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No yab rın 2122də Ba kı
da ke çi ri lən Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nin 43cü Baş As
samb le ya sı nın  rəs mi açı lı şın
da Azər bay can Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va 
iş ti rak edib lər. Bey nəl xalq 
Olim pi ya Ko mi tə si nin pre zi
den ti To mas Bax və Av ro pa 
Olim pi ya Ko mi tə si nin pre
zi den ti Pat rik Hik ki döv lə ti
mi zin baş çı sı nı və xa nı mı nı 
hör mət və eh ti ram la qar şı la
yıb lar.

Av ro pa öl kə lə ri nin Mil li 
Olim pi ya ko mi tə lə ri nin nü
ma yən də he yət lə ri nin, bey
nəl xalq id man qu rum la rı nın 
rəh bər lə ri nin iş ti rak et dik
lə ri as samb le ya da “Olim pi
ya Oyun la rı”, “Mar ke tinq və 
ra bi tə”, “İd man ha mı üçün”, 
“Olim pi ya mə də niy yə ti və 
ir si”, “Tibb və an ti do pinq”, 
“İd man da gen der bə ra bər li
yi” və di gər möv zu lar da he sa
bat mə ru zə lə ri, o cüm lə dən 
ilk Av ro pa Oyun la rı ba rə
də mə lu mat və “Ba kı2015” 
Əmə liy yat Ko mi tə si nin he sa
ba tı din lə ni lib. 2016cı il Yay 
Olim pi ya, XXI II Qış Olim pi ya 
oyun la rı na və Av ro pa Ye ni
yet mə lə ri nin Olim pi ya Fes ti
va lı na ha zır lıq iş lə ri nin ge di şi 
ilə bağ lı he sa bat lar da as samb
le ya da mü za ki rə olu nub.

Av ro pa Olim pi ya Ko mi
tə si nin 43cü Baş As samb le

ya sın da çı xış edən Azər bay
can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
de yib: “Azər bay can qə dim 
ta ri xi, adətənə nə lə ri və mə
də niy yə ti ilə se çi lən öl kə dir. 
Əmi nəm ki, qo naq la rı mız, 
– bi li rəm, on la rın ək sə riy yə
ti öl kə mi zə ilk də fə dir sə fər 
edir, – həm çi nin Azər bay ca
nı da ha yax şı ta nı maq, ta ri
xi yer lə ri mi zi zi ya rət et mək 
im ka nı nı əl də edə cək lər. Ye ri 

gəl miş kən, on lar dan bə zi lə ri 
UNES CO tə rə fin dən qo ru
nur və dün ya mə də ni ir si nin 
bir his sə si dir.

Bu nun la be lə, Azər bay
can müs tə qil öl kə ki mi gənc
dir. Müs tə qil li yi mi zin cə mi 
23 ya şı var. Əl bət tə ki, müs
tə qil li yi mi zin ilk il lə rin də 
əsas prio ri tet müs tə qil öl kə ni 
qur maq, döv lət çi li yi mi zi və 
müs tə qil li yi mi zi möh kəm

lən dir mək və si ya si tə si sat la rı 
ya rat maq idi.

Av ro pa Olim pi ya Ko mi
tə si nə üzv ol maq qə ra rı bu 
Ko mi tə tə rə fi n dən çox müs
bət qar şı lan dı və prio ri tet lə ri
mi zi nü ma yiş et dir di. Av ro pa 
Olim pi ya ailə si nə üzv ol duq
dan son ra Azər bay can Av ro
pa tə si sat la rı na da ha sü rət lə 
in teq ra si ya et mə yə baş la dı. 
Si ya si sis te mi miz Av ro pa nın 

si ya si sis te mi nin mo de li dir. 
Çün ki bil di yi niz ki mi, müs
tə qil li yi mi zi bər pa et di yi miz 
vaxt si ya si sis tem, ümu miy
yət lə möv cud de yil di. Biz 
uğur la rı qa zan maq, müs tə
qil lik für sə ti ni qa çır ma maq 
üçün müs tə qil döv lət qur ma
lı, si ya si tə si sat la rı ya rat ma lı, o 
cüm lə dən güc lü iq ti sa diy ya tı 
for ma laş dır ma lı idik.

Ardı səh. 2-də

No yab rın 25də Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti İl ham Əli yev Ba kı Oks
ford mək tə bi nin ye ni bi na sı
nın açı lı şın da iş ti rak edib.

Zən gin tə bii eh ti yat la rı 
ilə dün ya nın diq qə tin də olan 
Azər bay can bu sər vət lər dən 
sə mə rə li is ti fa də et mək lə in
san ka pi ta lı nın da ha da in ki şaf 
et di ril mə si ni baş lı ca amil se
çib. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
təh si lin in ki şa fı na gös tər di yi 
diq qət və qay ğı təs diq lə yir 
ki, bu mü hüm amil döv lət 
si ya sə ti nin əsas prin sip lə ri ni 
təş kil edir. Son il lər də döv
lə ti mi zin baş çı sı nın öl kə də 
mək təb lə rin mad ditex ni ki 
ba za sı nın möh kəm lən di ril
mə si ilə bağ lı sə rən cam və 
tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq 
yüz lər lə mək təb bi na sı ti ki lib 
və ya tə mir olu nub. Pre zi den
tin sə rən cam və tap şı rıq la rı
na uy ğun ola raq ümum təh sil 
mək təb lə ri nin in for ma si ya
kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya
la rı ilə tə mi na tı güc lən di ri lib. 
Hö ku mət uc qar böl gə lər də 
mü əl lim ça tış maz lı ğı nı ara
dan qal dır maq la bağ lı mü va

fi q proq ram qə bul edib.
Hey dər Əli yev Fon du da 

döv lət sə viy yə sin də hə ya ta 
ke çi ri lən bu fəa liy yət proq
ra mı na güc lü dəs tək ve rib. 
Fon dun “Ye ni lə şən Azər bay
ca na ye ni mək təb” və “Təh si
lə dəs tək” la yi hə lə ri çər çi və
sin də öl kə üz rə yüz lər lə or ta 
mək təb bi na sı ti ki lib və bu 
pro ses da vam et di ri lir. Yük sək 
şə rai ti, müa sir tə lim ava dan

lı ğı ilə diq qət çə kən bu təh
sil ocaq la rın dan bi ri də Ba kı 
Oks ford mək tə bi dir. Mək tə
bin ye ni bi na sın da tə limtəd
ri sin yük sək sə viy yə də apa
rıl ma sı üçün hər cür şə ra it 
ya ra dı lıb. Ba kı Oks ford mək
tə bi 1998ci il də tə sis olu nub. 
Mək təb də həm mil li, həm də 
bey nəl xalq təh sil stan dart la rı
nı özün də əks et di rən müa sir 
proq ram hə ya ta ke çi ri lir.

Mək tə bin tə sis çi si Meh
ri ban Məm mə do va gö rü lən 
iş lər lə bağ lı döv lə ti mi zin baş
çı sı na mə lu mat ve rib ki, təh
sil oca ğı nın bi na sı ən müa sir 
tə ləb lər sə viy yə sin də in şa 
olu nub. Al tı mər tə bə li bi na
nın ümu mi sa hə si 30 min 
kvad rat metr dir. Ba kı Oks ford 
mək tə bi nin hə yə tin də təh
si li mi zin in ki şa fın da bö yük 
xid mət lə ri olan ümum mil li 

li der Hey dər Əli ye vin abi də si 
ucal dı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Ba kı Oks ford mək tə bi nin ye
ni bi na sı nın rəm zi açı lı şı nı 
bil di rən len ti kə sib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Ba
kı Oks ford mək tə bi ilə ta nış 
olub.

Mək tə bin bi rin ci mər tə
bə sin də Hey dər Əli yev Mu
ze yi ya ra dı lıb. Mu zey də ki fo
tos tend lər, əya ni və sa it lər ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin si ya si, 
döv lət çi lik fəa liy yə ti nin öy rə
nil mə si və gə lə cək nə sil lə rə 
çat dı rıl ma sın da mü hüm rol 
oy na yır.

Bil di ri lib ki, mək təb də 
təh sil dörd mər hə lə üz rə 
ke çi ri lir. “Mək tə bə ha zır lıq” 
mər hə lə si 45 ya şın da uşaq
lar üçün nə zər də tu tu lub. Bu 
mər hə lə də uşaq lar Azər bay
can əlifb  a sı nı öy rə nir, in gi lis 
di li və he sab fən lə rin dən ilk 
bi lik lə rə yi yə lə nir lər. Şa gird
lər in cə sə nə tə də xü su si ma
raq gös tə rir lər. Bu ba xım dan 
mək təb də bir ne çə “ART stu
dio” fəa liy yət gös tə rir. 

Ardı səh. 2-də

No yab rın 25də Azər
bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev 
gə lən il Ba kı da ke çi ri lə cək 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lıq la bağ lı gö rü lən 
abad lıq və qu ru cu luq iş
lə ri nin ge di şi ilə ta nış ol
maq üçün pay tax tın bir 
sı ra əra zi lə rin də olub, ic ra 
edi lən la yi hə lə rin ge di şi 
və hə ya ta ke çi ri lən ye ni
dən qur ma və in şa at iş lə ri 
ilə ma raq la nıb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Ba kı Olim pi ya Sta dio nu nun 

ət raf əra zi lə rin də, mər kə zi 
kü çə və pros pekt lər də yol 
və nəq liy yat inf rast ruk tu
ru nun, Ba yıl qə sə bə sin
də ki Su İd ma nı Sa ra yı nın 
ət ra fın da hə ya ta ke çi ri lən 
abad lıq təd bir lə ri və müx
tə lif id man inf rast ruk tu ru
nun ya ra dıl ma sı is ti qa mə
tin də gö rü lən iş lə rin ge di şi 
ilə də ta nış olub.

Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev iş lə rin yük
sək key fiy yət lə gö rül mə si 
ilə bağ lı mü va fi q tap şı rıq la
rı nı ve rib.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev no yab rın 25də BBC 
Glo bal Newsun baş ic ra çı 
di rek to ru Cim İqa nı qə bul 
edib.

Cim İqan rəh bər lik et
di yi qu ru mun fəa liy yə ti və 
bey nəl xalq əmək daş lıq sa
hə sin də gör dü yü iş lər ba rə
də Pre zi dent İl ham Əli ye və 
mə lu mat ve rib. O, Azər bay
ca nın ta ri xi, mə də ni yük
sə li şi və öl kə miz də ge dən 
in ki şaf pro ses lə ri ba rə də 
dol ğun in for ma si ya nın ge
niş ta ma şa çı audi to ri ya sı na 
çat dı rıl ma sı nın önə mi ni 
vur ğu la yıb. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Azər bay ca nın əl də et di yi 
iq ti sa di uğur lar, müs tə qil

lik dən son ra sü rət li iq ti sa
di in ki şaf pro ses lə ri nə na il 
olun ma sı, öl kə miz də azad
lıq və de mok ra ti ya nın tə
min edil mə si is ti qa mə tin də 
gö rü lən iş lər, Av ro pa İt ti fa qı 
ilə əmək daş lıq, res pub li ka
mı zın ener ge ti ka sa hə sin
də qa zan dı ğı nai liy yət lər, 
Er mə nis tanAzər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si 
ba rə də qo na ğa mə lu mat ve
rib. Pre zi dent İl ham Əli yev 
Azər bay ca nın zən gin ta ri xi, 
mə də niy yə ti, in ki şaf pro ses
lə ri ba rə də ob yek tiv və qə
rəz siz in for ma si ya nın çat dı
rıl ma sı nın önə mi ni bil di rib.

Gö rüş də əmək daş lı ğın 
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 no yab rın 21də 
Bey nəl xalq An ti kor rup si ya 
Aka de mi ya sı na üzv döv
lət lə rin As samb le ya sı nın 
3cü ses si ya sı nın işin də iş
ti rak et mək üçün öl kə miz
də sə fər də olan Bol qa rıs tan 
Res pub li ka sı nın vit sepre zi
den ti xa nım Mar qa ri ta Po
po va nı qə bul edib.

Gö rüş də Azər bay can ilə 
Bol qa rıs tan ara sın da iki tə
rəf  i mü na si bət lə rin si ya si, 
iq ti sa di və di gər sa hə lər də 
uğur lu in ki şa fın dan məm
nun luq ifa də edi lib, əmək
daş lı ğı mı zın da ha da ge niş
lən di ril mə si üçün yax şı po
ten sia lın ol du ğu vur ğu la nıb.

Bol qa rıs tan Res pub li ka
sı nın vit sepre zi den ti xa nım 

Mar qa ri ta Po po va Bey nəl
xalq An ti kor rup si ya Aka
de mi ya sı na üzv döv lət lə rin 
As samb le ya sı nın 3cü ses
si ya sı nın yük sək sə viy yə də 
təş ki li nə gö rə min nət dar lı
ğı nı bil di rib. O, Azər bay can 
Pre zi den ti nin konf ran sa ün
van la dı ğı mü ra ciə tin əhə
miy yə ti ni xü su si vur ğu la yıb.

Söh bət za ma nı Bey nəl
xalq An ti kor rup si ya Aka
de mi ya sı na üzv döv lət lə rin 
As samb le ya sı nın 3cü ses si
ya sı nın Ba kı da ke çi ril mə si
nin önə mi qeyd olu nub, ses
si ya da mü za ki rə edi lən mə
sə lə lə rin bu sa hə də qar şı
lıq lı təc rü bə mü ba di lə si nin 
apa rıl ma sı və bey nəl xalq 
əmək daş lı ğın ge niş lən di ril
mə si işi nə töh fə ve rə cə yi nə 
əmin lik ifa də olu nub. 

BirinciAvropaOyunlarına
hazırlıqişləri
diqqətmərkəzindədir

Əməkdaşlığınperspektivləri
müzakirəolunub

Azərbaycan-Bolqarıstan
münasibətləri
uğurlainkişafedir
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AvropaOlimpiyaKomitəsininnövbəti
BaşAssambleyasıBakıdakeçirilib
Əvvəli səh. 1-də

Bu ba xım dan Av ro pa 
Olim pi ya ailə si nin his sə si 
ol maq, həm çi nin bi zə Av ro
pa tə si sat la rı na fə al şə kil də 
in teq ra si ya im ka nı nı ya rat dı. 
Ye ri gəl miş kən, Azər bay ca nın 
Av ro pa Şu ra sı nın Na zir lər Ko
mi tə sin də ki sədr li yi bir həf ə 
ön cə ba şa ça tıb. Sədr li yi miz 
çox uğur la keç di. Əl bət tə ki, 
2001ci il də re al laş mış Av ro pa 
Şu ra sı na üzv lük bi zə is la hat la
rı da vam et dir mək və Av ro pa 
də yər lə ri ni öl kə miz də təş viq 
et mək im ka nı nı ya rat dı. Si ya
si is la hat lar Azər bay can üçün 
əsas prio ri tet lər dən bi ri dir. 
Güc lü de mok ra tik tə si sat la rın 
qu rul ma sı bi zim üçün uğur 
şər ti dir, çün ki bi zim bu gün 
güc lü iq ti sa diy ya tı mız var. 
La kin möh kəm si ya si sis tem 
ol ma dan in ki şa fı mız gör mək 
is tə di yi miz qə dər sü rət li ola 
bil məz di.

Bir söz lə, de mok ra ti ya
nın və əsas azad lıq la rın təş
vi qi bi zim üçün prio ri tet dir. 
Azər bay can da bü tün əsas 
azad lıq lar tə min edi lib. Mət
bu at azad lı ğı, azad in ter net 
var. Və tən daş la rı mı zın 70 fa
iz dən ço xu fə al in ter net is ti
fa də çi si dir. Top laş maq, təş ki
lat lan maq azad lı ğı tam tə min 
edi lib. Azər bay can da 500dən 
çox mət bu or qan fəa liy yət 
gös tə rir. Di ni azad lıq tam tə
min edi lib. Öl kə miz ha zır da 
dün ya da mul ti kul tu ra liz min 
əsas mər kəz lə rin dən bi ri he
sab olu nur. Bir çox bey nəl xalq 
təd bir lə rin ke çi ril mə si və hə
min mü hüm mə sə lə nin mü
za ki rə si ümu mi əmək daş lıq 
ama lı na və din lə ra ra sı dia lo
qa ve ri lən töh fə dir.

Ey ni za man da, biz müa sir, 
özü nü tə min edən iq ti sa diy
ya tın qu rul ma sı üçün ürək
dən ça lı şı rıq. Bu sə bəb dən, 
iq ti sa di is la hat lar gün də li yi
miz də olan mə sə lə dir. Son 
on il ər zin də Azər bay can iq
ti sa diy ya tı dün ya da ən sü rət lə 
ar tan iq ti sa diy yat olub. Ümu
mi da xi li məh su lu muz üç də
fə dən çox ar tıb. Büd cə xərc
lə ri miz iyir mi də fə dən çox 
ar tıb. Biz yox sul lu ğun sə viy
yə si ni 49 fa iz dən 5 fai zə qə
dər azal da bil dik. İş siz lik isə 5 
fa iz dən aşa ğı dır. Ma liy yə və
ziy yə ti miz çox sa bit dir. Xa ri ci 
borc ümu mi da xi li məh su lun 
yal nız 8 fai zi ni təş kil edir. İq ti
sa di is la hat la rı mız, həm çi nin 
bey nəl xalq ma liy yə tə si sat la rı 
tə rə fin dən xü su si ola raq qeyd 

edi lir. Ye ri gəl miş kən, Da vos 
Dün ya İq ti sa di Fo ru mu qlo
bal rə qa bə tə da vam lı lıq ba xı
mın dan öl kə mi zi 38ci yer də 
qə rar laş dı rıb. Bu sə bəb dən, 
iq ti sa di in ki şa fı mı zın apa rı cı 
qüv və si, əl bət tə ki, is la hat lar 
ol du.

Ey ni za man da, Azər bay
can zən gin tə bii eh ti yat la ra 
ma lik olan öl kə dir. Tə bii eh
ti yat lar dan sə mə rə li is ti fa də, 
mil li eh ti yat la rın in san ka pi
ta lı na çev ril mə si, həm çi nin 
bi zim üçün prio ri tet ol du. 
Gə lə cə yə sər ma yə, təh sil, so
si al prob lem lə rin həl li və inf
rast ruk tu run ya ra dıl ma sı bi zə 
iq ti sa diy ya tı mı zı şa xə lən dir
mə yə im kan ver di.

Be lə lik lə, ener ji təh lü
kə siz li yi mə sə lə lə ri nə gəl
dik də, Azər bay can bu gün 
Av ro pa nın çox mü hüm tə rəf
da şı dır. Av ro pa İt ti fa qı ilə im
za la dı ğı mız sə nəd lər ay dın 
gös tə rir ki, Azər bay can “Cə
nub” qaz dəh li zi ni təş viq və 
təc hiz edən, elə cə də in şa sı nı 
baş lat dı ran tə rəf dir. Əs lin də, 
biz “Cə nub” qaz dəh li zi nin 
çə kil mə si ni baş lat dı ran öl kə 
ol duq. Tə məl qoy ma mə ra
si mi av ro pa lı həm kar la rı mın 
ge niş iş ti ra kı ilə Ba kı da iki ay 
ön cə, sent yab rın 20də təş kil 
edil miş dir.

 Bir söz lə, ener ji təh lü kə
siz li yi və şa xə lən di ril mə si, əl
bət tə ki, Av ro pa tə si sat la rı ilə 
gə lə cək mü na si bət lə ri miz də 
əsas rol oy na ya caq. Av ro pa 
İt ti fa qı ilə əla qə lə ri mi zi or
taq də yər lə rə, qar şı lıq lı hör
mə tə və ma ra ğa əsas la nan, 
proq noz laş dı rı lan, çox güc lü 
əla qə lər he sab edi rik. Bu
na gö rə, fik ri miz cə, bu mü
na si bət lər si vi li za si ya la rın 
dia lo qun da mü hüm rol oy
na ya bi lər. Çün ki bu, coğ ra fi 
möv qe yi miz, ta ri xi miz və ir

si miz dən gə lir. Azər bay can 
coğ ra fi ba xım dan Av ro pa ilə 
Asi ya ara sın da yer lə şir. Mə
də niy yət, çox mə də niy yət li 
və çox kon fes si ya lı cə miy yət 
ba xı mın dan Azər bay can si
vi li za si ya lar dia lo qun da mü
hüm rol oy na yır.

