ram ki, gim nast la rı mız 
I Av ro pa Oyun la rın da on la ra 
bəs lə ni lən ümid lə ri doğ rul
da caq lar.

– Fə rid mü əl lim, son il
lər də öl kə miz də gim nas ti ka 
id man nö vü nün po pul yar
laş ma sı nın sə bə bi ni nə də gö
rür sü nü z?

– Gim nas ti ka öl kə miz də 
ki fa yət qə dər po pul yar lı ğa 
ma lik dir. Son il lər id ma nın 
bu nö vü yük sək sü rət lə in
ki şaf et miş dir. Azər bay can 
Gim nas ti ka Fe der si ya sı nın 
pre zi den ti Meh ri ban xa nım 
Əli ye va nın sə mə rə li və məq
səd yön lü fəa liy yə ti nə ti cə sin
də bu id man nö vü res pub li ka
mız da çox po pul yar laş mış dır: 
uşaq, ye ni yet mə və gənc lə rin 
gim nas ti ka növ lə ri üz rə böl
mə lə rə axı nı art mış dır. Mad
ditex ni ki ba za nın güc lən di
ril mə si, kadr is la hat la rı nın 
apa rıl ma sı bu sa hə də uğur la rı 
tə min edir. 

Fe de ra si ya nın rəh bər li yi 
gim nas ti ka nın in ki şa fı, küt
lə vi li yi üçün pay taxt la ya na
şı, res pub li ka mı zın ay rıay rı 
böl gə lə rin də də fəa liy yə ti ni 
güc lən di rir. Gim nas ti ka ya
rış la rı tək cə Ba kı da de yil, 
ey ni za man da Ba kı ət ra fı 
qə sə bə lər də və böl gə lər də 
in şa olu nan Olim pi ya id man 
komp leks lə rin də də ke çi
ri lir. Bu cür ya rış lar ye ni
yet mə gim nast la ra təc rü bə 
qa zan dı rır, on la rın müx tə lif 
bey nəl xalq tur nir lər də əl də 
et dik lə ri nai liy yət lə rin əsa
sı nı təş kil edir. Pay taxt da ən 
müa sir tə ləb lə rə ca vab ve
rən Mil li Gim nas ti ka Are
na sı is ti fa də yə ve ril dik dən 
son ra bu id man nö vü ilə 
məş ğul olan la rın sa yı da ha 
da ar tıb. Bu ra da gim nas
ti ka nın bü tün növ lə rin də 
məşq et mək üçün yük sək 
sə viy yə li şə ra it ya ra dı lıb. 
Əl bət tə, kə miy yət art dıq ca, 
id man çı lar ye tiş dik cə key fiy
yət də yük səl mə yə baş la yır. 
Ötən ilin iyun ayın da bə dii 
gim nas ti ka üz rə XXX Av ro
pa çem pio na tı nın yük sək sə
viy yə də təş ki li bu id man nö
vü nü nün öl kə miz də sü rət li 
in ki şa fı nı bir da ha nü ma yiş 
et dir di. Əl də olu nan uğur lar 
gös tə rir ki, gim nas ti ka nın 
in ki şa fı na gös tə ri lən diq qət 
və qay ğı bəh rə si ni ver mək
də dir. Xa tır la dım ki, 2014
cü il də ke çi ri lən ya rış lar da 
gim nast la rı mız 114 me dal 
qa za nıb lar. Bun lar dan 42si 
qı zıl, 30u gü müş, 42si isə 
bü rünc me dal dır.

Es Mİ RA

Uşaq, ye ni yet mə və gənc
lə rin fi zi ki və mə nə vi sağ
lam lıq la rı nın tə mi ni, ha be lə 
on la rın in tel lek tu al sə viy yə
lə ri nin, ya ra dı cı lıq qa bi liy
yət lə ri nin in ki şa fı, is te dad la
rı nın üzə çı xa rıl ma sı və fi zi ki 
cə hət dən sağ lam bö yü mə lə ri 
ba xı mın dan mək təb dən kə
nar təd ris mü əs si sə lə ri nin 
fəa liy yə ti müs təs na əhə miy
yət kəsb edir. Uşaq lar müx tə
lif dər nək lər də ba ca rıq la rı nı 
gös tə rir, fər di xü su siy yət lə ri 
ilə ya şıd la rın dan fərq lə nir, 
gə lə cək də han sı pe şə ni se
çə cək lə ri nə də qiq qə rar ve
rir lər. 