Biz Av ro pa tə si sat la rı nın 
üz vü yük. Ey ni za man da, İs
lam Əmək daş lıq Təş ki la tı nın 
da üz vü yük. Əs lin də, dün ya
da na dir öl kə lər dən bi ri yik ki, 
iki yüz dən ar tıq öl kə ni əha tə 
edən hər iki təş ki la tın üz vü
yük. Av ro pa ilə mü na si bət lə
ri miz sırf ener ji təh lü kə siz li yi 
ilə bağ lı de yil. Əmək daş lı ğı
mı zın da ha ge niş əha tə dai
rə si var. He sab edi rəm ki, bu 
əla qə lər, ar tıq qeyd et di yim 
ki mi, re gio nu muz da, Av ro pa 
və Asi ya da sa bit li yin, proq
noz laş dır ma nın və əmək daş
lı ğın güc lən di ril mə sin də çox 
mü hüm rol oy na ya bi lər. Bi
zim bu na eh ti ya cı mız var. Bi
zə po ten si al risk lə ri azalt maq 
üçün əmək daş lıq la zım dır. 
Əf sus lar ol sun, risk lər hə lə 
ki, bu ra da möv cud dur, qa pı
nın kan da rın da dır.

Əl bət tə, Azər bay can haq
qın da çox söz söy lə yə bi lə
rəm. La kin bi li rəm ki, vaxt 
məh dud dur və da ha çox id
man və Olim pi ya hə rə ka tı
nın in ki şa fı sa hə sin də ki si ya
sə ti miz haq qın da da nış maq 
is tər dim. Bu, Azər bay can 
üçün prio ri tet lər dən bi ri dir. 
Biz Olim pi ya də yər lə ri nin 
təş vi qi üçün çox iş lər gö rü
rük. Bun lar dost luq, sülh və 
əmək daş lıq də yər lə ri dir. Ey ni 
za man da, biz prak ti ki ola raq, 
müa sir id man inf rast ruk tu
ru nun ya ra dıl ma sı na bö yük 
sər ma yə lər qo yu ruq. Son 10
15 il ər zin də Azər bay can da 
50dən ar tıq müa sir Olim pi
ya Mər kə zi ti ki lib. Ye ri gəl

miş kən, ilk Olim pi yaİd man 
Mər kə zi Azər bay can da 2000
ci il də ti kil miş dir və Bey nəl
xalq Olim pi ya Ko mi tə si nin 
fəx ri pre zi den ti, o vaxt Av ro
pa Olim pi ya Ko mi tə si nin pre
zi den ti cə nab Jak Roqq hə min 
ilk id man mər kə zi nin açı lış 
mə ra si min də iş ti rak et miş dir.

Hə min vaxt dan eti ba rən 
bu ənə nə da vam edir. Av
ro pa Olim pi ya Ko mi tə si nin 
in di ki pre zi den ti, əziz dos
tu muz cə nab Pat rik Hik ki 
isə 2006cı il də öl kə mi zin 
cə nub böl gə sin də yer lə şən 
şə hər lə ri miz dən bi rin də 
Olim pi ya İd man Mər kə zi nin 
açı lı şın da iş ti rak et miş dir. 
İd man inf rast ruk tu ru na qo
yu lan sər ma yə lər at let lə ri
mi zin nə ti cə lə rin də əks olu
nub. Fə rəh lə ni rik ki, Azər
bay can id man çı la rı öl kə mi zi 
bey nəl xalq səh nə də la yi qin
cə təm sil edir lər. Lon don
da ke çi ril miş son Olim pi ya 
Oyun la rın da id man çı la rı mız 
10 me dal qa za nıb. On lar dan 
iki si qı zıl dır. Öl kə miz bü tün 
iş ti rak çı lar sı ra sın da 30cu, 
Av ro pa öl kə lə ri ara sın da isə 
15ci ol du.

Bu il Nan kin də Ye ni yet
mə lə rin Olim pi ya Oyun la
rın da gənc id man çı la rı mız 
təx mi nən 200 öl kə sı ra sın da 
10cu ye ri tut muş lar. Bu, müs
tə qil li yi ni yal nız 23 il ön cə 
qa za nan, əha li si o qə dər də 
çox ol ma yan öl kə üçün ta ri
xi nai liy yət dir. Onun cu yer 
o de mək dir ki, biz dün ya nın 
apa rı cı id man öl kə lə ri sı ra
sın da yıq. Bu, Azər bay can da 
id ma nın təş vi qi, la zı mi inf
rast ruk tu run qu rul ma sı nın 
ba riz nü mu nə si dir. Lon don 
və Nan kin də me dal qa zan
mış bü tün at let lər müs tə qil lik 
il lə rin də for ma laş mış id man
çı lar dır. Müs tə qil lik bi zim 

üçün ən bö yük də yər dir. Bu 
gün Azər bay can xal qı nə in ki 
müs tə qil ol maq dan, BMTdə 
bay ra ğı nı qal dır maq dan fə
rəh lə nir. O, həm çi nin fə rəh
lə nir ki, bu müs tə qil lik öl kə yə 
uğur lar, so si al ri fah və xal qı
mı za çi çək lən mə gə tir di.

Bi zim Av ro pa və dün ya 
çem pio nat la rı nın ke çi ril mə
sin də təc rü bə miz var. Bu təd
bir lər Azər bay can da də fə lər
lə ke çi ri lib. La kin əl bət tə ki, 
gə lən il ke çi ri lə cək Av ro pa 
Oyun la rı bi zim üçün ən yük
sək sə viy yə li id man ha di sə
si nə çev ri lə cək. Fə rəh lə ni rik 
ki, ilk Av ro pa Oyun la rı məhz 
Azər bay can da ke çi ri lə cək. 
Für sət dən is ti fa də edə rək, 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si
nin Baş As samb le ya sı na qə bul 
et di yi bu qə ra ra gö rə bir da ha 
min nət dar lı ğı mı bil dir mək 
is tə yi rəm. De yə bi lə rəm ki, 
biz si zi se vin di rə cə yik və bu 
Oyun la rın ən yük sək sə viy
yə də ha zır lan ma sı və ke çi
ril mə si üçün əli miz dən gə
lə ni edə cə yik. Bax ma ya raq 
ki, vax tı mız az dır. Ha zır lıq lar 
üçün cə mi iki il ya rım vaxt 
ay rıl mış dır. La kin xoş bəxt
lik dən əv vəl ki il lər də id man 
inf rast ruk tu ru na qo yul muş 
sər ma yə lər bir ne çə ay ər zin
də ha zır ol maq im ka nı ya rat
dı. Əl bət tə ki, bu, Av ro pa da 
və bü tün dün ya da na dir ha di
sə ola caq.

He sab edi rəm ki, biz bu 
Oyun la rın ke çi ril mə sin də 
stan dart la rı mü əy yən edə cə
yik. Yə qin ar tıq bi lir si niz ki, 
Oyun lar da 20 id man nö vü 
üz rə 6 min dən çox id man çı 
iş ti rak edə cək. 2016cı il də 
biz Dün ya Şah mat Olim pia
da sı nı, 2017ci il də isə İs lam 
Həm rəy li yi Oyun la rı nı ke çi
rə cə yik. Bu da çox rəm zi dir. 
Ey ni öl kə də, ey ni şə hər də 
iki il də siz Av ro pa Oyun la
rı nı, son ra isə İs lam Həm
rəy li yi Oyun la rı nı seyr edə
cək si niz. Bu, Azər bay ca nın 
bu gün kü re al lı ğı nı əks et di
rir. Öl kə miz müa sir və di na
mik dir, əmək daş lı ğa açıq dır, 
si vi li za si ya la rın və qi tə lə rin 
kə siş mə sin də yer lə şir, yax şı 
po ten sia la, güc lü dəs tə yə və 
gə lə cək üçün ay dın plan la ra 
ma lik dir”.

Av ro pa Olim pi ya Ko mi
tə si nin 43cü Baş As samb le
ya sı nın  Pat rik Hik ki Av ro pa 
Olim pi ya Ko mi tə si nin xa ti rə 
hə diy yə lə ri ni Pre zi dent İlham 
Əli ye və və xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va ya təq dim edib.

Lon don da Tə biə tin 
Mü ha fi zə si üz rə Bey nəl xalq 
Bir li yin “Qır mı zı Ki ta bı”nın 
50 il lik yu bi le yi nə həsr edil
miş “Bu gün bu ra da” (“He re 
To day”) ad lı sər gi nin açı lı şı 
olub. 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, Fon dun vit
sepre zi den ti Ley la Əli ye va 
və Ar zu Əli ye va mə ra sim
də iş ti rak edib lər.

Açı lış mə ra si min də çı
xış edən Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit sepre zi den ti 
Ley la Əli ye va de yib ki, bu 
sər gi hə ya tı təh lü kə al tın
da olan bü tün hey van cins
lə ri nin gö zəl li yi ni, on la rın 
va cib li yi və mü da fiə si nin 
önə mi ni vur ğu la maq üçün 
yax şı bir üsul dur. Ümum
dün ya Park lar Konq re si nin 
top lan tı sın da iş ti rak et mək 
üçün Avst ra li ya ya sə fə ri
ni xa tır la dan Ley la Əli ye va 
gə lə cək nə sil lə rin tə biə
ti qo ru ma sı nın va cib li yi ni 
bil di rib və bu is ti qa mət də 
öl kə miz də hə ya ta ke çi ri lən 
iş lər dən da nı şıb.

Da ha son ra Ley la Əli
ye va Azər bay can da Qaf qaz 
bio müx tə lif li yi sam mi ti
nin ke çi ril di yi ni, öl kə mi zin 
Tə biə tin Mü ha fi zə si üz rə 
Bey nəl xalq Bir li yin üz vü 
ol du ğu nu xa tır la dıb, ha zır
da isə qaf qaz bə bi ri ni məhv 
ol maq təh lü kə sin dən qur
tar maq və Av ro pa ya ge ri 
qay ta rıl ma sı nı tə min et mək 
üçün Dün ya Vəh şi Tə biə ti 
Mü ha fi zə Fon du, Pan te
ra təş ki la tı və bu sa hə də 
fəa liy yət gös tə rən di gər 
təş ki lat lar la sıx iş lə rin apa
rıl dı ğı nı vur ğu la yıb. Hey
dər Əli yev Fon du nun vit se
pre zi den ti sər gi nin ər sə yə 
gəl mə sin də əmə yi olan la ra 
min nət dar lı ğı nı bil di rib, tə
biə ti qo ru ma ğın va cib li yi ni 
bir da ha qeyd edib.

Tə biə tin Mü ha fi zə
si üz rə Bey nəl xalq Bir li
yin baş di rek to ru Cu li an 
Mar ton Le fev re bu gün kü 
təd bi rin onun üçün da ha 
əla mət dar ol du ğu nu diq
qə tə çat dı rıb. Bil di rib ki, 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı
mı Meh ri ban Əli ye va nın və 
dün ya da ma raq lı la yi hə lə ri 
ilə ta nı nan İDEA İc ti mai 
Bir li yi nin rəh bə ri Ley la 
Əli ye va nın təd bir də iş ti ra
kı sər gi ni da ha da ma raq lı 
edib. Baş di rek tor İDEA
nın la yi hə lə ri ba rə də mə
lu mat lı ol du ğu nu bil di rib 
və bu la yi hə lə rin dün ya da 
ge dən eko lo ji maa rif ən dir

mə iş lə ri nə töh fə ver di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb. Rəh bər lik 
et di yi təş ki la tın ötən 50 il də 
uğur lu yol keç di yi ni və bir 
çox nai liy yət lər qa zan dı
ğı nı de yən Cu li an Mar ton 
Le fev re bun dan son ra da 
pla ne tin fo ra və fau na sı nın 
qo run ma sı is ti qa mə tin də 
mü hüm təd bir lər re al laş dı
ra caq la rı nı vur ğu la yıb. “Bu 
gün bur da yıq, sa bah da bir 
yer də olaq”, – de yən baş 
di rek tor təş ki la tın fəa liy yə
ti nə gös tər dik lə ri diq qə tə 
gö rə bir da ha ha mı ya tə
şək kür edib.

Tə biə tin Mü ha fi zə si 
üz rə Bey nəl xalq Bir li yin və 
“Ba ku” jur na lı nın dəs tə yi 
ilə baş tu tan sər gi yə bö yük 
ma raq gös tə rən Lon don 
sə nət se vət lə ri nə müa sir 
in cə sə nə tin müx tə lif is ti qa
mət lə ri ni təm sil edən əsər
lər təq dim olu nub. Sər gi də 
müx tə lif öl kə lə rin müa sir 
in cə sə nət nü ma yən də lə ri 
ilə ya na şı, Azər bay can rəs
sam la rı da təm sil olu nur. 
Ley la Əli ye va, Aida Mah
mu do va, Fə rid Rə su lov, 
Rə şad Ələk bə rov sər gi yə 
ma raq lı kom po zi si ya la rı 
ilə qa tı lıb lar. Bun dan əla və, 
sər gi də Corc Kon do, Tey si 
Emin, En di Va rol, Qa vin 
Turk, Pi ter Bleyk, Duq las 
Qor don, Ste fa ni Kvey le və 
müa sir in cə sə nə tin di gər 
ta nın mış nü ma yən də lə ri
nin nəs li kə sil mək də olan 
fo ra və fau na növ lə ri ni əks 
et di rən əsər lə ri nü ma yiş 
et di ri lir. Sər gi nin ke çi ril
mə sin də məq səd eko sis te
min və onun mü ha fi zə si nin 
əhə miy yə ti ba rə də ict mai 
maa rif lən dir mə apar maq 
və bu is ti qa mət də so si al 
mə su liy yə ti güc lən dir mək
dir. Sər gi ni zi ya rət edən lər 
də o fi kir də dir lər ki, bu ra
da təq dim olu nan əsər lə rin 
hər bi ri öz lü yün də müa sir 
dün ya nın bə la sı na çev ri lən 
qlo bal eko lo ji təh lü kə nin 
ya rat dı ğı risk lə rin azal dıl
ma sı na xid mət edir. Bu is
ti qa mət də Ley la Əli ye va nın 
rəh bər lik et di yi İDEA İc ti
mai Bir li yi nin fəa liy yə ti də 
bö yük ma raq do ğu rur. Bir 
sı ra eko lo ji prob lem lə rin 
həl li, o cüm lə dən fo ra və 
fau na növ lə ri nin qo run ma
sı ilə bağ lı cid di la yi hə lər 
hə ya ta ke çi rən İDEAnın 
bu fəa liy yə ti nin sə nə tə də 
trans fer et mə si mü tə xəs
sis lər tə rə fin dən ma raq la 
qar şı la nır.

Sər gi de kab rın 17dək 
da vam edə cək.

Londonda“Bugün
burada”adlısərginin
açılışıolub

Əvvəli səh. 1-də

Bu ra da müx tə lif yaş qrup
la rın dan olan şa gird lər ya
ra dı cı lıq po ten sia lı nı hə ya ta 
ke çi rə bi lir lər. Təh sil oca ğın
da teztez in cə sə nət sər gi lə ri 
ke çi ri lir və şa gird lə rin əl iş lə
ri nü ma yiş olu nur.

Növ bə ti, “İb ti dai si nif ər” 
mər hə lə si isə 610 ya şın da 
uşaq lar üçün nə zər də tu tu lub 
və təd ris Kemb ric Bey nəl xalq 
Proq ra mı üz rə ke çi ri lir. Bu 
mər hə lə ni bi tir dik də şa gird
lər “Camb rid ge Chek po int 
Pri mary” im ta han la rı nı ve rir
lər. Mək təb də aşa ğı yaş qrup
la rı üçün ki tab xa na fəa liy yət 
gös tə rir. Bü tün si nif otaq la rı, 
fənn ka bi net lə ri ən müa sir 
tə ləb lər sə viy yə sin də qu ru
lub. Şa gird lə rin nə zə ri bi lik
lə ri ni la bo ra to ri ya lar da tət biq 
et mə lə ri üçün də zə ru ri ava
dan lıq qu raş dı rı lıb.

Üçün cü mər hə lə isə “Or
ta mək təb”dir. Bu mər hə lə də 
1113 ya şın da uşaq lar təh sil 
alır lar. Şa gird lər bu mər hə lə ni 
bi tir dik də in gi lis di li, ri ya ziy

yat və tə bi ət fən lə ri üz rə ye
ni dən “Camb rid ge Chek po int 
Pri mary” im ta han la rı ve rir lər.

Şa gird lə rin hər bi ha zır lı
ğı nın və və tən pər vər lik ru
hu nun yük səl dil mə si məq sə
di lə mək təb də hər bi ha zır lıq 
sin fi də ya ra dı lıb. Mək təb də 
yu xa rı si nif şa gird lə ri üçün 
müx tə lif dər nək lər fəa liy yət 
gös tə rir. Şa gird lər bu ra da qə
dim el sə nət lə ri nin də sir lə ri
ni öy rə nə bi lə cək lər.

Pre zi dent İl ham Əli ye və 
mə lu mat ve ri lib ki, so nun
cu mər hə lə olan “Tam or ta 
mək təb” isə 1418 ya şın da 
uşaq lar üçün nə zər də tu tu
lub. Bu mər hə lə ni bi tir dik də 
şa gird lər mər kəz ləş di ril miş 
im ta han la rı ve rər kən Azər
bay can Res pub li ka sı nın tam 
or ta təh sil haq qın da sə nə di
nə ma lik olur lar.

Mək təb də in for ma ti ka ka
bi net lə ri, fənn la bo ra to ri ya la
rı ya ra dı lıb. Fi zi ka, kim ya və 
bio lo gi ya la bo ra to ri ya la rı nın 
ha mı sı müa sir təd ris va si tə
lə ri ilə tə min edi lib. Bu təh sil 
oca ğın da hər cür şə rai ti olan 

ye mək xa na və müx tə lif təd
bir lə rin ke çi ril mə si üçün akt 
za lı qu ru lub. Bil di ri lib ki, ha
zır da mək təb də 550 şa gird 
təh sil alır. Bun lar dan 30 fai zi 
ABŞ, Avst ra li ya, Bö yük Bri
ta ni ya, Fə ləs tin, Hol lan di ya, 
İorda ni ya, İta li ya, Ka na da, Ru
si ya, Tai land, Tür ki yə və baş qa 
öl kə lər dən olan şa gird lər dir.

Mək təb də şa gird lə rin tə
lim və tər bi yə si ilə 100 mü əl
lim məş ğul olur. On la rın ara
sın da Bö yük Bri ta ni ya, ABŞ, 
Ka na da, Ko lum bi ya, İs veç, 
Ru mı ni ya, Ma lay zi ya, Cə nu bi 
Af ri ka Res pub li ka sı və Ni ge ri
ya dan olan mü əl lim lər də var.

Döv lə ti mi zin baş çı sı nın 
gənc nəs lin in tel lek tu al və 
mə nə vi in ki şa fı nın tə min 
edil mə si, və tən pər vər lik ru
hun da tər bi yə olun ma sı, on
la rın in no va tiv ide ya la rı nın və 
ya ra dı cı tə şəb büs lə ri nin re al
laş dı rıl ma sı haq qın da ver di yi 
sə rən cam la ra əsa sən, həm çi
nin Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban Əli ye
va nın tə şəb bü sü ilə hə ya ta 
ke çi ri lən “Təh si lə dəs tək” 

la yi hə si çər çi və sin də 2010cu 
ilin no yab rın da Ba kı Oks ford 
mək tə bi nin Şəm kir fi lia lı fəa
liy yə tə baş la yıb. Ha zır da ora
da 220 şa gird təh sil alır. Fi li
al da Şəm kir lə ya na şı, Gən cə, 
Gə də bəy, To vuz, Qa zax və 
di gər ət raf ra yon lar dan gə lən 
şa gird lə rə ən yük sək sə viy yə
də təh sil ve ri lir. 2013cü il də 
isə hər cür şə rai ti olan “Cam
pus” bi na sı in şa edi lib.