Be lə təd ris mü əs si sə lə ri
nə uşaqgənc lər ya ra dı cı lıq 
sa ray la rı və ev lə ri, klub lar, bə
dii, es te tik, tex ni ki, eko lo ji, tu
rizm və di yar şü nas lıq yö nüm
lü mər kəz lər, uşaqgənc lər 
id man və şah mat mər kəz lə ri 
aiddir. Gənc nə sil bu cür təh
sil mü əs si sə lə ri nin xid mə tin
dən gü zəşt li şərt lər lə is ti fa də 
edir lər. Bu cür mü əs si sə lə rin 
baş lı ca fəa liy yət is ti qa mət lə
ri ni müx tə lif dər nək lər, mə

də niküt lə vi təd bir lər, mü sa
bi qə lər, id man ya rış la rı təş kil 
edir. 

Pay tax tın Bi nə qə di ra
yo nun da da ye ni yet mə və 
gənc lə rin ya ra dı cı lıq qa bi
liy yət lə ri nin üzə çı xa rıl ma sı, 
elə cə də on la rın asu də vaxt
la rı nı sə mə rə li təş ki li da im 
diq qət mər kə zin də sax la nı
lır. Ra yon əra zi sin də bir ne çə 
uşaqgənc lər ya ra dı cı lıq mər
kə zi, id man və şah mat klub
la rı möv cud dur. Bu qu rum lar 
fəa liy yət lə ri ni müa sir döv rün 
tə ləb lə ri sə viy yə sin də qu ra
raq gənc və ye ni yet mə lə rin 
zə rər li vər diş lər dən uzaq ol
ma la rı na, mə nə viin tel lek tu
al sə viy yə lə ri nin art ma sı na 
kö mək olur lar. 

Bi lə cə ri qə sə bə sin də yer
lə şən 26 say lı UşaqGənc lər 
Ya ra dı cı lıq Mər kə zi  (UGYM) 
1988ci il dən fəa liy yə tə baş
la yıb. Bu ra da tex ni ki, bə dii, 
es te tik və tət bi qi in cə sə nət 
böl mə lə ri çər çi və sin də “Ba
ca rıq lı əl lər”, “Bə dii qi ra ət”, 
“Rəsm”, “Xal ça çı lıq”, “Dram”, 
“Bə dii öz fəa liy yət”, “Mək
təb te at rı”, “Rəqs”, “Na ğa ra”, 
“Qar mon”, “Di zay ner”, “Tex

ni ki es te ti ka”, “Gə mi”, “Av to”, 
“Ra ket”, “Təy ya rə mo del çi li
yi” və s. ad lar üz rə dər nək lər 
fəa liy yət gös tə rir. 19 dər nək 
üz rə 74 qru pun tər ki bin də 
1000dən çox ye ni yet mə və 
gənc bu ra da asu də vax tı nı 
sə mə rə li ke çi rir. Ba ca rıq lı  
uşaq lar la 31 mü əl lim məş ğul 
olur. 

Mər kəz də, həm çi nin, 
gənc tu rist lər və di yar şü
nas lıq böl mə si möv cud dur. 
Böl mə də apa rı lan iş lə rin 
baş lı ca məq sə di ta ri xi mi zi, 
soykö kü mü zü, mə də niy yət, 
ədə biy yat və in cə sə nə ti mi zi 
gənc nəs lə öy rət mək, on la ra 
və tə ni mi zin fo ra və fau na sı 
haq qın da bi lik ver mək, ta
ri xi abi də lə ri mi zi qo ru maq, 
və tə nə mə həb bət his si aşı
la maq dır. Bun dan baş qa, res
pub li ka mı zın ta ri xi ni, mə də
niy yət abi də lə ri ni şa gird və 
tə lə bə lə rə ta nıt maq, on la ra 
sev dir mək məq sə di lə eks
kur si ya, yü rüş və gə zin ti lər 
təş kil olu nur. 

27 say lı UşaqGənc lər Ya
ra dı cı lıq Mər kə zin də 11 ad da 
dər nək möv cud dur. Bu ra da 
1017 nə fər şa gird müx tə lif 

böl mə lər üz rə ba ca rıq la rı
nı nü ma yiş et di rir, on lar la 
32 mü əl lim məş ğul olur. İl  
ər zin də dər nək üzv lə ri ilə 
müx tə lif mə də niküt lə vi təd
bir lər, mü sa bi qə lər, sər gi lər, 
bay ram şən lik lə ri, eks kur si ya
lar təş kil olu nur. Mər kəz də, 
həm çi nin, “Sağ lam hə yat tər
zi” və s. möv zu lar da məş ğə lə 
və se mi nar lar ke çi ri lir, nar ko
ma ni ya və al ko qo lizm lə mü
ba ri zə üz rə maa rif lən dir mə 
iş lə ri apa rı lır. Dər nək rəh bər
lə ri məş ğə lə lə rin məz mu nu
nun ye ni lən di ril mə si, müa sir 
tə ləb lə rə ca vab ve rən ye ni 
təd ris pla nı və proq ram la rı
nın ha zır lan ma sı is ti qa mə tin
də fə al ça lı şır lar. 

Mər kəz də tex ni ki böl mə
lə rə cəlb olu nan uşaq la rın ya
ra dı cı lıq po ten si al la rı nın in ki
şa fı na, on la rın ix ti ra çı lıq qa bi
liy yə ti nin üzə çı xa rıl ma sı na 
cid di nə za rət olu nur. Bu ra da 
“İb ti dai tex ni ki mo del çi lik”, 
“Elekt ro tex ni ka”, “Ba ca rıq lı 
əl lər”, “Gə mi”, “Ra ket”, “Təy
ya rə” mo del çi li yi, “Tex ni ki 
es te ti ka”, “İn for ma ti ka” və s. 
dər nək lər fəa liy yət gös tə rir. 
Bu cür dər nək lər də məş ğul 

olan mək təb li lər təh sil ocaq
la rın da ri ya ziy yat, in for ma ti
ka, fi zi ka dərs lə rin də al dıq la
rı nə zə ri bi lik lə ri konst ruk tiv 
fəa liy yət lə ri za ma nı da ha 
yax şı mə nim sə yir lər.

Eko lo ji tər bi yə gənc nə
sil də er kən yaş la rın dan bu sa
hə də  tə fək kü rün, ət raf mü
hi tə mə su liy yət li və hu ma nist 
mü na si bə tin for ma laş ma sı 
ba xı mın dan əhə miy yət li dir. 
Yu xa rı da ad la rı nı qeyd et di
yi miz ya ra dı cı lıq mər kəz lə
rin də gənc nəs lin eko lo ji tə
lim və tər bi yə işi nin müa sir 
tə ləb lər sə viy yə sin də hə ya ta 
ke çi ril mə si, eko lo ji bi lik lə rin 
təb li ği is ti qa mə tin də də iş
lər apa rı lır. Bu ra da  şa gird lər 
eko lo ji prob lem lə rin ya ran ma 
sə bəb lə ri ni öy rə nir, on la rın 
həl li yol la rı nı ax ta rır, müs tə
qil fi kir yü rüt mək də və ət raf 
mü hi tin mü ha fi zə sin də əmə li 
ba ca rıq lar qa za nır lar. Ya ra dı
cı lıq mər kəz lə rin də gənc tə
bi ət çi lə rin eko lo ji hə rə ka tı nı 
ge niş lən dir məq məq sə di lə 
“Ət raf mü hit və biz”, “Tə
biə tin dost la rı” möv zu sun da 
tə lim və se mi nar lar da təş kil 
olu nur. 
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Ru si ya nın “Ros balt” say tın da “Eks
pert lər: Ru si ya və Azər bay can iq ti sa di 
əmək daş lı ğı güc lən di rir” sər löv hə li 
ma te ri al yer ləş di ri lib. Ma te ri al da Azər
bay can iq ti sa diy ya tı nın in ki şa fın dan, 
Azər bay can və Ru si ya iq ti sa diy yat la rı
nın in teq ra si ya sın dan, müa sir la yi hə
lər də öl kə lə ri mi zin iş ti ra kın dan söz 
açı lır.

Bey nəl xalq eks pert lər bil di rir lər 
ki, Ru si ya və Azər bay can iq ti sa diy yat
la rı nın in teq ra si ya sı hər bir müş tə rək 
la yi hə ilə də rin lə şir. On la rın fik rin cə, 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
ya xın gün lər də təs diq et di yi sə na ye nin 
in ki şa fı na da ir 20152020ci il lər üçün 
Döv lət Proq ra mı da bu na kö mək edir.