Bil di ri lib ki, Ba kı Oks ford 
mək tə bin də şa girdmü əl lim
va li deyn in te rak tiv şə bə kə si 
ya ra dı lıb. Bu, va li deyn lə rə 
şa gird lə rin da va miy yə ti, mü
vəf fə qiy yə ti, dav ra nı şı, ev 
tap şı rıq la rı haq da ope ra tiv
in te rak tiv mə lu mat əl də et
mə yə im kan ve rir. Mək tə bin 
ki tab xa na sı təd ris plan la rın
da nə zər də tu tul muş fən lə rə 
da ir təd risin for ma si ya mən
bə lə ri ilə zən gin ləş di ri lib. 
Mək təb fəa liy yə tə baş la dı ğı 
gün dən bir sı ra nai liy yət lər 
əl də edib. Təh sil də ki uğur
la rı na və yük sək stan dart la ra 
gö rə Ba kı Oks ford mək tə bi 
Kemb ric Bey nəl xalq İm ta

han lar Mər kə zi sta tu su nu 
alıb. Bu sta tu sa gö rə mək
təb “Camb rid ge Check po int”, 
“İGC SE” proq ram la rı nın təd
ri si, im ta han la rın ke çi ril mə si 
və Kemb ric Bey nəl xalq Ser ti
fi ka tı nı təq dim et mək hü qu
qu nu qa za nıb. 2006cı il də isə 
təh sil oca ğı Av ro pa key fiy yət 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. Ha
zır da Ba kı Oks ford mək tə bi 
mə zun la rı na “İGC SE”, “ALE
VEL” ser ti fi ka tı və Azər bay
can Mil li Ser ti fi ka tı nı ve rir.

Təh sil oca ğı nın hə yə tin
də abad lıq və qu ru cu luq iş lə
ri gö rü lüb.

Ba kı Oks ford mək tə bi
nin ye ni bi na sı nın in şa sı bir 
da ha təs diq lə yir ki, Azər bay
can Pre zi den ti İl ham Əli ye
vin diq qə ti sa yə sin də təh sil 
is la hat la rı uğur la da vam edir. 
Bü tün bun lar, ilk növ bə də, 
şa gird lə rin elm lə rin sir lə ri nə 
da ha də rin dən yi yə lən mə lə ri 
üçün hər tə rəf i im kan lar açır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
təh si lin yük sək sə viy yə də 
apa rıl ma sı üçün tap şı rıq və 
töv si yə lə ri ni ve rib.

Oksfordməktəbininyenibinası
istifadəyəverilib
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No yabr ayı nın 21də Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin ic ti maisi ya si və hu
ma ni tar mə sə lə lər sa hə sin də 
Təd bir lər Pla nı nın təq di ma tı 
ilə bağ lı şu ra ic la sı 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 – Ra fa el 
Cəb ra yı lov, Ma dər Mu sa yev, 
RİH baş çı sı nın müa vin lə ri, 
Apa ra tın şö bə mü dir lə ri,  hü
quqmü ha fi zə or qan la rı nın, 
təh sil, sə hiy yə, mə də niy yət 
mü əs si sə lə ri nin rəh bər lə ri 
və ra yon ic ti ma iy yə ti nin  nü
ma yən də lə ri iş ti rak et miş lər. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov təd bi ri gi riş sö zü 
ilə aça raq son il lər ra yon
da hu ma ni tar sa hə də hə ya ta 
ke çi ril miş təd bir lər dən və 
qar şı da du ran və zi fə lər dən 
da nış mış dır. İc ra ha ki miy
yə ti nin baş çı sı bil dir miş dir 
ki, Azər bay can Pre zi den ti İl
ham Əli yev da xi li və xa ri ci 
si ya sə tin də mü hüm ele ment 
ki mi hu ma ni tar mə sə lə lə rə 
bö yük önəm ve rir. Tə sa dü fi 
de yil dir ki, 2011ci il dən eti
ba rən hər il Ba kı da dün ya nın 
ün lü si ya sət çi lə ri nin qa tıl dı ğı 
bey nəl xalq hu ma ni tar fo rum 
ke çi ri lir. Bu il ki növ bə ti – IV 
Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar 
Fo ru mu əsa sən müa sir bi lik
lə rin, hu ma ni tar el min və bü
töv lük də müa sir el min in san 
hə ya tı ilə sıx bağ lı ol ma sı na 
is ti qa mət lən miş di. Ümu mi
lik də, fo ru mun Azər bay can 
pay tax tın da ke çi ril mə si əla
mət dar ha di sə ol maq la ya
na şı, döv lə ti mi zin bey nəl xalq 
nü fu zu nu da ha da ar tır mış dır. 
Mö tə bər təd bir də ge niş məz
mun lu nitq söy lə yən döv lə ti
mi zin baş çı sı de miş dir: “Fo ru
mun ke çi ril mə si çox əla mət
dar ha di sə dir. Ar tıq bu, gö zəl 
ənə nə yə çev ri lib. Fo rum 
dör dün cü də fə dir ki, ke çi ri
lir. Bu, əs lin də, onu gös tə rir 
ki, be lə mü za ki rə lə rə bö yük 
eh ti yac var. Dün ya da ge dən 
pro ses lər, bə zi hal lar da na ra
ha te di ci mə qam lar tə ləb edir 
ki, hu ma ni tar sa hə yə da ha 
da bö yük diq qət gös tə ril sin. 
Əmi nəm ki, fo rum çər çi və
sin də apa rı la caq dis kus si ya lar, 
fi kir mü ba di lə si hu ma ni tar 
əmək daş lı ğın də rin ləş mə
si nə xid mət edə cək dir. Biz 
Azər bay can da bu sa hə yə çox 
bö yük diq qət gös tə ri rik. Tə
sa dü fi de yil ki, bu fo rum da 
məhz Azər bay can da ke çi ri
lir. De yə bi lə rəm ki, ha zır da 
dün ya da hu ma ni tar mə sə
lə lə rin mü za ki rə si, təh li lin 
apa rıl ma sı üçün bu fo ru mun 
müs təs na ro lu var dır. Əl bət tə, 
bu na gö rə dir ki, fo ru ma ma
raq dur ma dan ar tır. Bu, ar tıq 
bey nəl xalq aləm də önəm li 
bir for ma ta çev ri lib dir”.

Res pub li ka mı zın gün də lik 
hə ya tın da da cə nab Pre zi dent 
hu ma ni tar si ya sə tin yük sək 
sə viy yə də hə ya ta ke çi ril mə
si ni da im diq qət mər kə zin də 
sax la yır və ic ra or qan la rı qar
şı sın da bu iş mə sul bir və zi fə 
ki mi ak tu al lıq kəsb edir.

2014cü ilin yan varokt
yabr ay la rın da Bi nə qə di ra yo
nun da hə ya ta ke çi ri lən la yi
hə lər və əl də olu nan uğur lar 
ba rə də ət raf ı mə lu mat ve rən 
RİH baş çı sı ötən ilə nis bə tən 
ci na yət kar lı ğın 3 fa iz art ma sı
nı na ra hat lıq la qeyd et miş, bu 
ne qa tiv ten den si ya nı mək tə
bə qə dər və or ta ümum təh sil 
mək təb lə rin də tə limtər bi
yə nin sə viy yə si nin aşa ğı ol
ma sı ilə əla qə lən dir miş dir: 
“Bi nə qə di ra yo nu nun 2014
cü ilin 9 ayı nın so si aliqit sa
di in ki şa fı nın ye kun la rı na və 
qar şı da du ran və zi fə lə rin mü
za ki rə si nə həsr olun muş ic la

sın da bu nun la bağ lı na ra hat lı
ğı mı ifa də edə rək hu ma ni tar 
mə sə lə lər lə məş ğul olan şö
bə yə mü va fiq tap şı rıq la rı mı 
ver mi şəm. Ci na yət kar lı ğı do
ğu ran sə bəb lə rə, onun pro fi
lak ti ka sı na da ha cid di və fərq
li ya naş maq la zım dır. Əl bət tə, 
ci na yət ha di sə lə ri əv vəl lər də 
baş ve rib, la kin möv cud və ziy
yət bi zi qə tiy yən qa ne edə bil
məz. Be lə ne qa tiv ha di sə lə rin 
mak si mum qar şı sı nın alın ma
sı üçün bü tün zə ru ri təd bir lər 
hə ya ta ke çi ril mə li dir”. 

İc ra ha ki miy yə ti nin baş çı
sı hu ma ni tar sa hə də möv cud 
olan prob lem lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı üçün xü su si sə
rən cam im za la dı ğı nı diq qə tə 
çat dır maq la ya na şı, ra yon da 
mə nə vi iq li min yax şı laş dı rıl
ma sı məq sə di lə hə ya ta ke çi
ri lən təd bir lər dən, abad lıq
qu ru cu luq və ye ni dən qur ma 
iş lə rin dən söz aç mış dır: “Bu 
ilin ötən döv rün də Bi nə qə
di ra yo nun da ic ti mai hə ya tın 
bü tün sa hə lə rin də mü hüm 
uğur lar əl də olun muş dur. 
La kin ra yon da üz ləş di yi miz 
bə zi nöq san lar ya xın dövr də 
həl li ni tap ma lı dır. Və tən daş
la rın mü ra ci ət lə ri nin art ma sı, 
şüb hə siz, möv cud nöq san la
rın həl li nə olan inam dan irə li 
gə lir. Sirr de yil dir ki, ra yon da 
uzun il lər dən bə ri yı ğı lıb qal
mış prob lem lər var. Gö rü lən 
təd bir lər nə ti cə sin də möv cud 
prob lem lə rin bir qis mi həl li
ni tap mış dır. Ya xın ay lar da isə 
in san la rı na ra hat edən di gər 
mə sə lə lər də ara dan qal dı
rı la caq. Son il lər işıq, qaz, su 
ilə bağ lı çə tin lik lər, de mək 
olar ki,  ara dan qal dı rıl mış, 
sa kin lər fa si lə siz su ilə tə min 

edil miş lər. Ra yon da əha li nin 
asu də vax tı nın sə mə rə li təş
ki li ilə bağ lı iş lər gö rül müş
dür. La kin biz əl də edi lən nə
ti cə lər lə ar xa yın laş ma ma lı, öz 
işi mi zə da ha da mə su liy yət li 
ya naş ma lı yıq”.

RİH baş çı sı son da ra yon
da hu ma ni tar sa hə də döv lət 
si ya sə ti nin ar dı cıl və sis tem li 
şə kil də hə ya ta ke çi ril mə si ni, 
bu si ya sə tin re al laş dı rıl ma
sın da müx tə lif qu rum la rın 
ko or di na si ya lı fəa liy yə ti nin 
tə min olun ma sı nı mü hüm 
və zi fə lər dən bi ri ki mi mü əy
yən ləş dir miş dir. 

Bi nə qə di 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 hu ma ni tar sa hə də dol ğun 
və ət raf lı təh lil lə rin apa rıl
ma sı nı, stra te ji is ti qa mət lə rin 
mü əy yən ləş di ril mə si ni nə
zər də tu tan sə rən ca mı təd bir 
iş ti rak çı la rı nın diq qə ti nə çat
dır mış dır. Şö bə mü di ri qeyd 
et miş dir ki, yer lər də və tən
daş lar la mün tə zəm əla qə lə
rin sax la nıl ma sı, düz gün kadr 
se çi mi, in ter net re surs la rın da 
və so si al şə bə kə lər də yer alan 
xə bər lə rin iz lə ni lə rək təh lil 
olun ma sı, ideo lo ji işin yük sək 
sə viy yə də qu rul ma sı, təh sil 
inf rast ruk tu ru nun və mü hi

ti nin yax şı laş dı rıl ma sı, əha li
nin asu də vax tı nın sə mə rə li 
təş ki li, cə miy yət hə ya tın da 
qa dın la rın fə al lı ğı nın ar tı
rıl ma sı, sə hiy yə nin, bə dən 
tər bi yə si nin, id ma nın in ki
şa fı, ha be lə gənc lər və uşaq 
si ya sə ti sa hə lə rin də qar şı da 
du ran və zi fə lə rin ic ra sı məq
sə di lə Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 18 no
yabr 2014cü il ta ri xin də 230 
say lı sə rən cam im za la mış dır. 
Sə rən ca ma əsa sən, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
ic ti maisi ya si və hu ma ni tar 
sa hə də 20142015ci il lə ri 
əha tə edən Təd bir lər Pla nı 
ha zır lan mış və stra te ji hə dəf
lər mü əy yən ləş di ril miş dir. 

E.İma nov ra yon da elm, 
təh sil, sə hiy yə, mə də niy yət, 
gənc lər lə iş, id man, so si al 

mü da fiə, de moq ra fi ya, eko
lo gi ya, ci na yət kar lı ğın pro fi
lak ti ka sı, ideo lo ji işin təş ki li 
sa hə lə rin də ət raf ı və dol ğun 
təh lil lə rin apa rıl ma sı, bu sa
hə də stra te ji is ti qa mət lə rin 
düz gün mü əy yən edil mə si 
məq sə di ilə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müa vi ni Ay gün Əli ye vanın 
rəh bər li yi ilə ko mis si ya nın 
ya ra dıl dı ğı nı da diq qə tə çat
dır mış dır. Qeyd olun muş dur 
ki, ko mis si ya nın tər ki bin də 
elm və təh sil, sə hiy yə, ideo lo
ji işin təş ki li, gənc lər, id man, 
so si al mü da fiə və təb li ğattəş
vi qat sa hə lə ri üz rə iş çi qrup
la rı ya ra dıl mış dır.   

Təd bir də çı xış edən Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın müa vi ni Ay gün 
Əli ye va  ic ti maisi ya si və hu
ma ni tar sa hə üz rə Təd bir lər 
Pla nın da hə ya ta ke çi ril mə si 
nə zər də tu tu lan iş lə ri diq qə tə 
çat dır mış, ra yon da təh sil, sə
hiy yə, mə də niy yət, eko lo gi ya, 
tu rizm, gənc lər və id man sa
hə lə rin də ki möv cud və ziy yət 
ba rə də ge niş mə lu mat ver
miş dir. A.Əli ye va əl də olu nan 
uğur lar la ya na şı,   bə zi ça tış
maz lıq la rı da qeyd et miş, on
la rın ara dan qal dı rıl ma sı is ti
qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lə cək 
təd bir lər dən söz aç mış dır. 

Bil di ril miş dir ki, Təd bir lər 
Pla nı nın 22 bənd dən iba rət 
təh sil böl mə sin də şa gird lər 
ara sın da müs tə qil döv lət çi
lik ənə nə lə ri nə hör mət və 
sə da qət his si nin güc lən di ril
mə si nə, təh sil mü əs si sə lə
rin də ye ni yet mə və gənc lər 
ara sın da ni zamin ti za mın, 
sağ lam hə yat tər zi nin təb li
ği nə, on la rın və tən pər vər lik 
ru hun da tər bi yə si nə xü su si 
yer ve ril miş, ha be lə mək təb
lər də ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin azər bay can çı lıq 
məf ku rə si nin ge niş təb li ği 
ilə əla qə dar mün tə zəm təd
bir lə rin ke çi ril mə si nə zər də 
tu tul muş dur:  “Təd bir lər Pla
nı nın təh sil böl mə si nin 2ci 
bən di nə əsa sən, gənc lə rin 
düz gün ix ti sas se çi mi nə is ti
qa mət lən di ril mə si, on la rın 

pe şə ix ti sas la rı na ma ra ğı nın 
ar tı rıl ma sı məq sə di ilə ra
yon da fəa liy yət gös tə rən or ta 
ümum təh sil mü əs si sə lə rin
də “Hər  ide ya bir uğur dur” 
de vi zi al tın da la yi hə nin re
al laş dı rıl ma sı, ha be lə gənc
lə rin ic ti mai tə şəb büs lə ri nin 
dəs tək lən mə si is ti qa mə tin də 
təd bir lə rin ke çi ril mə si plan
laş dı rı lır. Sə nəd də ye ni yet mə 
gənc lə rin asu də vaxt la rı nın 
sə mə rə li təş ki li nə xid mət 
edən müx tə lif təd bir lər də 
yer al mış, ha be lə “Təh sil mü
əs si sə lə rin də təh sil və tər
bi yə alan la rın qi da lan ma sı 
üz rə döv lət stan dart la rı”nın 
tə ləb lə ri nə nə za rə tin güc
lən di ril mə si va cib li yi önə 
çə kil miş dir”. Qeyd edil miş dir 
ki, ötən ay lar da apa rı lan reyd
lər za ma nı ra yon da fəa liy yət 
gös tə rən 4 or ta ümum təh sil 
mək tə bin də bü fe tin fəa liy
yət gös tər mə di yi, nə ti cə də 
şa gird lə rin qi da lan ma sın da 
prob lem lə rin ol du ğu mü əy
yən edil miş dir.   

A.Əli ye va nın söz lə ri
nə gö rə, Təd bir lər Pla nın da 
ra yon əra zi sin də fəa liy yət 
gös tə rən or ta mək təb lər də 
ni zamin ti zam qay da la rı na 
və şa gird lə rin dər sə da va
miy yə ti nə nə za rə tin  güc lən
di ril mə si mə sə lə si də ək si ni 

tap mış dır: “Ulu ön dər Hey
dər Əli ye vin si ya si kur su nu 
bü tün sa hə lər də la yi qin cə da
vam et di rən Pre zi dent İl ham 
Əli yev öl kə də da vam lı in ki
şaf və tə rəq qi nin tə min olun
ma sı, güc lü in san ka pi ta lı nın 
for ma laş dı rıl ma sı ba xı mın
dan el min, təh si lin in ki şa fı nı 
əsas prio ri tet lər dən bi ri elan 
et miş dir. Bu ba xım dan, or ta 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
müa sir tə ləb lə rə ca vab ve rə
cək sə viy yə də tə mir olun ma
sı, ya xud ye ni lə ri nin in şa sı da 
öl kə baş çı sı nın xü su si diq qət 
mər kə zin də dir. Ha zır da Bi
nə qə di ra yo nun da fəa liy yət 
gös tə rən 32 or ta ümum təh sil 
mək tə bin dən 28i tam tə mir 
olun muş dur. Qa lan 4 mək
tə bin isə ya xın ay lar da tə mir 
olu na ca ğı göz lə ni lir. Ra yon 

əra zi sin də fəa liy yət gös tə rən 
mək təb lə rə ötən təd ris ilin
də xərc lər sme ta sı na mü va
fiq ola raq şa gird par ta sı, stol, 
stul, ya zı löv hə si, şkaf, pro yek
tor, kom pü ter dəs ti, kom pü ter 
sto lu və di gər lə va zi mat lar 
ve ril miş dir.  Ha zır da Bi nə qə
di ra yo nun da 25 nə fər şa gir
də bir ədəd kom pü ter dü şür. 
Azər bay can Pre zi den ti cə nab 
İl ham Əli ye vin sent yabr ayın
da 115 və 182 say lı tam or ta 
mək təb lə rin əsas lı tə mir dən 
son ra açı lı şın da iş ti rak et mə si 
ra yon ic ti ma iy yə ti nin bö yük 
se vin ci nə sə bəb ol muş dur”. 

20132014cü təd ris ili
nin Bi nə qə di ra yo nu üçün 
uğur lu ol du ğu nu de yən RİH 
baş çı sı nın müa vi ni ali mək
təb lə rə qə bul im ta han la rın da 
ra yon mək təb li lə rin dən 75 
nə fə rin 600dən yu xa rı bal 
top la ya raq yük sək nə ti cə lər 
gös tər dik lə ri ni xa tır lat mış
dır. O, bu sa hə də əl də olu
nan müs bət nə ti cə lər lə ya
na şı, möv cud prob lem lə ri, o 
cüm lə dən bə zi mək təb lər də 
şa gird lə rin dərs lər dən ya yın
dı rıl ma sı fakt la rı nı da diq qə tə 
çək miş dir: “Apa rı lan reyd lər 
za ma nı mə lum ol muş dur ki, 
or ta mək təb lə rin yu xa rı si
nif lə rin də “xəs tə lik”lə bağ lı 
ve ri lən ara yış la rın sa yı, yə ni 

şa gird lər ara sın da dərs lər dən 
ya yın ma hal la rı ço xal mış dır. 
Bə zi mək təb lər də şa gird lər 
ara sın da ay rıseç ki li yə yol ve
ri lir, dərs lə rin ke çil mə sin də 
key fiy yə tə la zı mi sə viy yə də 
əməl olun mur”. 