Ru si yaAzər bay can par la ment lə ra
ra sı dost luq qru pu nun rəh bə ri Dmit ri 
Sa vel yev de yir: “Bu gün Azər bay can 

Cə nu bi Qaf qaz re gio nun da az qa la ye
ga nə öl kə dir ki, onun ye ni sə na ye ləş
dir mə yə doğ ru tex no lo ji sıç ra yış et mə si 
üçün ye tə rin cə po ten sia lı və in no va si ya 
is teh sa lat la rı ya rat maq üçün re surs la rı 
var dır”.

Azər bay can sər ma yə dar la rı da Ru
si ya əra zi sin də is teh sa lat mü əs si sə lə ri
nə və sa it ya tı rır lar. Mə sə lən, “Azər sun 
Hol ding” şir kə ti Kras no dar di ya rın da 
17 mil yon dol lar lıq çay çə ki ci fab rik in şa 
edib, ha zır da kon serv za vo du nun ti kin
ti si ni ma liy yə ləş di rir.

Eks pert lər he sab edir lər ki, bü tün 
keç miş SSRİ res pub li ka la rı nın da xi li ba
zar la rın da bey nəl xalq kor po ra si ya lar ilə 
çox sərt rə qa bə tin get di yi bir şə ra it də 
döv lət lə ra ra sı iq ti sa di əla qə lə rin in ki
şa fı Ru si ya və Azər bay can üçün xü su si 
əhə miy yət kəsb edir.

Fev ra lın 18də To kio nun ta nın mış 
biz nes mər kəz lə rin dən bi ri olan Şin
cu ku ra yo nun da “Uni ted Bu si nes of İn
ne va tors” (UBİ) şir kə ti nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə ke çi ri lən “Azər bay can – gə lə cə yin 
öl kə si” ad lı se mi nar da ya pon ma liy yə 
şir kət lə ri öl kə mi zə in ves ti si ya yö nəl
dil mə si nə bö yük ma raq gös tə rib lər.

UBİ şir kə ti nin baş di rek to ru Ta ki
mo to Ken ji fev ra lın əv vəl lə rin də Ba kı
ya sə fər lə ri, Azər bay ca nın bir sı ra ta
nın mış bank la rın da ke çir dik lə ri gö rüş
lər ba rə də mə lu mat ve rib. Bil di rib ki, 
Azər bay ca nın sü rət li in ki şa fı, ma liy yə 
qu rum la rı nın fəa liy yə ti üçün bu ra da 

ya ra dıl mış mün bit şə ra it ya pon ma liy
yə şir kət lə ri tə rə fin dən bu öl kə yə in
ves ti si ya la rın yö nəl dil mə si nə əl ve riş li 
im kan lar açır.

Təd bir də çı xış edən “World In ves
tors TV” in ter net te le vi zi ya sı nın pro dü
se ri, ta nın mış iq ti sad çı eks pert Ka zu ya su 
İşi da bil di rib ki, mart və ap rel ay la rın da 
ya pon iş adam la rın dan iba rət növ bə ti 
qrup la rın Azər bay ca na iş gü zar sə fər
lə ri plan laş dı rı lır. Se mi na rın təş ki lin də 
məq səd hə min iş adam la rı nı, həm çi nin 
təd bi rə qa tı lan di gər iş ti rak çı la rı re gio
nun sü rət lə in ki şaf edən bu öl kə si haq
qın da ət raf ı mə lu mat lan dır maq dır.

Bu ilin yan var ayın da is teh lak məq
sə di lə pə ra kən də ti ca rət sub yekt lə rin
də is teh lak çı la ra 1,8 mil yard ma nat lıq 
və ya 2014cü ilin mü va fiq ayı ilə mü
qa yi sə də 9,4 fa iz çox əm təə sa tı lıb.

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən ve
ri lən mə lu ma ta gö rə, sa tıl mış is teh lak 
mal la rı nın 50,2 fai zi ni ər zaq məh sul
la rı, iç ki lər və tü tün mə mu lat la rı, 49,8 
fai zi ni qey riər zaq mal la rı təş kil edib. 

Yan var da elekt ron pə ra kən də ti ca
rət döv riy yə si nin həc mi ötən ilin ey
ni döv rü nə nis bə tən 1,5 də fə ar ta raq 

864,9 min ma nat təş kil edib. Əha li on
layn re ji min də si fa riş ver di yi is teh lak 
mal la rı nın 92,8 fai zi ni hü qu qi şəxs lə rin, 
7,2 fai zi ni fər di sa hib kar la rın ti ca rət şə
bə kə lə rin dən alıb. 