Çı xı şı nı da vam et di rən 
ko mis si ya səd ri Təd bir lər 
Pla nın da şa gird lər   ara sın da 
ne qa tiv hal la rın və hü quq poz
ma la rın ara dan qal dı rıl ma sı 
məq sə di lə or ta ümum təh sil 
mək təb lə rin də psi xo lo ji işin 
apa rıl ma sı, psi xo loq la rın pe
şə kar bi lik sə viy yə si nin ar
tı rıl ma sı ilə bağ lı sil si lə təd
bir lə rin təş ki li mə sə lə lə ri nin 
də nə zər də tu tul du ğu nu bil
dir miş dir. Qeyd edil miş dir ki, 
möv cud prob lem lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı ba xı mın dan or ta 
ümum təh sil mək təb lə rin də 
psi xo loq la ra cid di eh ti yac var: 
“Bu mə sə lə nin ne cə mü hüm 
əhə miy yət da şı dı ğı okt yabr 
ayı nın əv və lin də  mək təb psi
xo loq la rı üçün təş kil olun muş 
“Şa girdcə miy yət mü na si bət
lə ri” möv zu sun da tə lim də 
bir da ha təs di qi ni tap mış
dır. Tə li min baş lı ca məq sə di 
uşaq la rın zə rər li vər diş lər dən 
qo run ma la rı na, ye ni tex no lo
gi ya lar dan düz gün is ti fa də 
et mə lə ri nə, təh si lə ma raq la
rı nın ar tı rıl ma sı na, həm çi nin 
yet kin lik ya şı na çat ma yan lar 
ara sın da ci na yət kar lı ğın sa
yı nın azal dıl ma sı na na il ol
maq dan iba rət idi. Uşaq la rın 
tam və hər tə rəf i in ki şa fın da 
mü hüm amil lər dən bi ri də 
on la rın psi xo lo ji cə hət dən 
sağ lam, hə ya ta ha zır lıq lı ol
ma sı dır. Gənc lə rin in ki şaf 
döv rü nün bə zi böh ran la rı 
mək təb il lə ri nə tə sa düf edir. 
Bu,  əsa sən, 1115 yaş döv
rü nü əha tə edir. Bu sə bəb
dən də möv cud prob lem lə rin 
düz gün təh li li və araş dı rıl ma
sı üçün mək təb lər də psi xo lo ji 
xid mə tin fəa liy yət gös tər mə
si və mək təb psi xo loq la rı nın 
xid mə ti və zi fə lə ri nə diq qət 
ve ril mə si ol duq ca va cib dir”.

A.Əli ye va vur ğu la mış dır 
ki, Təd bir lər Pla nın da gənc 
və ye ni yet mə lər ara sın da 
və tən pər vər lik tər bi yə si nin 
güc lən di ril mə si nə xid mət 
edən ar dı cıl təd bir lə rin hə
ya ta ke çi ril mə si nə xü su si yer 
ay rıl mış dır. Bil di ril miş dir ki, 
2014cü ilin ötən döv rün də 
bu is ti qa mət də bir sı ra təd
bir lər hə ya ta ke çi ril miş dir: 
“Okt yabr ayın da Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, ra
yon Gənc lər və İd man İda
rə si, ha be lə Sə fər bər lik və 
Hər bi Xid mə tə Ça ğı rış üz rə 
Döv lət Xid mə ti nin Bi nə
qə di ra yon ida rə si nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə or du dan tər
xis olun muş gənc lər lə gö
rüş ke çi ril miş dir. Təd bir də 
çı xış edən gənc lər Ali Baş 
Ko man dan, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin əm ri nə hər an ha
zır ol duq la rı nı bil dir miş lər. 
Av qust ayın da isə RİH baş

çı sı Apa ra tı nın əmək daş la rı 
Bi nə qə di ra yo nun dan hər bi 
xid mə tə ça ğı rı lan, res pub li
ka nın ay rıay rı böl gə lə rin
də xid mə ti borc la rı nı ye ri nə 
ye ti rən gənc əs gər lə rin an
diç mə mə ra si min də iş ti rak 
et miş lər. Bun dan əla və, ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin si ya
si ha ki miy yə tə gə li şi nin 45 
il li yi mü na si bə ti lə Bi nə qə di 
ra yo nun da gənc lə rin hər bi 
xid mə tə yo la sa lın ma sı mə
ra si mi təş kil edil miş dir. Pre
zi dent İl ham Əli ye vin tap şı
rı ğı na əsa sən gənc lə rin və 
ye ni yet mə lə rin res pub li ka nın 
müx tə lif ra yon la rı ilə ya xın
dan ta nış lı ğı məq sə di lə son 
ay lar da “Öl kə mi zi ta nı yaq” 
de vi zi ilə maa rif ən di ri ci tur
ak si ya la rın təş ki li nə baş la nıl
mış dır. Ak si ya çər çi və sin də 
Bi nə qə di ra yon mək təb li lə ri 
də Qu ba, Qu sar və Xaç maz 
ra yon la rın da eks kur si ya lar da 
ol muş lar”. 

Qeyd edil miş dir ki, Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la tı 
və Bi nə qə di Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Tə miz Bi nə
qə di” so si al la yi hə si çər çi və
sin də ra yon əra zi sin də yer lə
şən şə hid və mil li qəh rə man
la rın büst və ba rel ye fə ri ra yo
nun fə al və kö nül lü gənc lə ri 
tə rə fin dən zi ya rət olun muş, 
tə miz lən miş və ət ra fı na gül 
dəs tə lə ri dü zül müş dür. La yi
hə çər çi və sin də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı
nın gənc lər lə təş kil edil miş 
gö rü şü za ma nı Və tə nə, döv
lə tə, tor pa ğa sev gi ni təl qin 
edən söh bət lər apa rıl mış dır. 
Gö rüş gənc lər də xoş tə əs sü
rat do ğur muş, on lar da və tən
pər vər lik duy ğu la rı nı da ha da 
güc lən dir miş dir. 

 Təd bir lər Pla nın da şa
gird lə rin təh si lə ma ra ğı nın 
ar tı rıl ma sı məq sə di ilə  gə lən 
ilin ma yın da ra yon da təh sil 
yar mar ka sı nın və fes ti va lı
nın ke çi ril mə si də nə zər də 
tu tul muş dur. Ət raf mü hi tin 
mü ha fi zə si vər di şi nin aşı lan
ma sı məq sə di ilə şa gird lə rin 
eko lo ji prob lem lə rin həl li nə 
cəlb edil mə si nə, mək təb lər
də eko lo ji maa rif lən dir mə 
işi nin güc lən di ril mə si mə
sə lə lə ri nə də xü su si diq qət 
ay rı la caq dır. A.Əli ye va nın 
söz lə ri nə gö rə, “Tə miz Bi
nə qə di” so si al la yi hə si çər çi
və sin də ar tıq bu iş lə rə start 
ve ril miş dir: “Gənc lə ri miz 
“Tə miz Bi nə qə di” so si al la
yi hə si çər çi və sin də yay ay la
rın da “Po lie ti len siz gün” de vi
zi al tın da ak si ya ke çir miş lər. 
Ak si ya da Bi nə qə di RİH baş
çı sı Apa ra tı nın əmək daş la rı 
ilə ya na şı, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın fə al gənc lə ri də 
iş ti rak et miş lər. 9cu mik ro
ra yon da, Adil Məm mə dov 
kü çə sin də re al laş dı rı lan so si
al ak si ya za ma nı əra zi po lie
ti len tul lan tı lar dan və plas tik 
qab lar dan tə miz lən miş, top
la nan po lie ti len tul lan tı lar 
tək rar ema la gön də ril miş dir”.

Təd bir lər Pla nı nın təh sil 
böl mə sin də, həm çi nin,  şa
girdmü əl limva li deyn mü
na si bət lə ri nin ko or di na si ya sı; 
ali və or ta ix ti sas təh sil li gənc
lər üçün tə lim və tre ninq lə rin 
ke çi ril mə si; Azər bay can di li, 
ta ri xi, mə də niy yə ti nin təb
li ği nə xid mət edən təd bir
lə rin təş ki li; ra yon gənc lə ri 
üçün biz nes in ku ba tor la rı nın  
ya ra dıl ma sı; gənc lər lə bağ lı 
sta tis tik mə lu mat lar ban kı nın 
ha zır lan ma sı nın  tək mil ləş di
ril mə si; so sio lo ji təd qi qat la rın 
apa rıl ma sı; uşaq və ye ni yet
mə lə rin  bə dən tər bi yə si və 
id man la mün tə zəm məş ğul 
ol ma la rı ilə bağ lı təd bir lər də 
nə zər də tu tul muş dur. 

Ardı səh. 4-də
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Əvvəli səh. 3-də

Sə nəd də şa gird lə r in 
sağ lam hə yat tər zi nə is ti qa
mət lən di ril mə lə ri və asu də 
vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki li 
ilə bağ lı təd bir lə rin də ge niş 
yer al dı ğı nı de yən A.Əli ye va 
or ta təh sil mü əs si sə lə rin də 
və uşaq bağ ça la rın da “On la rı 
qo ru yaq!” de vi zi al tın da sil si
lə li təd bir lə rin ke çi ri lə cə yi ni 
bil dir miş dir: “Təd bir lər Pla
nın da öv lad lı ğa gö tü rül müş, 
qəy yum lu ğa və ya hi ma yə yə 
ve ril miş uşaq la rın və ziy yə ti 
ba rə də mo ni to rinq lə rin ke
çi ril mə si; “Za man də yi şir, 
də yər lə ri miz də yiş mir” ad lı 
sil si lə təd bir lə rin təş ki li; “Fa
ce de bat” ad lı la yi hə nin so si al 
şə bə kə lər də mü tə ma di ya yıl
ma sı; “Mək təbşa gird par la
men ti” la yi hə si nin nü mu nə vi 
mək təb lər də hə ya ta ke çi ril
mə si; az tə mi nat lı ailə lə rin 
öv lad la rı nın ra yon əra zi sin də 
yer lə şən əy lən cə mər kəz lə
rin də is ti ra hə ti nin təş ki li ilə 
bağ lı mə sə lə lər yer al mış dır”.

Təd bir lər Pla nı nın sə
hiy yə böl mə sin dən da nı şan 
A.Əli ye va ra yon da sağ lam 
gənc nəs lin ye tiş di ril mə si 
is ti qa mə tin də ge niş miq yas
lı iş lə rin hə ya ta ke çi ril di yi
ni də diq qə tə çat dır mış dır. 
Onun bil dir di yi nə əsa sən, 
ötən müd dət də bu is ti qa
mət də cid di iş lər gö rül müş, 
öl kə baş çı sı nın tap şı rı ğı əsa
sın da 2014cü ilin bi rin ci ya
rı sın da Bi nə qə di ra yo nun da 
əha li nin küt lə vi şə kil də tib bi 
müa yi nə dən ke çi ril mə si təş
kil edil miş dir. Okt yabr ayın da 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin və Ye ni Azər bay
can Par ti ya sı Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın tə şəb bü sü, Təh sil 
və Sə hiy yə na zir lik lə ri nin, Bi
nə qə di Ra yon Gənc lər və İd
man İda rə si nin, Azər bay can 
Res pub li ka sı İc ti mai Sə hiy yə 
və İs la hat lar Mər kə zi nin və 
“Nİ COS” şir kə ti nin təş ki lat
çı lı ğı ilə ra yo nun bü tün or ta 
ümum təh sil mək təb lə ri ni 
əha tə edən “Gi gi ye nik qay da
la ra düz gün əməl edək” ad lı 
la yi hə yə start ve ril miş dir. 

Sə nəd də “Bi nə qə di ra yo
nun da əha li yə gös tə ri lən tib
bi xid mə tin təş ki li və ziy yə ti” 
möv zu sun da mün tə zəm ic
ti mai mü za ki rə lə rin ke çi ril
mə si də nə zər də tu tul muş
dur. Bun dan əla və, Təd bir lər 
Pla nın da sağ lam lıq ay lıq la rı
nın ke çi ril mə si və xəs tə lik
lə rin pro fi lak ti ka sı, az tə mi
nat lı ailə lər üçün səy yar tib bi 
xid mət lə rin təş ki li, ib ti dai 
si nif şa gird lə ri ara sın da təh
sil mü əs si sə lə rin də səy yar 
müa yi nə lə rin təş ki li mə sə lə
lə ri də yer al mış dır. Təd bir lər 

Pla nı nın ideo lo ji mə sə lə lər 
üz rə işin təş ki li his sə sin də 
mul ti kul tu ra lizm və di ni to le
rant lı ğın əhə miy yə ti nin əha li 
ara sın da təb li ği; ra yon da mü
ha zi rə çi lər qru pu nun ya ra
dıl ma sı; və tən daş cə miy yə ti 
ins ti tut la rı ilə əmək daş lı ğın 
təş ki li; ha be lə yas  mə ra sim
lə rin də is raf çı lı ğın və dəb də
bə nin qar şı sı nın alın ma sı is ti
qa mə tin də təd bir lə rin təş ki li 
nə zər də tu tu lur. 

Mə ru zə çi bil dir miş dir 
ki, ötən ay Bi nə qə di ra yo
nun da “Hey dər Əli yev mil li 
təh sil sis te mi nin qu ru cu su
dur” möv zu sun da ke çi ri lən 
el miprak ti ki konf rans da 
mil lət lə ra ra sı mü na si bət lər, 
mul ti kul tu ra lizm və di ni mə
sə lə lər ge niş mü za ki rə olun
muş dur: “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 ra
yon da fəa liy yət gös tə rən di ni 
ic ma la rın nü ma yən də lə ri ilə 
gö rüş ke çi ril miş dir. Təd bir də 
Azər bay can Res pub li ka sı Di
ni Qu rum lar la İş üz rə Döv lət 
Ko mi tə si nin səd ri Mü ba riz 
Qur ban lı, səd rin müa vi ni Si
ya vuş Hey də rov, həm çi nin  
ko mi tə nin Ba kı şə hər şö bə
si nin mü di ri Anar Ka zı mov, 
Qaf qaz Mü səl man la rı İda rə
si nin Bi nə qə di ra yo nu üz rə 
sə la hiy yət li nü ma yən də si, 
Bi nə qə di qə sə bə si “Ca me” 
məs ci di nin axun du Şa ba la 
Əli məm mə dov, ra yo nun hü
quqmü ha fi zə or qan la rı nın 
rəh bər lə ri, di ni ic ma la rın 
nü ma yən də lə ri, ha be lə bir 
qrup ra yon ağ saq qa lı iş ti rak 
et miş dir. Təd bir də cə miy
yət də mə nə viy yat sis te mi nin 
özə yi ni təş kil edən di ni də
yər lə rə hə sas lıq la ya na şıl dı ğı 
vur ğu lan mış, yad ide ya la rın 
tə si ri nə ti cə sin də for ma la
şan, mil li lik dən uzaq olan, 
mil li və di ni bir li yi mi zə xə ləl 
gə ti rən təb li ğat la ra qar şı hər 
kə sin, elə cə də din xa dim lə
ri nin ayıqsa yıq ol ma la rı nın, 
di ni təb li ğa tı sağ lam əsas lar 
üzə rin də qur ma ğın va cib li yi 
diq qə tə çat dı rıl mış dır”.

Təd bir lər Pla nı nın eko lo
gi ya böl mə sin də eko lo ji mü
hi tin yax şı laş dı rıl ma sı və ət raf 
mü hi tin qo run ma sı na xid mət 
edən təd bir lə rin nə zər də tu
tul du ğu nu de yən A.Əli ye va 
“Tə miz Bi nə qə di” so si al la yi
hə si nin də məhz bu məq sə də 
xid mət et di yi ni vur ğu la mış
dır. Qeyd edil miş dir ki, la yi
hə “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 14
cü bən din də eko lo ji ta raz lı ğın 
qo run ma sı ilə bağ lı nə zər də 
tu tul muş təd bir lə rin sü rət
lən di ril mə si nə, ha be lə gə lən 

il Ba kı da ke çi ri lə cək bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı ərə fə sin də 
məi şət tul lan tı la rı nın top lan
ma sı, da şın ma sı və zə rər siz
ləş di ril mə si işi nin yax şı laş dı
rıl ma sı na xid mət edir. La yi hə, 
ey ni za man da, Av ro pa Oyun
la rı na ha zır lıq döv rün də ra yo
nun me mar lıq gör kə mi ni da
ha da yax şı laş dır maq, qə sə bə 
və mik ro ra yon lar da, kü çə və 
mə həl lə lər də, park və xi ya
ban lar da apa rı lan tə miz lik 
və abad lıq iş lə ri ni in ten siv, 
mü tə şək kil for ma da ger çək
ləş dir mək, bu iş lə rə ra yon 
ic ti ma iy yə ti nin və ge niş əha li 
küt lə si nin diq qə ti ni cəlb et
mək məq sə di da şı yır: “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə sin də prio ri
tet is ti qa mət lər dən bi ri də 
eko lo ji du ru mun yax şı laş dı rıl
ma sı na yö nəl dil miş təd bir lə
ri hə ya ta ke çir mək, Bi nə qə di 
ra yo nun da möv cud  qə sə bə 
və mik ro ra yon lar da, kü çə və 
mə həl lə lər də, park və xi ya
ban lar da apa rı lan tə miz lik 
və abad lıq iş lə ri ni in ten siv və 
mü tə şək kil for ma da da vam 
et dir mək dir. Ötən il lər də 
mü va fiq döv lət proq ram la rı
nın uğur lu ic ra sı nə ti cə sin də 
ra yon mər kə zin də və qə sə
bə lər də əha li nin elekt rik, su, 
qaz, yolnəq liy yat və di gər 
sa hə lər də möv cud prob lem
lə rin  bö yük qis mi müs bət 
həl li ni tap mış dır. Uzun il
lər mə həl lə da xi li əra zi lər
də sa kin lər tə rə fin dən zəbt 
olun muş sa hə lə rin ye rin də 
müa sir park lar sa lın mış, uşaq 
mey dan ça la rı qu raş dı rıl mış, 
söh bət gah lar in şa edil miş dir. 
Son il lər də ra yo nun ay rıay
rı ya şa yış mas siv lə rin də 27 
abad mə həl lə, 24 ye ni park 
sa lın mış., 11 park əsas lı tə mir 
olun muş dur. Ey ni  za man
da, 255 min 168 kvad rat metr 
çə mən sa lın mış, 50 min 221 

gülçi çək, 12 min 880 ədəd 
de ko ra tiv ağac ək li miş dir”. 

Mə ru zə çi nin söz lə ri nə 
gö rə, Təd bir lər Pla nın da bu 
qə bil dən olan iş lə rin təş vi qi
nə xid mət edən la yi hə lər də 
nə zər də tu tul muş dur. Sə nəd 
əsa sın da çir kab su lar la tor
paq la rın çirk lən di ril mə si nin 
qar şı sı nın alın ma sı məq sə di 
ilə aidiy yə ti qu rum la rın  qar
şı sın da mə sə lə qal dı rıl ma
sı; ət raf mü hi tin mü ha fi zə si 
məq sə di lə nef lə  çirk lən miş 
tor paq la rın re kul ti va si ya sı; 
məi şət tul lan tı la rı nın əra zi
dən vax tın da  da şın ma sı na 
nə za rə tin  ar tı rıl ma sı; tul lan
tı la rın  po li qo na  təh vil ve ril
mə si; ra yon əra zi sin də ye ni 
ya şıl lıq zo laq la rı nın sa lın ma sı 
və on la rın qo run ma sı is ti qa
mə tin də pro fi lak tik təd bir lər 
gö rü lə cək dir. 

Təd bir lər Pla nı nın so si
al mü da fiə bö lü mün də ahıl, 
tən ha və əlil və tən daş la rın 
eh ti yac la rı nın mü əy yən ləş
di ril mə si üçün sor ğu nun 
ke çi ril mə si; ra yon əra zi sin
də məş ğul lu ğun ar tı rıl ma sı; 
mü fa viq qu rum la ra da xil olan 
mü ra ci ət lə rə ba xıl ma sı nın 
nə ti cə lə ri ba rə də, ay da 1 də
fə dən az ol ma ya raq, xü su si 
he sa bat for ma la rı nın alın ma
sı; so si al mü da fiə yə eh ti yac 
olan şəxs lə rin möv cud elekt
ron  ba za sı nın tək mil ləş di
ril mə si ki mi mə sə lə lər yer 
al mış dır.     

RİH baş çı sı nın müa vi ni 
uğur lar la ya na şı, bir sı ra ça
tış maz lıq lar ba rə də də top
lan tı iş ti rak çı la rı na mə lu mat 
ver miş, on la rın ara dan qal dı
rıl ma sı ilə bağ lı gö rü lə cək iş
lər dən da nış mış dır. O, bu ilin 
ötən döv rün də ra yon da ci na
yət kar lı ğın üç fa iz art dı ğı nı, 
bu nun təh lü kə li ten den si ya 
ol du ğu nu, zə ru ri pro fi lak tik 

təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril
mə si nin va cib li yi ni diq qə tə 
çək miş dir: “2014cü ilin 10 
ayı ər zin də adam oğur lu ğu, 
gi rov gö tür mə və ban di tizm 
ci na yət lə ri qey də alın ma sa 
da, baş ver miş bə zi fakt la rın 
açıl ma sı tə min edil mə miş
dir. Ümu mi lik də, bu ilin ötən 
döv rü ər zin də 1123 ci na yət 
ha di sə si qey də alın mış dır. Bu 
ki mi ne qa tiv hal la rın qar şı sı
nın alın ma sı is ti qa mə tin də 
tə xi rə sa lın maz təd bir lər hə
ya ta ke çi ril mə li dir”. Sə nəd də 
ci na yət hal la rı nın qar şı sı nın 
alın ma sı məq sə di lə ic ti ma
iy yət ara sın da mün tə zəm 
ola raq pro fi lak tik təd bir lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si; nar ko
tik mad də lə rin qey riqa nu ni 
ha zır lan ma sı, əl də edil mə si, 
sax la nıl ma sı və ya sa tı şı nın 
fə sad la rı, tib bi cə hət dən zi
yan lı ol ma sı, ci na yət mə su liy
yə ti do ğur ma sı ba rə də təb li
ğat işi nin apa rıl ma sı nə zər də 
tu tul muş dur. Bun dan əla və, 
2015ci ilin ap rel və may ay
la rın da “Hə dəf siz ol ma yın” 
və “Uşaq əmə yi nin is tis ma rı” 
möv zu sun da təd bir lə rin ke çi
ril mə si plan laş dı rı lır. Təd bir
lər Pla nın da er kən ni kah la rın 
qar şı sı nın alın ma sı, məh kum 
olun muş şəxs lə rin ailə üzv
lə ri ilə mün tə zəm ola raq gö
rüş lə rin ke çi ril mə si, cə za çək
mə dən azad ol muş şəxs lə rin 
cə miy yə tə  in teq ra si ya sı is ti
qa mə tin də mü va fiq təd bir lə
rin gö rül mə si nə zər də tu tul
muş dur.    

...Təd bir də çı xış edən Bi
nə qə di Ra yon Zi ya lı lar Cə
miy yə ti nin səd ri, pro fes sor 
Asəf Za ma nov hu ma ni tar 
sa hə də gö rü lən iş lə rin sə mə
rə li li yi ni tə min et mək üçün 
cə miy yə tin fə al tə bə qə lə ri
nin, xü su si lə zi ya lı la rın tə
şəb büs kar lı ğı nın va cib li yi ni 

vur ğu la mış dır. O bil dir miş dir 
ki, ha zır da or ta mək təb lər də 
psi xo loq la ra bö yük eh ti yac 
var: “İn ki şaf et miş öl kə lər də 
bu mə sə lə, de mək olar ki, 
həl li ni tap mış dır. Am ma tə
əs süf ər ol sun ki, bi zim təh
sil mü əs si sə lə rin də psi xo loq 
mü əl lim lə rin sa yı az dır”.   

Təd bir lər Pla nın da nə
zər də tu tul muş mə sə lə lər 
ət ra fın da çı xış edən Bi nə qə di 
Ra yon Po lis İda rə si nin rəi
si Na miq İs ma yı lov ic ti mai 
asa yi şin qo run ma sı, ci na yət
kar lıq və di gər hü qu qa zidd 
əməl lə rin qar şı sı nın alın ma
sın da və tən daş cə miy yə ti ins
ti tut la rı nın ro lu nu xü su si vur
ğu la mış dır. O bil dir miş dir ki, 
ra yon da ci na yət kar lı ğın qar şı
sı nın alın ma sın da və tən daş lar 
da ya xın dan iş ti rak et mə li dir
lər: “Bu mə sə lə də ic ti mai qı
naq xü su si önəm kəsb edir. 
Ra yon da nar ko ma ni ya nın 
ya yıl ma sın da, ra di kal di ni tə
ri qət lə rin nü ma yən də lə ri nin 
qa nun suz fəa liy yə ti nin qar
şı sı nın alın ma sın da əha li də 
ya xın dan iş ti rak et mə li dir. Bu 
mə sə lə lər də bi ga nə lik gös
tər mək ol maz. Apar dı ğı mız 
təh lil lər dən mə lum olur ki, 
ra yon əra zi sin də ci na yət tö
rə dən lə rin çox az his sə si Bi
nə qə di sa kin lə ri dir”.  

Mü za ki rə lər Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də ro
vun ye kun çı xı şı ilə ba şa çat
mış dır. Sə rən ca mın ic ra sı na 
nə za rə ti öz üzə rin də sax la
dı ğı nı de yən RİH baş çı sı hu
ma ni tar sa hə də cid di iş lə rin 
gö rül mə li ol du ğu nu bir da ha 
vur ğu la mış dır: “Biz ra yon da 
hər han sı fəa liy yət sa hə sin
də və tən daş la rı na ra hat edən 
qü sur la rın ol ma sı nı is tə mi
rik. İşi nə mə su liy yət siz ya
na şan lar bu gün kü təd bir dən 

nə ti cə çı xar ma lı, fəa liy yət
lə rin də dö nüş et mə li dir lər. 
Cə miy yət də elə ça tış maz
lıq lar var ki, bir ba şa hə ya tı
mız la, gə lə cə yi miz lə bağ lı dır 
və bu na göz yum maq ol maz. 
Mən sə rən cam dan irə li gə
lən və zi fə lə rin ic ra sı ilə bağ lı 
mü əy yən na ra zı lıq la rın ola
ca ğı nı bi li rəm. Bu təd bir lə rin 
ki min sə mə na fe yi nə to xu na
ca ğı nı təx min edi rəm. Am ma 
döv lə tin ma raq la rı na mi nə bu 
iş lə rə ge di lə cək və nöq san lar 
ara dan qal dı rı la caq. Unut maq 
la zım de yil ki, döv lət qa nun
lar la ida rə olu nur. Kim lər 
bun dan nə ti cə çı xar ma ya caq, 
on lar ba rə sin də qə ti təd bir lər 
gö rü lə cək”. 

İc ra ha ki miy yə ti nin baş
çı sı çı xı şın da ra yo nun təh sil 
sa hə sin də ki prob lem lər və 
pers pek tiv lər ba rə də də da
nış mış dır: “Bü tün sa hə lər də 
ol du ğu ki mi, res pub li ka mı zın 
təh sil sis te min də də kök lü 
is la hat lar apa rıl mış və bu is
ti qa mət də hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər bu gün də uğur la 
da vam et di ri lir. Təh sil üz rə 
qa za nı lan nai liy yət lər öz ar
dı cıl lı ğı ilə se çi lir. Döv lə ti
mi zin baş çı sı nın qeyd et di yi 
ki mi, öl kə miz də nef ka pi ta lı 
in san ka pi ta lı na çev ril miş dir. 
Bu, mü kəm məl so si aliq ti sa di 
si ya sə tin uğur lu nə ti cə si dir. 
Biz bu nə ti cə nin abha va sı nı 
ra yo nu muz da da ay dın gö
rü rük. Ali mək təb lə rə qə bul 
za ma nı yük sək bal top la yan 
mə zun la rı mı zın, nü mu nə vi 
mək təb lə ri mi zin, təc rü bə li 
mü əl lim lə ri mi zin sı ra la rı il
dənilə ge niş lə nir. Biz bü tün 
bun lar la qü rur du yu ruq. Am
ma əl də olu nan lar la ki fa yət
lən mək ol maz. Öl kə mi zin, o 
cüm lə dən ra yo nu mu zun gə
lə cə yi ye ti şən ye ni nə sil dən, 
da ha də qiq de sək, bu gün 
or ta mək təb lər də tə limtər
bi yə alan pers pek tiv li kadr
lar dan ası lı dır. Bir mə sə lə ni 
də qeyd edim ki, ra yo nun 
təh sil sis te min də əl də olu nan  
uğur la rı mız la ya na şı, bir sı ra 
prob lem lər də möv cud dur və 
bun la rın ara dan qal dı rıl ma sı 
qar şı mız da du ran və zi fə lər
dən dir. Təh sil mə su liy yə ti nin 
ar tı rıl ma sı, mək təbva li deyn 
əla qə lə ri nin güc lən di ril mə
si, gü nün tə ləb lə ri nə ca vab 
ver mə yən təh sil ocaq la rı nın 
müa sir ləş di ril mə si üçün hə lə 
çox iş lər gö rül mə li dir”.  

Son da Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı  
qeyd olu nan sa hə lər də ki ça
tış maz lıq la rın ara dan qal dı
rıl ma sı is ti qa mə tin də iş lə rin 
da ha da in ten siv ləş di ril mə si 
üçün aidiy yə ti qu rum la rın 
rəh bər lə ri nə tap şı rıq lar ver
miş dir.

Humanitarsahəüzrə 
TədbirlərPlanınıntəqdimatı

SİyaVUşəMİRLİ

No yab rın 25də Ba kı şə
hə ri üz rə Təh sil İda rə si nin 
(BŞTİ) təş ki lat çı lı ğı ilə Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı nın Bi
nə qə di ra yon təş ki la tın da ra
yo nun or ta ümum təh sil mək
təb lə ri nin rus di li böl mə si nin 
şa gird lə ri üçün “Müs tə qil 
Azər bay can döv lə ti nin qu
ru cu su və me ma rı, ulu ön dər 
Hey dər Əli yev ir si nin öy rə
nil mə si” möv zu sun da növ bə
ti se mi nar ke çi ri lib. Se mi nar
da ra yo nun 100, 115, 126, 143, 
157, 179, 244, 246, 248 və 276 
say lı or ta mək təb lə rin dən 
ümu mi lik də 156 nə fər XI si
nif şa gir di iş ti rak edib.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
BŞTİnin Bi nə qə di ra yo nu 
üz rə böl mə si nin mü dir müa
vi ni Sev da Ta ğı ye va bil di rib 
ki, be lə se mi nar la rın ke çi ril

mə sin də məq səd gənc lə ri 
ümum mil li li der Hey dər Əli
ye vin zən gin si ya si və mə nə vi 
ir si ilə ta nış et mək dir. Şa gird
lə rin ulu ön də rin döv lət çi lik, 
azər bay can çı lıq, bə şə ri li lik 
kon sep si ya sı nı öy rən mək və 
təb liğ et mək də qar şı da du
ran və zi fə lər dən dir. 

100 say lı or ta mək tə bin 
ta rix mü əl li mi İra də Əli ye va 
bil di rib ki, Hey dər Əli ye vin 
Azər bay ca na rəh bər li yi nin 
bi rin ci döv rü – 19691982ci 
il lər res pub li ka mı zın  qu ru cu
luq sal na mə si nə par laq sə hi fə
lər ki mi da xil olub. O qeyd edib 
ki, hə min dövr baş ve rən də
yi şik lik lə rin miq ya sı na, iq ti sa
di və so si al sa hə lər də apa rı lan 
də rin struk tur is la hat la rı nın 
xa rak te ri nə, xal qın ri fah ha lı
nın key fiy yət cə yük səl mə si nə 
gö rə öl kə miz  ta ri xi nai liy yət
lə rə im za atıb. Məhz ulu ön

dər Hey dər Əli ye vin səy lə ri 
ilə keç miş SSRİ hö ku mə ti res
pub li ka da xalq tə sər rü fa tı nın 
hər tə rəf i yük sə li şi və in ten siv 
in ki şa fı nı nə zər də tu tan beş 
xü su si qə rar qə bul edib: “Bu 
gün tam əmin lik lə söy lə mək 
olar ki, Azər bay ca nın döv lət 
su ve ren li yi və iq ti sa di müs tə
qil li yi, sis tem li şə kil də ar tan 
xa ri ci iq ti sa di əla qə lə ri, dün ya 
iq ti sa diy ya tı na sıx in teq ra si ya
sı 19691982ci il lər də tə mə li 
qo yul muş xalq tə sər rü fa tı po
ten sia lı na əsas la nır”.

Na tiq vur ğu la yıb ki, Mi xa
il Qor ba ço vun avan tü rist si ya
sə ti nə ti cə sin də Hey dər Əli
yev 1987ci il də keç miş SSRİ 
rəh bər li yin də tut du ğu bü tün 
və zi fə lər dən uzaq laş dı rı lıb: 
“Bu nun la da Azər bay ca nın 
ye ni fa ciə lə ri baş la nıb, ye ni
dən qur ma pər də si al tın da 
res pub li ka iq ti sa diy ya tı məhv 

edil di. Fər siz rəh bər lə rin bir
bi ri ni əvəz lə di yi Azər bay
can da xa os və anar xi ya ge niş 
vü sət al dı. Hey dər Əli ye vin 
yük sək döv lət və zi fə lə rin dən 
uzaq laş ma sın dan cü rət lə nən 

er mə ni lər Dağ lıq Qa ra bağ
da se pa rat çı hə rə ka ta start 
ver di lər. Da hi rəh bər is tər 
Azər bay can KP MKnın bi
rin ci ka ti bi olan da, is tər sə də 
Mosk va da ça lış dı ğı il lər də er

mə ni lə rin bu cür id dia la rı nın 
qar şı sı nı də fə lər lə al mış, bu 
id dia la rın sər səm xə yal lar dan 
baş qa bir şey ol ma dı ğı nı SSRİ 
rəh bər lə ri nə ba şa sal mış dı. 
Bir yan dan Dağ lıq Qa ra bağ 

ha di sə lə ri, di gər yan dan isə 
ha ki miy yət uğ run da mü ba
ri zə Azər bay ca nı və tən daş 
mü ha ri bə si nin as ta na sı na gə
tir di. Məhz be lə bir dövr də 
xalq ye ni dən üzü nü öz bö yük 
oğ lu na – Hey dər Əli ye və çe
vir di”.

Mə ru zə çi qeyd edib ki, 
1993cü ilin iyun ayın da xal
qın tə kid li tə lə bi ilə ha ki
miy yə tə qa yı dan ulu ön dər 
Hey dər Əli yev zən gin si ya si 
təc rü bə si, uzaq gö rən li yi və 
sar sıl maz ira də si sa yə sin də 
öl kə ni və tən daş mü ha ri bə si 
təh lü kə sin dən və ic ti maisi
ya si pə ra kən də lik dən qur tar
dı, qa nun çu lu ğu bər pa et di, 
cə miy yə ti va hid məf u rə ət
ra fın da bir ləş dir di. 

Mü va fiq slayd və film lə 
mü şa yi ət olu nan çı xış lar dan 
son ra şa gird lər lə dis ku si ya 
xa rak ter li söh bət lər apa rı lıb. 

ŞagirdlərHeydərƏliyevirsiniöyrənirlər
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Öl kə də kü çə ad la rı, afi şa 
və rek lam lar da Azər bay can 
ədə bi di li nin nor ma la rı nın 
po zul ma sı hal la rı na qar şı cid
di təd bir lər gö rü lür. Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin mü va fiq sə
rən ca mı ilə “Azər bay can di
li nin qlo bal laş ma şə rai tin də 
za ma nın tə ləb lə ri nə uy ğun 
is ti fa də si nə və öl kə də dil çi
li yin in ki şa fı na da ir Döv lət 
Proq ra mı”nın təs diq lən mə si 
bu pro se si da ha da sü rət lən
dir miş dir. 

Ye ni proq ram öl kə ic ti ma
iy yə ti tə rə fin dən də rəğ bət lə 
qar şı lan mış dır. Mü tə xəs sis lər 
isə 20132020ci il lə ri əha tə 
edən bu proq ra mın öl kə də 
dil çi li yin in ki şa fı na bö yük 
töh fə lər ve rə cə yi ni bil dir
miş lər. Bir söz lə,  ya xın il lər
də kü çə ad la rı, afi şa və rek
lam lar da ədə bi di lin nor ma
la rı nın po zul ma sı hal la rı nın 
qar şı sı nın alın ma sı məq sə
di lə bü tün zə ru ri təd bir lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə zər də 
tu tu lur. 

Bu is ti qa mət də hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lə rə bax ma
ya raq, pay taxt və böl gə lər də 
yer ləş di ril miş rek lam və elan 
löv hə lə rin də döv lət di lin dən 

is ti fa də qay da la rı nın po zul
ma sı hal la rı na ge niş rast gə
li nir. Qa nu na gö rə, rek lam lar 
əsa sən  Azər bay can di lin də 
ve ril mə li, iki və ya bir ne
çə dil də ve ri lən rek lam lar da 
Azər bay can di li üs tün lük təş
kil et mə li, yə ni şrif i əc nə bi 
di lin dən da ha bö yük ol ma lı
dır. Bu na bax ma ya raq, kü çə

lər də rek lam lar əsa sən  əc nə
bi dil lər də ve ri lir, res to ran və 
ka fe lə rin, şir kət lə rin, xid mət 
sa hə lə ri nin və s.  ad la rı xa ri ci 
dil lər də ya zı lır.  Unut ma ma
lı yıq ki, rek lam lar in san la rın 
hər han sı məh su lu al ma la rı
na, xid mət lər dən is ti fa də et
mə lə ri nə və ya hər han sı bir 
təd bir lə, elan la ta nış ol ma la rı
na im kan ya ra dır. 

Döv lət baş çı sı nın mü va
fiq sə rən ca mın dan irə li gə
lən və zi fə lə rin ye ri nə ye ti
ril mə si məq sə di lə Bi nə qə di 
RİH  baş çı sı tə rə fin dən 11 
iyul 2013cü il ta rix li 71 say
lı əmr im za lan mış dır. Əm rə 

əsa sən, Bi nə qə di ra yo nun da 
ida rə, təş ki lat, xid mət sa hə
lə rin də, rek lam və elan lar da 
döv lət di li nin qo run ma sı işi

nin təş ki li ilə əla qə dar xü
su si ko mis si ya ya ra dıl mış dır. 
Ko mis si ya üzv lə ri nə döv lət 
di li nin re surs la rın dan düş gün 
is ti fa də məq sə di lə mo ni to
rinq lə rin təş kil edil mə si tap
şı rıl mış dır. Həm çi nin rek lam 
və elan la rın əc nə bi dil lər də 
ya zıl ma sı hal la rı na qar şı mü
va fiq təd bir lə rin gö rül mə si, 

elə cə də Azər bay can di li nin 
or foq ra fi ya qay da la rı na ria yət 
olun ma sı mü hüm və zi fə ki mi 

qar şı ya qo yul muş dur.  Kü çə 
ad la rı, afi şa və rek lam lar da 
ədə bi di lin nor ma la rı nın po
zul ma sı hal la rı nın qar şı sı nın 
alın ma sı məq sə di lə ha zır da 
Bi nə qə di ra yo nun da bir sı ra 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Yer
li ic ra nü ma yən də lik lə ri nin, 
bə lə diy yə lə rin və Bi nə qə
di Ra yon Mən zil Kom mu nal 
Tə sər rü fat Bir li yi nin mə sul 
əmək daş la rı ra yon əra zi sin
də fəa liy yət gös tə rən ob yekt 
sa hib lə ri ilə gö rü şə rək bu is
ti qa mət də ge niş iza hat iş lə ri 
apa rır lar. Bu nun la be lə, pro
se sə tam nə za rət et mək hə lə 
də müm kün ol ma yıb. 

Bu gün ra yon əra zi sin də 
əc nə bi dil də ya zıl mış rek lam
la ra, yön dəm siz, es te tik ba
xım dan bər bad afi şa və elan
la ra rast gəl mək müm kün dür. 
Bü tün bun la rın qar şı sı nı al
maq məq sə di lə bu gün lər də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin tap şı rı ğı ilə ra yon 
əra zi sin də təd bir ke çi ril miş
dir. MKTBnin ta be çi li yin də 
olan mən zilis tis mar sa hə lə

ri nin və in zi ba ti əra zi dai rə
lə ri üz rə nü ma yən də lik lə rin 
iş çi lə ri nin iş ti rak et dik lə ri 
təd bir də kü çə lər də “Rek lam 
haq qın da” Qa nu nun tə ləb lə
ri nə uy ğun gəl mə yən afi şa, 
rek lam və elan lar yı ğış dı rıl
mış, ey ni za man da key fiy yə ti
ni itir miş rek lam lar ləğv edil
miş dir. Təd bir ra yo nun bü tün 
əra zi lə ri ni,  o cüm lə dən 6, 7, 
8 və 9cu mik ro ra yon la rı nı 
əha tə et miş dir. 