Bu ilin yan va rın da ic ti mai iaşə döv
riy yə si nin həc mi isə ke çən ilin ey ni 
döv rü ilə mü qa yi sə də 13,2 fa iz ar ta raq 
71,3 mil yon ma nat olub. Hü qu qi şəxs
lə rin iaşə ob yekt lə rin də döv riy yə nin 
həc mi 1,7 fa iz, bu sa hə də fəa liy yət gös
tə rən fər di sa hib kar la rın sub yekt lə rin
də isə 24 fa iz ar tıb.
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Mar tın 11də Müa sir İn
cə sə nət Mu ze yin də bri ta ni
ya lı rəs sam Sa ra NillCon sun 
“Qeyb olan qa dın” ad lı sər gi si 
açı la caq. Mu zey dən bil di ri lib 
ki, sər gi də 100dək rəng kar lıq 
əsə ri, 1 səs li və 1 vi deo ins tall
ya si ya nü ma yiş olu na caq.

“Qeyb olan qa dın” la yi hə
si nin məq sə di Azər bay can da 
mü vəq qə ti ya şa yan əc nə bi qa
dın lar ara sın da coğ ra fi yer də
yiş mə nin tə si ri ni öy rən mək, 
həm çi nin yer li qa dın lar ara
sın da əc nə bi qa dın la rın ob ra zı 
haq qın da tə səv vü rü mü əy yən 
et mək dir. Be lə möv zu lar da 
da ha çox yo lu nu, məq sə di ni 
itir mək, yad laş maq ki mi hiss
lər öz ək si ni ta pır. Bə zən bu 
hiss lər özü nə qa pan ma ğa və 
özü nü aciz hiss et mə yə sə bəb 
olur. La kin bü tün bun lar la ya
na şı, möv zu lar da po zi tiv hiss lər 
də yer alır. Sər bəst, məh du diy
yət lər dən kə nar ya şam tər zi, 

ət raf alə mə qar şı ma raq, ümu
miy yət lə, yer li və xa ri ci qa dın
lar ara sın da olan fər qə be lə 
yük sək sə viy yə də xoş ya naş ma 
xü su si lə nə zə rə çar pır.

Sa ra NillCon sun əsər lə ri 
Bö yük Bri ta ni ya, Nor veç, Fran
sa, An qo la, Ko re ya Res pub
li ka sı və Tür ki yə nin məş hur 
qa le re ya la rın da, fər di və qrup 
sər gi lə rin də nü ma yiş et di ri lib. 
Son dövr lər də isə ya şa dı ğı və 
iş lə di yi Azər bay can da ya ra dı
cı lıq fəa liy yə ti ni da vam et di rir.

Sa ra NillCons 1969cu il
də Lon don şə hə rin də dün ya ya 
gə lib. O, Şot lan di ya nın Qlaz qo 
şə hə rin də rəs sam lıq kol le cin
də, ha be lə Lon don İn cə sə nət 
Uni ver si te tin də oxu yub. Sa ra 
NillCons 2010cu il də Kam
ber vell İn cə sə nət Kol le cin də 
ma gistr də rə cə si alıb.

Sa ra NillCon sun Ba kı da kı 
fər di sər gi si ap re lin 1dək da
vam edə cək.

Ta ma mi lə if la sa uğ ra yan 
Er mə nis tan da  si ya si fə al la ra 
qar şı  təz yiq lər ar tıb. Bu isə 
cə miy yə tin bö yük na ra zı lı ğı
na sə bəb olub.

Serj Sarkis ya nın “Çi çək
lə nən Er mə nis tan” par ti ya
sı nın li de ri Qa qik Sa ruk ya nı 
təh qir et mə si öl kə də bö yük 
re zo nans ya ra dıb.  Sa ruk ya nı 
müx tə lif ci na yət lər də gü nah
lan dı ran pre zi dent on dan si ya
sət dən çə kil mə si ni tə ləb edir.  
Bu isə  öl kə Kons ti tu si ya sı na 
zid dir. Er mə ni Mil li Konq re
si Par ti ya sı nın bu nun la bağ lı 
yay dı ğı bə ya nat da bil di ri lir ki, 
bu cür əməl lər ha kim par ti ya
nın ic ti ma iy yə tin diq qə ti ni öz 
gü nah la rın dan uzaq laş dır maq 

məq sə di da şı yır. Hət ta mü xa
li fə tə sus maq və ha ki miy yə ti 
tən qid et mə mək əm ri ve ri lib. 
“İrs” par ti ya sı nın bə ya na tın
da isə de yi lir ki, ha ki miy yə
tə sax ta laş dı rıl mış seç ki lər lə 
gəl miş Serj Sar kis yan fərq li 
dü şü nən lə rin axı rı na çıx maq 
is tə yir. “Çi çək lə nən Er mə nis
tan” par ti ya sı nın li de ri Qa qik 
Sa ruk yan da Serj Sar kis ya nın 
it ti ham la rı na  kəs kin ca vab 
ve rib. 

Er mə ni xal qı nı azad lıq 
uğ run da mü ba ri zə yə ça ğı ran 
par ti ya li de ri nin fik rin cə, gün
lər lə da vam edən mi tinq lər, 
yü rüş lər, kam pa ni ya lar Er mə
nis ta nı Sar kis yan dan və onun 
əlal tı la rın dan xi las edə cək.

ABŞın NyuYork şə hə
ri nin po li si 37 il dir ki, qa çaq 
hə ya tı ya şa yan 64 yaş lı ki şi ni 
həbs edib.

“The New York Da ily News” 
qə ze ti xə bər ve rir ki, ban kı qa
rət et mə yə iki cəh də gö rə 30 
il lik həbs cə za sı na məh kum 
olun muş Uolter Mil ler 1977ci 
il də Şi ma li Ka ro li na şta tın da
kı həbs xa na dan qaç ma ğı ba
car mış dı. O vaxt dan eti ba rən 
Mil ler sax ta ad la NyuYor kun 
Bruk lin ra yo nun da ya şa yır dı. 
Qa çaq 1985ci il də ev lən miş 
və onun dörd öv la dı dün ya ya 
gəl miş di. Bir ne çə iş də ça lı şan 
Mil ler da vam lı ola raq kil sə ni zi
ya rət edir di. Onun ha ra da giz
lən di yi ni isə yal nız Şi ma li Ka ro
li na da ya şa yan ba cı sı bi lir di.

Mil ler sə hər tez dən öz evin
də həbs olu nub. Ya xın gün lər də 
o, məh kə mə qar şı sı na çı xa rı la
caq. Məh kə mə onun cə za sı nın 
qa lan his sə si ni çək mək üçün 
Şi ma li Ka ro li na ya apa rıl ma sı 
ba rə də işə bax ma lı dır. Mil le rin 
keç mi şi ba rə də xə bər siz olan 
hə yat yol da şı və uşaq la rı onun 
əfv olu na ca ğı na ümid edir lər.

Po lis lə rin bu qə dər uzun 
müd dət dən son ra qa ça ğın 
izi nə ne cə düş dük lə ri bəl
li de yil. Mil le rin özü isə onu 
köh nə ta nış la rın dan bi ri nin 
ələ verdiyini eh ti mal edir. Bu 
ya xın lar da o, qo hum la rı nın 
dəf ni ilə bağ lı Şi ma li Ka ro li
na ya və Va şinq to na get miş di 
və çox gü man ki, kim sə onu 
ta nı yıb.

Fev ra lın 5də pla ne ti mi
zin ən yaş lı ki şi si, ya pon Sa ka ri 
Mo moi 112 ya şı nı qeyd edib. 
O, do ğum gü nü nü səh hə ti nin 
mün tə zəm şə kil də nə za rət də 
sax lan dı ğı To kio nun xü su si sə
hiy yə mü əs sis lə rin dən bi rin
də, ailə si ilə bir lik də qar şı la yıb.

Qo hum la rı nın bil dir di yi
nə gö rə, ya şı nın çox ol ma sı
nı nə zə rə ala raq, hə min gün 
üçün xü su si təd bir nə zər də 

tu tul ma yıb. Ad gü nü ilə əla
qə dar mət bu at üçün ya zıl mış 
mə lu mat da de yi lir: “Bi zim 
üçün va cib və se vin di ri ci dir 
ki, ailə mi zin hör mət li baş çı sı 
ad gü nü nü sa kit və dinc şə ra
it də qar şı la yır”.

Ötən ilin av qus tun da Gin
ne sin re kord lar ki ta bı S.Mo
moi ni pla ne tin ən yaş lı ki şi si 
elan edib və ona fəx ri dip lom 
təq dim olu nub.