1 say lı Sa hə İn zi ba ti Əra zi 
Dai rə sin də (Sİ ƏD) yer lə şən 
1 say lı Mən zil İs tis mar Sa hə
si nin rəi si Mah mud Hə sə nov 
əmək da şı mız la söh bə tin də 
bil dir miş dir ki, son vaxt lar 
əra zi də yer lə şən bir sı ra ob
yekt lər də qa nu nun tə ləb lə
ri nə zidd olan rek lam lar dan 
is ti fa də edi lir: “Təd bir za
ma nı bu cür rek lam löv hə lə
ri yı ğış dı rıl mış və gə lə cək də 
be lə hal la ra yol ve ril mə mə si 
üçün ob yekt sa hib lə ri ilə ət
raf lı söh bət lər apa rıl mış dır. 
Ma ğa za la rın pən cə rə lə ri nə 
vu rul muş yön dəm siz elan və 
ya zı lar da ləğv edil miş dir. Ey
ni za man da, ma ğa za la rın qar
şı sın da xa ri ci dil də ya zıl mış 
və mə na sı nı heç kə sin an la ya 
bil mə di yi rek lam lar da yı ğış
dı rıl mış dır”.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin 2 say lı Sİ ƏD 
üz rə nü ma yən də si Ay tac 
Əli ye va da hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər nə ti cə sin də əc nə bi 
dil lər də ya zı lan, heç bir mə
na kəsb et mə yən rek lam və 
elan la rın əra zi dən yı ğış dı rıl
dı ğı nı, ob yekt sa hib lə ri ilə bu 
ba rə də pro fi lak tik söh bət lər 
apa rıl dı ğı nı bil dir miş dir. 

MaİL

Azər bay can da hə ya ta ke
çi ri lən so si aliq ti sa di is la hat
la rın əsas məq səd lə rin dən 
bi ri də ət raf mü hi tin mü ha
fi zə si ni və in san la rın sağ lam 
tə bii şə ra it də ya şa ma sı nı ən 
yük sək sə viy yə də tə min et
mək dir. Məhz bu məq səd lə 
bu ilin no yabr ayın dan öl
kə mi zin bü tün gu şə lə rin də 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit sepre zi den ti, İDEA – Ət
raf Mü hi tin Mü ha fi zə si üz rə 
Bey nəl xalq Dia loq İc ti mai 
Bir li yi nin tə sis çi si Ley la Əli

ye va nın tə şəb bü sü ilə hə ya ta 
ke çi ri lən “Ümum res pub li ka 
ya şıl laş dır ma” ma ra fo nu la
yi hə si əsa sın da ağa cək mə 
kam pa ni ya sı na start ve ri lib.

Pa yız ağac əki ni üçün 
ən əl ve riş li möv süm he sab 
olu nur. Bu nu də yər lən di
rən İDEA İc ti mai Bir li yi nin 

tə şəb bü sü nə Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş da 
ol maq la bü tün bi nə qə di li lər 
qo şu lub lar. No yab rın 22də 
“Ümum res pub li ka ya şıl laş

dır ma” ma ra fo nu la yi hə si 
çər çi və sin də ra yo nun 28 
May qə sə bə sin də   ağa cək
mə ak si ya sı ke çi ri lib. Təd
bir də  ra yon ic ra ha ki miy
yə ti nin rəs mi lə ri, ic ti ma iy
yət nü ma yən də lə ri və  fə al 
gənc lər iş ti rak edib lər.

Sa kin lər tə rə fin dən bö
yük ra zı lıq la qar şı la nan ak
si ya da 750 ağac əki lib. Təd
bi rin təş ki lat çı la rı nın bil dir
di yi nə gö rə, ət raf mü hi tin 
sağ lam laş dı rıl ma sı, eko lo ji 
və ziy yə tin yax şı laş dı rıl ma
sı üçün baş la nan bu ak si ya 
da ha da ge niş lə nə rək bö
yük əra zi ni əha tə edə cək. 
Əki lən ağac la rın qo run ma sı 
üçün mü va fiq su var ma sis te
mi qu ru la raq mü va fiq aq ro
tex ni ki qul luq gös tə ri lə cək.

MaİLağaxanOV

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
no yabr ayı nın 1dən Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
və Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın  
tə şəb bü sü, Təh sil və Sə hiy yə 
na zir lik lə ri nin, ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si nin, İc
ti mai Sə hiy yə və İs la hat lar 
Mər kə zi və Nİ COS şir kə ti nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ra yo nun or ta 
ümum təh sil mək təb lə ri ni 
əha tə edən “Gi gi ye nik qay da
la ra düz gün əməl edək” ad lı 
la yi hə yə start ve ri lib. Bu gün

lər də la yi hə çər çi və sin də ra
yo nun 246, 182 və 217 nöm
rə li  tam or ta mək təb lə rin də 
tə lim lər ke çi ri lib.

Tə lim də 144, 157, 30, 
246, 267, 179, 182, 205, 103, 
217, 306 və 313 say lı tam or
ta mək təb lə rin VI II, IX və X 

si nif şa gird lə ri, ha be lə YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
gənc lər lə iş üz rə ku ra to ru 
Şəb nəm Məm mə do va, Qa

dın lar Şu ra sı nın sədr müa vi ni 
Na hi də Mah mu do va, Sə hiy yə 
Na zir li yi nin İc ti mai Sə hiy yə 
və İs la hat lar Mər kə zi nin La
yi hə lə rin əla qə lən di ril mə
si şö bə si nin mü di ri Sə bi nə 
Ba ba za də  və  tə li mə qa tı lan 
mək təb li lər iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la tı
nın əmək da şı Şəb nəm Məm
mə do va ic ra olu nan la yi hə nin 
hu ma ni tar və maa rif ən di ri ci 
xa rak ter li ol du ğu nu, ye ni yet
mə lər də gi gi ye na qay da la rı 
haq qın da bi lik lə rin for ma laş
dı rıl ma sı na xid mət et di yi ni 
qeyd edib. O, la yi hə nin Bi nə
qə di ra yo nu nun bü tün mək
təb lə ri ni əha tə et di yi ni, ha
zır da say ca dör dün cü tə li min 
ke çi ril di yi ni, ümu mi lik də bu 
tə lim lə rin sa yı nın yed di ola
ca ğı nı təd bir iş ti rak çı la rı nın 
diq qə ti nə çat dı rıb.  

İc ti mai Sə hiy yə və İs la
hat lar Mər kə zi nin əmək da şı 
Sə bi nə Ba ba za də be lə bir la
yi hə nin ke çi ril mə si nin təq di
rə la yiq hal ol du ğu nu bil di rə
rək qeyd edib ki, cə miy yət də, 
xü su si lə də gənc nəs lin nü
ma yən də lə ri ara sın da sağ lam 

hə yat tər zi nin, düz gün gi gi
ye na qay da la rı nın təb li ği nə 
bö yük eh ti yac var. O, la yi hə
nin maa rif lən di ri ci xa rak ter 
da şı dı ğı nı, gənc nəs lin nü ma
yən də lə ri nin be lə təd bir lər də 
iş ti ra kı nın, ilk növ bə də, on la
rın öz lə ri üçün va cib ol du ğu
nu bil di rib. 

Son ra la yi hə nin tə lim çi
si, “HB.Co LTD” Kli ni ka sı nın 
in for ma to ru Na hi də Mah mu
do va nın təq di ma tın da in te
rak tiv slayd lar nü ma yiş et di
ri lib, təd bir işt rak çı sı olan 320 
mək təb li yə düz gün gi gi ye na 
qay da la rı, tə miz li yə ria yə
tet mə, in fek si on xəs tə lik lər 
və on lar dan qo run ma yol la rı 
ba rə də ət raf ı mə lu mat lar ve
ri lib. 

Son ra la yi hə nin təş ki lat çı
la rın dan olan Nİ COS şir kə ti 
tə rə fin dən se mi nar iş ti rak çı
la rı na müx tə lif gi gi ye nik va si
tə lər hə diy yə edi lib.

Qeyd edək ki, la yi hə çər
çi və sin də mək təb li lər ara sın
da “Ən yax şı de viz”, “Ən yax şı 
rəsm əsə ri”, “Ən yax şı şə kil” 
(so si al şə bə kə lər də bə yə ni
lən), “Ən yax şı tib bi maa rif
lən dir mə mə qa lə si” və “Ən 
yax şı di var qə ze ti” no mi na
si ya la rı na uy ğun mü sa bi qə
lə rin ke çi ril mə si, qa lib lə rin 
mü ka fat lan dı rıl ma sı  nə zər də 
tu tu lur.

6-cımikrorayondayeni
parkistifadəyəverilib

MaİLağaxanOV

Bi nə qə di ra yo nun da 
uğur la da vam et di ri lən abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri, hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə lər əha li nin 
uzun il lər dən bə ri yı ğı lıb 
qal mış prob lem lə ri nin həl
li nə, so si al inf rast ruk tu run 
müa sir ləş di ril mə si nə im kan 
ya ra dıb. “Abad mə həl lə” və 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si 
çər çi və sin də mik ro ra yon lar
da və qə sə bə lər də ye ni is ti
ra hət park la rı ti ki lib, bir çox 
mə həl lə lər də bi na la rın qar
şı sın da sa kin lə rin ist ra hə ti 
üçün hər cür şə ra it ya ra dı lıb, 
kü çə və mə həl lə da xi li yol
la ra as falt ör tü yü dö şə nib, 
la zı mi ava dan lıq lar la təc hiz 
edil miş müa sir “xe yirşər” 
ev lə ri sa kin lə rin is ti fa də si nə 
ve ri lib. 

Ra yon da ge niş miq yas
lı abad lıq iş lə ri bu gün də 
da vam et di ri lir. 6cı mik
ro ra yon da hə ya ta ke çi ri lən 
komp leks qu ru cu luq iş lə ri 
xü su si diq qət çə kir. Əra zi
də tə mirti kin ti iş lə ri nə ilin 
əv vəl lə rin dən baş la nı lıb. 
Ha zır da S.Məm mə do va kü
çə si 24 ün va nın da – 246 say lı 
mək təbli se yin qar şı sın da 
in şa olu nan park sa kin lə rin 
is ti fa də si nə tam ha zır dır. 
Köh nə par kın əra zi sin də 
müa sir üs lub da park in şa 
olu nub. Bu ra da uşaq la rın 
əy lən mə lə ri üçün att rak si
on lar, otu ra caq lar, gün lük lər 
və di gər la zı mi qur ğu lar qu
raş dı rı lıb. Ye ni park da, həm
çi nin, müx tə lif növ de ko ra tiv 
ağac la r və gül kol la rı əki lib, 
yaş lı in san la rın is ti ra hə ti 
üçün söh bət gah lar ya ra dı lıb. 
Əra zi də bi na sa kin lə ri nin 
ra hat ge dişgə li şi nin tə mi ni 

məq sə di lə xü su si cı ğır lar da 
sa lı nıb. 

Sa kin lər bi zim lə söh bət 
za ma nı ya şa dıq la rı bi na nın 
qar şı sın da ye ni və əra zi cə 
da ha ge niş par kın in şa sı na 
se vin dik lə ri ni bil dir di lər. 
Hə min əra zi də ya şa yan Arif 
Hü sey nov  gö rü lən iş lə rin 
ha mı nın ürə yin cə ol du ğu
nu de di: “İn di ra yo nun hər 
tə rə fin də qu ru cu luq iş lə ri 
apa rı lır. 35 il dən çox dur  bu 
ra yon da ya şa yı ram, am ma 
be lə ge niş miq yas lı abad lıq 
iş lə ri nin şa hi di ol ma mı şam.
Köh nə par kın ye ni si ilə əvəz 
olun ma sı nı eşi dən də, sö zün 
dü zü, inan ma ğım gəl mə di. 

Am ma iş lə rə baş la yan da  çox 
se vin dik. İn di isə ye ni par kı
mız tam ha zır dır. Möh tə rəm 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
şəx si tə şəb bü sü və bi la va si
tə rəh bər li yi al tın da gö rü lən 
iş lər, hə ya ta ke çi ri lən so si al 
si ya sət ürə yi miz cə dir”.

Di gər ra yon sa ki ni Əli
mu rad Mu ra dov bil dir di ki, 
son vaxt lar 6cı mik ro ra yon da 
hə ya ta ke çi ri lən ya şıl laş dır ma 
iş lə ri göz ox şa yır: “Se vi ni rəm 
ki, ya şa dı ğım bi na nın ya nın da 
gö zəl park sa lı nıb.  Ra yo nun 
müx tə lif əra zi lə rin də bun dan 
əv vəl də bir ne çə nü mu nə vi 
mə həl lə ya ra dı lıb. Ək sər ya

şa yış bi na la rı nın qar şı sın da 
mi nipark lar, ge niş ya şıl lıq lar 
sa lı nır. Gö rü lən iş lə rin nə ti
cə si dir ki, Bi nə qə di pay tax tın 
ən gö zəl və ba xım lı mə kan
la rın dan bi ri nə çev ri lib. Başda 
cə nab Prezi den ti miz olmaqla, 
belə xe yir xah iş lə ri gö rən in
san la ra tə şək kü r edi rik”.

Ra yon sa ki ni Ta mil la 
Məm mə do va nın  söz lə ri nə 
gö rə, son vaxt lar ra yon da hə
ya ta ke çi ri lən iş lər sa kin lə rin 
ar zu la rı nın ger çək ləş mə si nə 
əya ni sü but dur: “Bi nə qə di ra
yo nun da hə qi qə tən də bö yük 
iş lər gö rü lür – park və bağ lar 
sa lı nır, yol lar ye ni dən qu ru
lur. Vax ti lə zi bil lə çirk lən miş 

əra zi lər tə miz lə nir, ye rin də 
abad mə həl lə lər sa lı nır. “Tə
miz Bi nə qə di” la yi hə si əsa
sın da mə həl lə lər də müa sir 
tə ləb lə rə ca vab ve rən zi bil 
qu tu la rı qo yu lur. Abad lıq
qu ru cu luq iş lə ri çər çi və sin də 
qa nun suz ti ki li lər, çə pər lər 
sö kü lə rək ləğv edi lir. Müx tə
lif mə ra sim lə rin ke çi ril mə si 
üçün so si al ob yekt lə rin in şa
sı da sa kin lə rin ürə yin cə dir. 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si 
in san la rın ar zu və is tək lə ri nə 
tam ca vab ver mək lə ya na şı, 
mə həl lə lə rin ye ni dən qu rul
ma sın da komp leks ya naş ma
nı özün də eh ti va edir”.
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No yab rın 22də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, ra
yon Gənc lər və İd man İda rə si 
və Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Müa
sir iq ti sad mək tə bi” la yi hə si
nin açı lış mə ra si mi ol muş dur. 
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 ke çi ri lən 
təd bir də ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si nin rəi si Qüd si 
Bay ra mov, YAP Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın Apa rat rəh bə
ri Qa bil Qa fa rov, Azər bay can 
Əmək və So si al Mü na si bət lər 
Aka de mi ya sı nın el mi iş lər üz
rə pro rek to ru Mo bil Mə ci dov, 
“Mo dern Mar ke ting Gro up” 
şir kə ti nin tə sis çi si Yu sif Və li
yev və gənc lər iş ti rak et miş lər.

Mə ra sim “Müa sir iq ti sad 
mək tə bi” la yi hə sin də iş ti
rak et mək hü qu qu qa zan mış 
gənc lə rin təq di ma tın da ha
zır lan mış vi deoçar xın nü ma
yi şi ilə baş la nıl mış dır. La yi
hə nin rəh bə ri – Azər bay can 
Əmək və So si al Mü na si bət
lər Aka de mi ya sı nın tə lə bə si, 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın fə
al üz vü Mah mud Məm məd
za də təd bir də gi riş sö zü ilə 
çı xış et miş, la yi hə nin hə ya ta 
ke çi ril mə si nə gös tə ri lən dəs
tə yə gö rə ra yon rəh bər li yi nə 
və təş ki lat çı la ra tə şək kü rü nü 
bil dir miş dir. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın Apa rat rəh bə ri Qa bil 
Qa fa rov çı xı şın da bil dir miş dir 
ki, par ti ya da gənc lə rin bi lik və 

ba ca rıq la rı nın in ki şa fı üçün 
əl ve riş li şə ra it ya ra dı lır. On la
rın is tək və ar zu la rı na uy ğun 
ola raq müx tə lif kurs lar təş kil 
olu nur və bu da gənc lər tə rə
fi n dən rəğ bət lə qar şı la nır.

Gənc lər və İd man İda rə
si nin rəi si Qüd si Bay ra mov 
qeyd et miş dir ki, Bi nə qə di 
ra yo nun da gənc lə rin şəx si 
tə şəb büs lə ri əsa sın da müx tə
lif la yi hə lə rin re al laş dı rıl ma sı 
ənə nə ha lı nı al mış dır: “Bu, 
ra yon rəh bər li yi nin gənc lə
rə olan eti ma dı nın, diq qət və 
qay ğı sı nın ba riz nü mu nə si dir. 
Gənc lə ri miz tək cə Bi nə qə di 
ra yo nun da de yil, bü töv lük də  
öl kə miz də hə ya ta ke çi ri lən 
mü hüm la yi hə lər də müs bət 
fəa liy yət lə ri ilə öz lə ri ni doğ
rul dub lar. Bu gün biz əmin
lik lə “Bi nə qə di – gənc lər ra

yo nu dur”, – de yə bi lə rik”. 
“Mo dern Mar ke ting Gro

up” şir kə ti nin tə sis çi si Yu sif 
Və li yev la yi hə müd də tin
də şir kət tə rə fi n dən hər cür 
dəs tək gös tə ri lə cə yi ni vur
ğu la mış dır.

Azər bay can Əmək və 
So si al Mü na si bət lər Aka de
mi ya sı nın pro rek to ru Mo bil 
Mə ci dov aka de mi ya nın tə lə
bə lə ri nin öl kə nin ic ti mai və 
mə də ni hə ya tın da fə al iş ti rak 
et dik lə ri ni de miş dir. 

Qeyd edək 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 da 
təh sil alan is te dad lı və yük sək 
ana li tik dü şün cə tər zi nə ma lik 
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 et mək 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 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 ya bö
lü nə cək lər. İş ti rak çı lar on la ra 
araş dı rıl maq üçün ve ril miş 
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 edə cək lər. Həm çi nin, 
la yi hə müd də tin də bir sı ra 
sə na ye mü əs si sə lə ri nə eks
kur si ya lar da təş kil olu na caq. 
La yi hə nin ic ra sı müd də tin də 
“Mo dern Mar ke ting Gro up”, 
Li der Fo rex”, “Bank of Ba ku”, 
“Pa şa Sı ğor ta” şir kət lə ri ilə 
əmək daş lıq edil mə si nə zər də 
tu tul muş dur.

ESMİRaORUCOVa

Yax şı rəsm çək mə yi ha mı 
ar zu la sa da, bu is te dad hər kə
sə nə sib ol mur. Bu nun üçün 
xü su si ba ca rıq və qa bi liy yə
tin, ya ra dı cı lı ğın, tə fək kür və 
dün ya gö rü şü nün ol ma sı va cib 
key fi y yət lər dir. Rəsm əsər lə ri 
tək cə gö rün tü de yil, ide ya dır, 
tə fək kür dür, ta ri xin süz gə cin
dən ke çə rək bu gün lə rə qə
dər gə lib çat mış hə qi qət lər, 
na ğıl lar, he ka yə lər dir. Rəsm 
əsər lə ri ni seyr et mək lə iş bit
mir, onu həm də an la maq, 
ba şa düş mək la zım dır. Əgər 
oxu cu is te dad lı qə ləm əh li nin 
yaz dı ğı nı bir löv hə ki mi göz
lə ri qar şı sın da can lan dı rır sa, 
ta ma şa çı is te dad lı rəs sa mın 
fır ça ilə ya rat dı ğı mən zə rə lə
ri tə sir li he ka yə, ele gi ya, es se 
ki mi “oxu yur”. Bə li, rəs sam lar 
öz ro man la rı nı qə ləm lə de yil, 
fır ça ilə ya zır lar. 

Be lə is te dad lı fır ça us ta la
rın dan bi ri də qa baq cıl təh sil 
iş çi si və mü əl lim ki mi Bi nə
qə di ra yo nun da fəa liy yət gös
tə rən 83 say lı mək təbli sey də 
təs vi ri in cə sə nət və rəsm xətt 
fən ni nin in cə lik lə ri ni təd ris 
edən Xa ti rə Xu di ye va dır. Xa
ti rə xa nım Təh sil Na zir li yi nin 
təs vi ri in cə sə nət və rəsm xətt 
dərs lik lə ri üz rə qiy mət lən
dir mə ko mis si ya sı nın üz vü 
ol maq la ya na şı, fənn ku ri ku
lum la rı nın tət bi qi üz rə tə lim
çi dir. O, həm də Ba kı Pe da qo
ji Kadr la rın İx ti sa sar tır ma və 
Ye ni dən Ha zır lan ma İns ti tu
tun da təs vi ri in cə sə nət fən ni 
üz rə mü ha zi rə çi dir. 

1971ci il də Sum qa yıt şə
hə rin də dün ya ya gə lən X.Xu
di ye va or ta mək tə bi əla qiy
mət lər lə ba şa vu rub. Uşaq lıq 
il lə rin dən hu ma ni tar fən lə rə 
ma raq gös tə rən Xa ti rə xa nım 
müx tə lif rəsm mü sa bi qə lə
rin də fə al iş ti rak edə rək uğur 
qa za nıb: “Rəs sam lı ğa hə və
sim uşaq yaş la rım dan ya ra nıb, 
56 ya şım dan şə kil çək mə yə 

baş la mı şam. Əsa sən, uşaq 
dün ya sı nı əks et di rən şə kil
lər çə kir dim: tə bi ət mən zə
rə lə ri, ev lər, ma şın lar, ağac lar 
və s. Dü zü nü de yim ki, rəsm 
çək mə yə ma ra ğım dərs lə ri
mə ma ne olur du. Bu nu hiss 
edən va li deyn lə rim şə kil çək
mə yə, rəs sam lı ğa olan ma ra
ğı mı an la yış la qar şı la dı lar və 
bu iş də mə nə dəs tək ol du lar. 
Be lə lik lə, se çi mi mi et dim – 
“Rəs sam ola ca ğam, vəs sa
lam”. 1989cu il də sə nəd lə ri
mi N.Tu si adı na Azər bay can 
Pe da qo ji İns ti tu tu nun bə dii 
qra fi  ka fa kül tə si nə ver dim və 
qə bul olun dum”. 

Xa ti rə Xu di ye va ins ti
tut da təhsl al dı ğı müd dət
də se vim li pe şə si nə da ha da 
də rin dən bağ la nıb. İs te dad lı 
gənc qız ar zu su na ye tiş mək 
üçün öz üzə rin də  mə su liy
yət lə ça lı şıb. 1994cü il də ali 
mək tə bi bi ti rə rək dip lom 
alan da uç ma ğa qa na dı ol
ma yıb. Rəsm mü əl li mi ki mi 
dərs ota ğı na gi rə cə yi, şa gird
lə rin qar şı sı na çı xa ca ğı də qi
qə lə ri, sa ni yə lə ri səbr siz lik lə 
göz lə yib: “Hə min gü nü yax şı 
xa tır la yı ram. Əmək fəa liy yə
ti mə 1995ci il də 83 say lı or
ta mək təb də baş la mı şam. İlk 
dərs gü nün də çox hə yə can lı 
idim. Şa gird lər lə ilk tə mas
dan son ra bü tün hə yə ca nı
mı unut dum, hər şey yo lu na 
düş dü. Mə nə elə gəl di ki, 
çox dan bu sa hə də ça lı şı ram. 
İlk gün dən işə bö yük hə vəs lə 
baş la dım”.

Mək təb li lə rə rəs sam lı ğın 
sir lə ri ni öy rə dən Xa ti rə Xu
di ye va iş lə di yi müd dət 
ər zin də şa gird və mü
əl lim kol lek ti vi nin 
bö yük hör mə ti ni 
qa za nıb. O, dərs 
de mək lə ya na şı, 
müx tə lif janr lar
da rəsm əsər
lə ri çə kə rək 
mü sa bi qə lər
də iş ti rak edib. 

Xa ti rə xa nı mın ye tir mə lə ri
nin çək di yi şə kil lər müx tə lif 
təd bir lər də nü ma yiş et di ri lib. 
İs te dad lı pe da qoq və rəs sam 
uşaq la rın ya ra dı cı tə fək kü rü
nün in ki şa fın da təs vi ri in cə sə
nə tin və rəs sam lı ğın əhə miy
yə tin dən də da nış dı: “Öl kə də 
hə ya ta ke çi ri lən gənc lər si ya
sə ti gənc və ye ni yet mə lə rin 
fi zi ki və mə nə vi ba xım dan 
sağ lam ruh da ye tiş di ril mə si nə 
xid mət edir. Müx tə lif sa hə lər
də hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər 
ye ni yet mə və gənc lə rin ta ri
xi mi zi, mə də niy yə ti mi zi, in
cə sə nə ti mi zi da ha də rin dən 
mə nim sə mə lə ri nə im kan ve
rir. Bu gün gənc lər müx tə lif 
id man ya rış la rın da, mu ğam 
mü sa bi qə lə rin də iş ti rak edir, 
əsər lə ri ni bir sı ra rəsm sər gi
lə rin də təq dim edir lər. Bü tün 
bun lar on la rın dün ya gö rü şü
nün for ma laş ma sın da mü hüm 
rol oy na yır. Şüb hə siz, gənc 
nəs lin mə nə vi in ki şa fın da in
cə sə nə tin ro lu bö yük dür. Rəs
sam lar di gər pe şə sa hib lə rin
dən fərq li ola raq, hə ya ta da ha 
rən ga rəng və ya ra dı cı göz lə 
ba xır lar. Çək dik lə ri rəsm lər 
on la rın rəng li dün ya sı nı əks 
et di rir. 

De yir lər ki, in cə sə nət ru
hun qi da sı dır. Təc rü bə gös tə
rir ki, stress ya şa yan in san lar 
rəsm çək mə yə baş la dıq dan 
son ra öz lə ri ni yax şı hiss edir
lər. Psi xo loq lar bir çox xəs
tə lə ri ni məhz rəs sam lı ğa yö
nəlt mək lə müa li cə edir lər. 
Çün ki rəsm çə kər kən in san 
özü nü unu dur, kə tan üzə rin
də ya rat dı ğı şək lin tə si ri al tın
da olur. Bu isə çox gö zəl bir 
duy ğu dur. Əsa sən də stress
dən əziy yət çə kən in san lar 
üçün bö yük müa li cə dir”.

Xa ti rə Xu di ye va həm çi
nin vur ğu la dı ki, rəs sam lar 
adi in san la rın gö rə bil mə cək
lə ri xır da lıq la rı fır ça nın gü cü 
ilə da ha yax şı can lan dı ra bi lir
lər: “Biz rəng lər lə iş lə yər kən 
rəng du yu mu nu da gö zəl ləş
di ri rik. Rəng lə rin ahən gi ni, 
rəng dənrən gə keç mə ni, hər 
rən gin öz gö zəl li yi ni hiss edi
rik. Rəs sam lıq elə bir sə nət
dir ki, onu öy rə nər kən in san 
ana to mi ya sı nı bil mək va cib
dir. Biz in san port re ti çə kər
kən məhz bun la ra diq qət edi
rik. Rəs sam lar həm də iti gör
mə qa bi liy yə ti nə ma lik dir lər. 
Adi in san la rın gö rə bil mə di yi 
xır da lıq la rı rəs sa mın iti gö zü 
dər hal se çir.  Bir ağa ca ba xar
kən köl gə nin ne cə və ha ra
dan düş dü yü nə diq qət edi rik. 
Göy də bu lud la rın gö rü nü
şü nə, ne cə hə rə kət et di yi nə 
fi kir ve ri rik. Bü tün bun lar 
rəs sam la rın gün də lik hə yat 
tər zi dir. Çün ki bu sə nət in sa
nın ru hun dan sü zü lüb gə lir. 
Əv vəl lər ya zı ol ma dı ğı dövr
lər də in san dü şün dük lə ri ni 
daş la ra, qa ya la ra kö çü rüb. 

Qo bus tan qa ya lıq la rın da 
daş üzə rin də ki rəsm

lər bu nun ba riz nü
mu nə si dir. Mən cə, 
rəs sam lıq ru hu na 
ma lik olan şəxs di
gər in cə sə nət sa
hə lə rin də də da ha 
bö yük uğur lar əl də 
edə bi lər”. 

Azərbaycandauşaq
hüquqlarıdövlət
səviyyəsindəqorunur

MaİL

No yab rın 20də Bi nə
qə di ra yo nun da fəa liy yət 
gös tə rən 144 say lı tam or ta 
mək tə bin akt za lın da  “Uşaq 
hü quq la rı Kon ven si ya sı nın 
25 il li yi: re al lıq lar və pers
pek tiv lər” möv zu sun da təd
bir  ke çi ri lib.

Təd bir də  Bi nə qə di ra
yon 2 say lı Sa hə İn zi ba ti 
Əra zi Dai rə si (Sİ ƏD) üz rə 
nü ma yən də li yin səd ri Ay tac 
Əli ye va, ra yon qey diy yat şö
bə si nin rəi si Ta vat İs ma yı lo
va, po lis ida rə si nin yet kin lik 
ya şı na çat ma yan lar la pro fi 
lak tik işin təş ki li böl mə si nin 
əmək daş la rı, va li deyn lər və  
mək tə bin VIXI si nif şa gird
lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan mək tə bin di rek to ru 
Hə cər Mah mu do va şa gird
lə rin hü quq və və zi fə lə ri 
ba rə də fi  kir lə ri ni bil di rə rək 
qeyd edib ki, uşaq lar müs tə
qil və tən daş lıq hü quq la rı na 
ma lik dir lər: “Kon ven si ya da 
nə zər də tu tu lan bü tün öh
də lik lər bi zim uşaq la rı mı za 
şa mil edi lir və döv lə ti miz 
uşaq la rın qay ğı sı nı bir ba şa 
nə za rət də sax la yır”.

2 say lı Sİ ƏD üz rə nü ma
yən də li yin səd ri A.Əli ye va 
res pub li ka mız da uşaq hü
quq la rı nın tə min olun ma sı 
is ti qa mə tin də bir sı ra so si al, 
iq ti sa di və hü qu qi is la hat la
rın hə ya ta ke çi ril di yi ni, bu 
sa hə də mü hüm qa nun ve ri
ci lik akt la rı və döv lət proq
ram la rı nın qə bul edil di yi ni 
söy lə yib. O, uşaq la rın so si al 
və hü qu qi mü da fi ə si ilə bağ
lı mə sə lə lə rin Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Kons ti tu
si ya sı və bir sı ra di gər  qa
nun ve ri ci, nor ma tivhü qu
qi akt lar la tən zim lən di yi ni 
vur ğu la yıb.

Ra yon qey diy yat şö bə
si nin rəisi Ta vat İs ma yı lo va 
qeyd edib ki, Azər bay can
da uşaq hü quq la rı nın tə

min edil mə si is ti qa mə tin də 
cid di ad dım lar atı lıb: “Ulu 
ön dər Hey dər Əli yev tə
rə fin dən  bu is ti qa mət də 
baş la dı lan iş lər son il lər öl
kə Pre zi den ti cə nab İl ham 
Əli yev tə rə fin dən uğur
la da vam et di lir. Bu sa hə
də  bey nəl xalq  qu rum lar la 
əmək daş lıq xət ti nə üs tün
lük ve ri lib. UNI CEFlə də 
əmək daş lı ğı mız yük sə lən 
xət lə ge dir. On lar la bir ne çə 
la yi hə hə ya ta ke çir mi şik və 
ke çir mək də yik. Bu əmək
daş lıq döv rün və za ma nın 
tə ləb lə ri nə ca vab ve rir”.

Təd bir za ma nı mək təb
li lə rin ha zır la dıq la rı müx tə
lif qrup iş lə ri, dis kus si ya lar, 
həm çi nin mə lu mat ve ri ci çı
xış lar olub.

Na zir lər Ka bi ne ti nin 
2014cü ilin 9 ayı nın so si al
iq ti sa di in ki şa fı nın ye kun la
rı na və qar şı da du ran və zi
fə lə rin ic ra sı na həsr olun
muş ic la sın da Azər bay ca nın 
bü tün sa hə lər də inam la 
irə li lə di yi, Cə nu bi Qaf qaz 
re gio nun da li der li yi ni qo ru
yub sax la dı ğı bir da ha qeyd 
edil miş dir. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin öl kə də so si aliq ti
sa di in ki şa fın sü rət lən di ril
mə si məq sə di lə im za la dı ğı 
döv lət proq ram la rı da bu 
uğur la rın əl də olun ma sı na 
müs bət tə si ri ni gös tər miş
dir.

He sa bat döv rün də Ba kı
nın Bi nə qə di ra yo nu da bü
tün sa hə lər də di na mik in ki
şaf et miş, uğur lu gös tə ri ci
lə rə im za at mış dır. 2014cü 
ilin 9 ayın da ra yon da sə na ye 
məh su lu is teh sa lı 188617,2 
min ma nat və ya əv vəl ki 
ilin mü va fi q döv rü nə nis bə
tən 12,9 fa iz çox ol muş, bu 
sa hə də əha li yə di gər xid
mət lər gös tə ril miş dir.

Nəq liy yat sek to run da 
fəa liy yət gös tə rən mü əs
si sə lər tə rə fin dən hə min 
dövr üz rə 29746,0 min ma
nat lıq xid mət lər gös tə ril
miş dir və bu da əv vəl ki ilin 
mü va fi q döv rü nə nis bə tən 
36,9 fa iz çox dur. Ra bi tə mü
əs si sə lə ri tə rə fi n dən 9776,4 
min ma nat lıq xid mət lər 
gös tə ril miş dir ki, bu da ötən  
ilin mü va fi q döv rü nə nis bə
tən 6 fa iz ar tım de mək dir.

2014cü ilin 9 ayın da ra

yon da ti kin ti sa hə sin də so si
aliq ti sa di sa hə lə rin in ki şa fı 
üçün bü tün ma liy yə mən bə
lə ri he sa bı na 175245,4 min 
ma nat məb lə ğin də in ves ti si
ya dan is ti fa də edil miş dir və 
bu da əv vəl ki ilin mü va fi q 
döv rü nə nis bə tən 27,5 fa iz 
çox dur. İs ti fa də olun muş və
sai tin 149135,6 min ma na tı 
ti kin tiqu raş dır ma iş lə ri nin 
ye ri nə ye ti ril mə si nə sərf 
olun muş, 2013cü ilin mü
va fi q döv rü nə nis bə tən 42 
fa iz art mış dır. 2014cü ilin 
9 ayın da 39251,4 min ma nat 
həc min də əsas fond lar is ti
fa də yə ve ril miş dir. Ca ri ilin 

9 ayın da ti kin tiqu raş dır ma 
təş ki lat la rı nın öz güc lə ri ilə 
ye ri nə ye tir dik lə ri pod rat 
iş lə rin həc mi 281369,8 min 
ma nat təş kil et miş dir. Pod
rat çı təş ki lat la rın gör dük lə ri 
iş lər 2014cü ilin yan var
sent yabr ay la rın da 162765,7 
min ma nat, ca ri tə mir iş lə ri 
39219,1 min ma nat ol muş, 
əv vəl ki ilin mü va fi q döv rü
nə nis bə tən 35,5 və 43,9 fa iz 
art mış dır. Əsas lı tə mir iş lə ri 
49157,4 min ma nat, sa ir ti
kin ti iş lə ri 0227,6 min ma nat 
təş kil et miş dir.

Əm təə döv riy yə si ilə 
bağ lı 2014cü ilin 9 ayı ər
zin də əha li yə 590062,4 min 
ma nat lıq is teh lak mal la rı sa
tıl mış dır. İs teh lak mal la rı nın 
26,2 fai zi hü qu qi şəxs lər, 5,2 
fai zi kənd tə sər rü fa tı məh
sul la rı ba za rı, 68,6 fai zi isə 
fi  zi ki şəxs lər tə rə fi n dən rea
li zə olun muş dur. 

He sa bat döv rün də əha
li yə gös tə ri lən pul lu xid
mət lə rin həc mi 277155,7 
min ma nat təş kil et miş dir. 
Hə min  xid mət lə rin 20,2 
fai zi döv lət mü əs si sə lə ri nin 
pa yı na düş müş dür. Əha li yə 
gös tə ri lən pul lu xid mət lə rin 
13,1 fai zi ni məi şət xid mət
lə ri təş kil et miş dir. Bu xid
mət lə rin  91,1 fai zi hü qu qi 
şəxs ya rat ma dan sa hib kar
lıq fəa liy yə ti gös tə rən fi  zi ki 
şəxs lə rin ob yekt lə rin də re
al laş mış dır.

He sa bat döv rün də əha
li yə 26536,0 min ma nat 
həc min də və ya əv vəl ki ilin 
mü va fi q döv rü nə nis bə tən 
20,7 fa iz çox iaşə xid mə
ti gös tə ril miş dir. Bi nə qə di 
ra yo nu nun iq ti sa di və so si
al sa hə lə rin də muzd la iş lə
yən lə rin or ta ay lıq əmək
haq qı 2013cü ilin yan var
av qust ay la rı ilə mü qa yi sə
də 12,4 fa iz ar ta raq 408,9 
ma na ta çat mış dır. Sə na ye 
sa hə lə rin də ça lı şan la rın or
ta ay lıq əmək haq qı he sa bat 
döv rün də 494,6 ma nat, ti
kin ti komp lek sin də 464,2 
ma nat (ar tım 44,1 fa iz), ra
bi tə mü əs si sə lə rin də 398,8 
ma nat (ar tım 7,2 fa iz) təş kil 
et miş dir.

2014cü ilin yan varav
qust ay la rın da Bi nə qə di ra
yo nu üz rə iş çi lə rin or ta ay
lıq sa yı əv vəl ki ilin mü va fi q 
döv rü ilə mü qa yi sə də 1684 
nə fər ar ta raq 45551 nə fər 
ol muş dur. Ca ri ilin yan var
av qust ay la rın da döv lət sek
to run da iş çi lə rin or ta ay lıq 
sa yı 17356 nə fər, qey ridöv
lət sek to run da ça lı şan la rın 
sa yı isə 28195 nə fər ol muş
dur. 2014cü il okt yab rın 1i 
və ziy yə ti nə Bi nə qə di ra yo
nun da 4713 ye ni iş ye ri açıl
mış dır və bu nun da ha mı sı 
dai mi iş yer lə ri dir.

 Doq quz ayın müs bət 
nə ti cə lə ri gös tə rir ki, Bi nə
qə di ra yo nu 2014cü ili də 
bö yük uğur larlа ba şa vu ra
caq dır. 

Ham let MƏM MƏ DOV,
Bi nə qə di Ra yon 

Sta tis ti ka 
Şö bə si nin rəi si 

Gənclər“Müasiriqtisad
məktəbi”layihəsində

Rənglərindilindədanışan
rəssam-pedaqoq

Binəqədirayonu
sosial-iqtisadisahədə
mühümuğurlaraimzaatır

ta mək təb də baş la mı şam. İlk 
dərs gü nün də çox hə yə can lı 
idim. Şa gird lər lə ilk tə mas
dan son ra bü tün hə yə ca nı
mı unut dum, hər şey yo lu na 
düş dü. Mə nə elə gəl di ki, 
çox dan bu sa hə də ça lı şı ram. 
İlk gün dən işə bö yük hə vəs lə 

Mək təb li lə rə rəs sam lı ğın 
sir lə ri ni öy rə dən Xa ti rə Xu
di ye va iş lə di yi müd dət 
ər zin də şa gird və mü
əl lim kol lek ti vi nin 
bö yük hör mə ti ni 
qa za nıb. O, dərs 
de mək lə ya na şı, 
müx tə lif janr lar
da rəsm əsər
lə ri çə kə rək 

dər hal se çir.  Bir ağa ca ba xar
kən köl gə nin ne cə və ha ra
dan düş dü yü nə diq qət edi rik. 
Göy də bu lud la rın gö rü nü
şü nə, ne cə hə rə kət et di yi nə 
fi kir ve ri rik. Bü tün bun lar 
rəs sam la rın gün də lik hə yat 
tər zi dir. Çün ki bu sə nət in sa
nın ru hun dan sü zü lüb gə lir. 
Əv vəl lər ya zı ol ma dı ğı dövr
lər də in san dü şün dük lə ri ni 
daş la ra, qa ya la ra kö çü rüb. 