“Reu ters”in mə lu ma tı
na gö rə, ABŞın şi malşərq 
ştat la rın da qar çov ğu nu cid
di fə sad lara səbəb olub. Ən 
gər gin və ziy yət NyuHemp
şir, Kon nek ti kut, Mas sa çu
sets, RodAy lend, İn dia na, 
Ken tuk ki və Men ştat la rın da 
mü şa hi də edi lir. Bos ton da qa
rın hün dür lü yü 60 san ti met rə 
ça tıb. Sü rə ti sa at da 100 ki lo
met rə ça tan güc lü kü lək ev lə
rin dam la rı nı uçu rub, elekt rik 
xət lə ri ni sı ra dan çı xa rıb. 

Öl kə nin bə zi ştat la rın
da ha va nın tem pe ra tu ru 
mən fi 17 də rə cə yə dü şüb. 

NyuCer si də şax ta lı ha va sə
bə bin dən 1 nə fər ölüb. Tə
bii fə la kət lə əla qə dar mək
təb lər bağ la nıb, ic ti mai və 
də mir yo l nəq liy ya tı nın hə
rə kə ti if lic olub. Bos ton və 
NyuYork ha va li man la rın da 
2 mi nə ya xın avia reys tə xi rə 
sa lı nıb. 

Qa rın tə miz lən mə si üçün 
əra zi lə rə Mil li Qvar di ya nın 
əs gər lə ri cəlb olu nub. Çi ka
qo da isə yol la rın sü rüş kən ol
ma sı 38 av to mo bi lin toq quş
ma sı na sə bəb olub. Ha di sə 
nə ti cə sin də 12 nə fər xə sa rət 
alıb. 

Ya po ni ya nın ani ma si ya 
film lə ri sa hə sin də ta nın mış 
“KR.Y” şir kə ti Azər bay can 
haq qın da film çək mə yi plan
laş dı rır.

La yi hə ba rə də Azər TAcın 
Ya po ni ya da kı xü su si müx bi
ri nə mü sa hi bə ve rən şir kə tin 
rəh bər lə ri bil di rib lər ki, məq
səd sü rət li və mo dern in ki şa fı 
ilə bü tün dün ya nın diq qə ti ni 
özü nə cəlb et miş Azər bay ca nın 
müs bət imi ci ni da ha ya xın dan 
ta nıt maq dır.

Şir kə tin ic ra çı di rek to ru 
Şi zu no Rit su mey qeyd edib 
ki, son il lər gö rün mə miş di
na mik in ki şa fı ilə re gio nun 
li der döv lə ti nə çev ri lən Azər
bay can haq qın da ilk mə lu ma tı 
“TV Tok yo” te le vi zi ya ka na lı
nın “Zi pan qu” proq ra mın dan 
alıb lar: “Proq ra mın bu mo
dern öl kə haq qın da ya rat dı ğı 
tə əs sü rat lar, bu ra da Ya po ni
ya ilə Azər bay can ara sın da 

əmək daş lıq əla qə lə ri nin in
ki şa fı üçün əl ve riş li şə rai tin 
ol ma sı ba rə də mə lu mat la rın 
səs lən mə si bi zim ma ra ğı mı zı 
da ha da ar tır dı. Bu əs ra rən giz 
öl kə ni da ha ya xın dan ta nı
maq, Azər bay can ilə əmək
daş lıq im kan la rı nın araş dı
rıl ma sı üçün ötən ilin de kab
rın da Ba kı da təş kil edi lən 
“Ba ku Tel” sər gi sin də iş ti rak 
et mə yi qə ra ra al dıq. Sə mi mi 
de yim ki, Ba kı ilə əya ni ta nış
lıq, bu ra da kı müa sir in ki şa fın 
ta ri xi lik lə ya rat dı ğı kont rast 
biz də bu gö zəl öl kə haq qın da 
ani ma si ya fil mi ya rat maq ide
ya sı nı do ğur du. Bir mə sə lə ni 
də qeyd edim ki, “Ba ku Tel” 
sər gi si öz əha tə dai rə si, bu ra
da iş ti rak edən zi ya rət çi lə rin 
tər ki bi ilə bi zi tə əc cüb lən dir
di. Ya po ni ya da ke çi ri lən be lə 
sər gi lər də adə tən iş gü zar dai
rə lə rin nü ma yən də lə ri iş ti rak 
edir lər. 
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