Qo bus tan qa ya lıq la rın da 
daş üzə rin də ki rəsm

lər bu nun ba riz nü
mu nə si dir. Mən cə, 
rəs sam lıq ru hu na 
ma lik olan şəxs di
gər in cə sə nət sa
hə lə rin də də da ha 
bö yük uğur lar əl də 
edə bi lər”. 
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əraziplanlaşdırılması 
sənədlərininhazırlanması

Əra zi plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə
ri nin ha zır lan ma sı üz rə ic ra at aş kar 
ol ma lı dır. Si fa riş çi əra zi plan laş dı
rıl ma sı sə nəd lə ri nin ha zır lan ma sı 
üz rə ic raa tın aş kar lı ğı nı tə min et
mə yə borc lu dur.  Əra zi plan laş dı rıl
ma sı sə nəd lə ri nin ha zır lan ma sı üz
rə ic ra at za ma nı fi zi ki və ya hü qu qi 
şəxs lə rə, mü va fiq döv lət or qan la rı
na və di gər aidiy yə ti qu rum la ra öz 
möv qe lə ri ni ifa də et mək, eti raz və 
tək lif ə ri ni bil dir mək üçün im kan 
ya ra dıl ma lı dır.  

Əra zi plan laş dı rıl ma sı sə nəd
lə ri nin ha zır lan ma sı üz rə ic raa tın 
aş kar lı ğı nı tə min edən pro se dur lar 
aşa ğı da kı lar dır:

–  əra zi plan laş dı rıl ma sı ba rə də 
mə lu mat ve ril mə si;

–  ic ti ma iy yə tin əra zi plan laş dı
rıl ma sı sə nəd lə ri nin la yi hə lə ri ilə 
ta nış ol maq im ka nı nın ya ra dıl ma sı;

– əra zi plan laş dı rıl ma sı ilə bağ lı 
eti raz və tək lif ə rə ba xıl ma sı;

– ic ti mai mü za ki rə lə rin ke çi ril
mə si.

 Əra zi plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə
ri nin ha zır lan ma sı və ya də yiş di ril
mə si ba rə də qə rar, plan laş dır ma nın 
məq səd lə ri və eh ti mal olu nan tə
sir lə ri, mü əy yən əra zi nin ye ni dən 
qu rul ma sı və ya in ki şa fı ilə əla qə
dar müx tə lif həll yol la rı haq qın da 
si fa riş çi tə rə fin dən müm kün qə dər 
əv vəl cə dən ic ti ma iy yə tə mə lu mat 
ve ril mə li dir. Aşa ğı da kı hal lar da 
əra zi plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə ri nin 
ha zır lan ma sı və ya də yiş di ril mə si 
ba rə də ic ti ma iy yə tə mə lu mat ve ril
mə yə bi lər:

– baş pla na də yi şik lik edil dik də 
və bu za man əra zi zo na la rı nın funk
sio nal tə yi na tı na və ya sər həd lə ri nə 
to xu nul ma dıq da;

– mü fəs səl plan ha zır lan dıq da, 
ona də yi şik lik edil dik də, ya xud mü
fəs səl plan ləğv olun duq da və bu, 

plan laş dı rı lan əra zi yə və qon şu əra
zi lə rə tə sir et mə dik də;

– əv vəl lər hə ya ta ke çi ril miş baş
qa bir plan laş dır ma çər çi və sin də 
mə lu mat və iza hat ve ril miş ol duq da. 

Əra zi plan laş dı rıl ma sı ba rə də, 
həm çi nin əra zi plan laş dı rıl ma
sı sə nəd lə ri nin la yi hə lə ri ilə ta nış 
ol ma qay da sı və müd də ti, əra zi 
plan laş dı rıl ma sı ilə bağ lı eti raz la
rın və tək lif ə rin ve ril mə si qay da sı 
və müd də ti, əra zi plan laş dı rıl ma sı 
sə nəd lə ri nin la yi hə lə ri nin ic ti mai 
mü za ki rə si nin ye ri və vax tı ba rə də 
mə lu mat lar ic ti ma iy yə tə küt lə vi 
in for ma si ya va si tə lə rin də və si fa
riş çi nin in ter net sə hi fə sin də dərc 
yo lu ilə, həm çi nin si fa riş çi nin in
zi ba ti bi na sın da ic ti ma iy yət üçün 
açıq olan yer də və ya plan laş dı rı lan 
əra zi nin hü dud la rın da qu raş dı rı
lan mə lu mat löv hə sin də yer ləş di
ril mək lə açıq la nır. Əra zi plan laş
dı rıl ma sı nın ma raq la rı na bi la va si tə 
to xun du ğu şəxs lər bu ba rə də əla və 
ola raq si fa riş li mək tub lar va si tə si lə 
mə lu mat lan dı rı lır.

əraziplanlaşdırılması 
sənədlərininilkinlayihəsinin
tərtibedilməsiqaydası

Əra zi plan laş dı rıl ma sı sə nəd
lə ri nin ha zır lan ma sı və ya də yiş di
ril mə si ba rə də qə ra rın elan olun
du ğu gün dən 30 gün müd də tin də 
ic ti ma iy yət Şəhərsalma və Tikinti 
Məcəlləsinin mü va fiq mad də si nə 
uy ğun ola raq nə zər də tu tul muş 
mə sə lə lər lə bağ lı eti raz və tək lif
lə ri ni si fa riş çi yə ya zı lı şə kil də təq
dim edə bi lər. Həm çi nin təq dim 
olun muş eti raz və tək lif ər nə zə rə 
alın maq la si fa riş çi tə rə fin dən əra zi 
plan laş dı rıl ma sı sə nəd lə ri nin il kin 
la yi hə si və onun mü va fiq iza ha tı 
ha zır la nır. Eti raz və tək lif ər əsas sız 
he sab edil di yi hal lar da, bu nun sə
bəb lə ri si fa riş çi tə rə fin dən iza hat da 
gös tə ril mə li dir.

 hüquqməsləhətxanası

Şəhərsalmavətikinti 
qanunvericiliyinin 
əsasistiqamətləri

Son il lər öl kə mi zin hər ye rin də ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri hə ya ta ke-
çi ri lir. Bu nun da nə ti cə sin də şə hər və kənd lə ri miz də, qə sə bə lə ri miz də 
müx tə lif  tə yi nat lı sə na ye ob yekt lə ri, ya şa yış  bi na la rı ti ki lib is ti fa də yə 
ve ri lib. 

Göz ox şa yan hər bir ti ki li bö yük zəh mət he sa bı na ba şa gəl di yin dən, 
gö rü lən iş lər mü va fiq qa nun ve ri ci li yin tə ləb lə ri nə uy ğun apa rıl ma lı dır. 
Xa tır la daq ki, öl kə miz də bey nəl xalq stan dart la ra ca vab ve rən mü va fiq qa-
nun ve ri ci lik ba za sı möv cud dur.  Azər bay can Res pub li ka sı nın şə hər sal ma 
və ti kin ti qa nun ve ri ci li yi şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti nin hü qu qi əsas-
la rı nı, prin sip lə ri ni, elə cə də döv lə tin, bə lə diy yə lə rin, fi zi ki və ya hü qu qi 
şəxs lə rin şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti sa hə sin də hü quq və və zi fə lə ri ni 
mü əy yən edir.  Tə əs süf ə qeyd et mə li yik ki, bir çox hal lar da və tən daş la rı-
mız adi hü quq la rı nı be lə bil mir lər. Bu sa hə də in san la rın maa rif ən di ril-
mə si ol duq ca va cib dir.  Bəs, bu prob lem lər dən ne cə xi las ol ma lı yı q?   

ESMİRaORUCOVa

Şa gird lə rin təh si lə da
va miy yə ti, ilk növ bə də, 
va li deyn mə su liy yə ti və 
mək təb lər də bu pro se sə 
nə za rə tin təş ki li ilə əla
qə dar dır. Uşaq la rın təh sil
dən ya yın ma la rı na şə ra it 
ya ra dan amil lər sı ra sın da 
va li deyn lə rin uşaq la rın 
təh si lə olan da va miy yə ti
nə az diq qət ye tir mə lə ri 
və mə lu mat sız lıq la rı xü
su si qeyd edi lir.  Bun dan 
baş qa, mək təb lər də dər sə 
da va miy yət lə bağ lı mü va
fiq qeyd lə rin apa rıl ma sı na 
da nə za rə tin güc lən di ril
mə si va cib dir. Çün ki şa
gird lə rin dər sə da va miy
yə ti nə bi la va si tə mək təb 
rəh bər lə ri ca vab deh dir lər. 
On lar gün də lik ola raq da
va miy yə tə nə za rət et mə li, 
be lə uşaq la rın va li deyn lə ri 
ilə gö rü şə rək dərs dən ya
yın ma la rı nın sə bəb lə ri ni 
araş dır ma lı, mü va fiq təd
bir lər gör mə li dir lər.

Təh sil Na zir li yi res
pub li ka nın müx tə lif şə hər 
və ra yon la rın da mək təb
yaş lı uşaq la rın təh sil dən 
ya yın ma sı hal la rı nın üzə 
çı xa rıl ma sı, bu nun sə
bəb lə ri nin araş dı rıl ma sı 
məq sə di lə sil si lə təd bir lər 
hə ya ta ke çi rir. Şa gird lə
rin dər sə da va miy yə ti nə 
nə za rət lə bağ lı mə sə lə lər 
təh sil iş çi lə ri nin sent yabr 
konf rans la rın da cid di mü
za ki rə olun muş, mək təb 
di rek tor la rı na la zı mi tə
li mat və gös tə riş lər ve ril
miş dir. Təh sil şö bə lə ri nin 
bu nun la bağ lı apar dıq la rı 
araş dır ma lar gös tə rir ki, 
ha zır da X və XI si nif şa
gird lə ri nin dər sə da va
miy yə ti ilə bağ lı prob lem
lər möv cud dur. Mək təb 
di rek tor la rı be lə hal la ra 
qar şı mü va fiq təd bir lər 
gö rür, dər sə da va miy yət 
mə sə lə si ni nə za rət də sax
la ma ğa ça lı şır lar. 

Mü tə xəs sis lər he sab 
edir lər ki, şa gird lə rin da
va miy yə ti nin zə if ol ma sı
nın baş lı ca sə bəb lə rin dən 
bi ri də dərs lə rin şa gird

lə rin tə lə ba tı na uy ğun 
qu rul ma ma sı dır. Yu xa
rı si nif şa gird lə ri müa sir 
tex no lo gi ya lar döv rün də, 
in for ma si ya bol lu ğun da 
ya şa dıq la rı nı ba şa dü şür
lər. Mü əl lim lə rin ək sə riy
yə ti nin da rıx dı rı cı və  şab
lon me tod lar la keç dik lə ri 
dərs lər şa gird lər də cid di 
ma raq oyat mır. Nə ti cə də 
şa gird lə rin da va miy yə ti 
aşa ğı dü şür. Di gər baş lı
ca sə bəb isə son il lər şa
gird lə rin ali mək təb lə rə 
ha zır lıq məq sə di lə re pe
ti tor la rın xid mət lə rin dən 
is ti fa də yə ge niş üs tün lük 
ver mə lə ri dir. 

Pay tax tın Bi nə qə di ra
yo nu nun or ta ümum təh sil 
mək təb lə rin də də şa gird
lə rin dər sə da va miy yə ti 
cid di nə za rət də sax la nı lır, 
bu nun la bağ lı la zı mi təd
bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Ha
zır da ra yon da 32 ümum
təh sil mü əs si sə si fəa liy yət 
gös tə rir. Təh sil ocaq la rın
da şa gird lə rin da va miy yə ti 
ilə ma raq lan maq üçün yo
lu mu zu bir ne çə mək təb
dən sal dıq.

314 nöm rə li mək tə bin 
di rek to ru Vi da di Daş də mi
rov bi zim lə söh bə tin də bil
dir di ki, ha zır da rəh bər lik 
et di yi təh sil mü əs si sə sin də 
da va miy yət 90 fa iz dir: “Şa
gird lər yal nız xəs tə ol duq
la rı və ya di gər üzr lü sə
bəb lər dən dərs dən qa lır lar. 
Bu nun üçün va li deyn di
rek to ra ya zı lı qay da da mü
ra ci ət edir və öv la dı üçün 

ica zə alır. Bu ba rə də si nif 
rəh bə ri də mə lu mat lı olur. 
Şa gird xəs tə li yi üzün dən 
dər sə gəl mə yən də isə hə
kim dən ara yış gə ti rir. Bu na 
bax ma ya raq, bə zi şa gird lə
rin dərs dən ya yın ma la rı da 
is tis na olun mur. Bu nu hiss 
edən də ya şa gir din va li dey
ni ni mək tə bə ça ğı rır, ya da 
evi nə ge di rik. Bə zi şa gird
lər hər han sı id man böl
mə si nə ge dən də dərs bu
rax ma lı olur lar. Şa gird lə rin 
re pe ti tor ya nı na get mə lə ri 
dər sə da va miy yə tə ma ne 
ol mur, on lar əla və məş ğə
lə lər lə, adə tən, mək təb
də ki dərs lər qur ta ran dan 
son ra məş ğul olur lar”. 

Mə lum dur ki, yu xa rı 
si nif şa gird lə ri nin ək sə riy
yə ti re pe ti tor la ra üz tu tur
lar. Mü tə xəs sis lər bu nun 
sə bəb lə ri sı ra sın da or ta 
mək təb lər də dər sin key
fiy yə ti nin aşa ğı ol ma sı və 
tə dis proq ram la rın da kı 
mü əy yən ça tış maz lıq lar
la əla qə lən di rir lər. Bu sə
bəb dən də şa gird lər qə bul 
im ta hat la rı na mək təb lər də 
de yil, re pe ti tor ya nın da ha
zır laş ma ğa üs tün lük ve rir
lər. Qə bul im ta han la rın da 
tə ləb olu nan 56 fən ni yax
şı mə nim sə mə yə ça lı şan 
abi tu ri yent lər di gər fən lə ri 
əsa sən kə na ra qo yur lar. 

297 say lı mək tə bin di
rek to ru Fa zil Məm mə dov 
he sab edir ki, şa gird lə rin 
dər sə da va miy yə ti nə gö rə 
va li deyn lə rin də üzə ri nə 
bö yük mə su liy yət dü şür: 

“Biz öz da xi li gü cü müz lə, 
ba car dı ğı mız qə dər da va
miy yə ti sax la yı rıq. La kin 
şa gird lə rin dər sə gəl mə
mə lə ri müx tə lif sə bəb
lər lə – ha va şə rai ti, ailə 
və ziy yə ti, xəs tə lik və s. 
ilə bağ lı ola bi lər. Şa gir lər 
yu xa rı si nif ər də müx tə lif 
əla və kurs la ra üz tu tur lar. 
Bu nun la be lə, biz 911ci 
si nif şa gird lə ri nin dər sə 
da va miy yə ti nin 8590 fa
iz ol ma sı na ça lı şı rıq. Fənn 
mü əl lim lə ri nin fəa liy yə ti
ni də diq qət mər kə zin də 
sax la yı rıq. Mü əl lim  işi nə 
son də rə cə mə su liy yət
lə ya naş ma lı dır. Va li deyn 
və mü əl lim nə za rə ti ni 
üzə rin də hiss edən şa gird 
dər sə da va miy yət li və ni
zam lı olur. An caq bə zi 
ailə lər öv lad la rı na la zı mi 
sə viy yə də nə za rət edə bil
mir lər: va li deyn lər sə hər 
tez dən işə ge dir, ax şam 
evə gec gə lir lər, uşaq lar 
isə öz üzər lə rin də tə ləb
kar lı ğı gör mə dik lə ri üçün 
dərs dən ya yı nır lar. Bə zən 
dərs adı ilə ev dən çı xıb 
baş qa yer lə rə ge dən lə rə 
də rast gə li nir. Tə bii ki, bu 
mə sə lə lər cid di na ra hat lıq 
do ğu rur”.

Öl kə Pre zi den ti nin 
sə rən ca mı ilə “Tə rəq qi” 
me da lı na la yiq gö rül müş 
Ra fiq Məm mə do vun fik
rin cə, mü əl lim lə rin pe
şə kar lıq key fiy yət lə ri də 
uşaq la rın da va miy yə ti nə 
tə sir edir: “İn sa nın şəx
siy yət ki mi for ma laş ma

sın da, onun in ki şa fın da 
mü əl li min ro lu əvəz siz dir. 
Təh si lin key fiy yə ti, apa
rı lan is la hat la rın uğu ru 
da məhz pe şə kar mü əl
lim lə rin işin dən çox ası
lı dır. Hər bir mü əl lim 45 
də qi qə ər zin də elə təd ris 
üsul la rı seç mə li dir ki, şa
gird lər vax tın ne cə keç di
yi ni hiss et mə sin lər. Dərs 
vax tı sə mə rə li keç mə li dir 
və şa gird də hə min gün 
dərs dən nə apar dı ğı nın 
fər qin ə var ma lı dır. Əgər 
şa gird si nif də əy ləş mir sə, 
dərs də da rı xır sa və da va
miy yə ti çox zə if dir sə, ən 
bö yük gü nah mü əl lim lər
də və mək təb lə rin rəh bər
li yin də dir. Şa gird lə ri sin fə 
yığ maq üçün, ilk növ bə də, 
ma raq lı dərs lə rin təş ki li
nə, müx tə lif dər nək lə rin 
və klub la rın ya ra dıl ma sı na 
eh ti yac var. Elə et mək la
zım dır ki, şa gird is tə di yi ni 
kə nar da yox, mək təb də 
tap sın. Ye ri gə lən də mü
əy yən sti mul laş dı rı cı üsul
la ra da əl at maq la zım dır. 
Bu nun üçün mü əl lim dən 
bö yük ya ra dı cı lıq tə ləb 
olu nur”.

103 say lı or ta mək tə
bin ta rix mü əl li mə si Se
vinc Şi ri no va da he sab edir 
ki, şa gird lə rin dər sə da va
miy yə ti nin ar tı rıl ma sı bir
ba şa mü əl lim dən ası lı dır: 
“Bi zim və zi fə miz la yiq li 
şəx siy yət ye tiş dir mək
dir. Biz şa gir din di lin dən 
an la yan mü əl lim ol ma ğa 
ça lış ma lı yıq. Dər si sa də 
dil lə, müm kün qə dər az 
müd dət də ba şa sal ma lı yıq. 
Şa gird lə rin diq qət kon
sent ra si ya müd də ti çox qı
sa dır – cə mi 15 də qi qə. Biz 
şa gird lər tə rə fin dən ve ri
lən su al la rı diq qət lə din
lə mə li, gün də mi iz lə mə li, 
dər sin so nun da möv zu nu 
qı sa ca ümu mi ləş di rib nə 
öy rə nil di yi ni xa tır lat ma
lı yıq. Uşaq la ra da ha çox 
ax ta rış tə ləb edən tap şı
rıq lar ve ril mə li dir. Çün ki 
ev tap şı rı ğı nı ba car dı ğı qə
dər ye ri nə ye tir miş şa gird 
növ bə ti dər si bö yük səbr
siz lik lə göz lə yir”.

Mü da fiə Na zir li yi döv lət 
sir ri nin mü ha fi zə si üz rə va cib 
mə lu mat lar ha zır la yıb. Na zir
li yin mət bu at xid mə tin dən 
bil di rib lər ki, bu mə lu mat lar 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi
den ti nin 2014cü il 24 sent yabr 
ta rix li “Azər bay can Res pub li ka sı 
Si lah lı Qüv və lə ri nin Er mə nis
tan Res pub li ka sı Si lah lı Qüv və
lə ri ilə tə mas xət tin də bə zi təh
lü kə siz lik təd bir lə ri haq qın da” 
sə rən ca mı na əsa sən ha zır la nıb.

Mə lu mat la rın ha zır lan ma
sın da əsas məq səd Azər bay can 
Res pub li ka sı Si lah lı Qüv və lə
ri nin Er mə nis tan Res pub li ka
sı Si lah lı Qüv və lə ri ilə tə mas 
xət ti nə bi ti şik əra zi lər də (cəb
hə bo yu zo na da) təh lü kə siz
lik təd bir lə ri ni güc lən dir mək, 
mil li təh lü kə siz lik və mü da fiə 
mü la hi zə lə ri nə gö rə xü su si 
əhə miy yət kəsb edən ob yekt lə
rin dis lo ka si ya sı, tə yi na tı, si lah lı 
bir ləş mə lə rin stra te ji, ope ra tiv 
və sə fər bər lik üz rə yer ləş di ril
mə si, hər bi his sə lə rin təş ki la ti 
struk tu ru, şəx si he yə ti nin sa yı 
ba rə də mə lu mat la rın, elə cə də 
“Döv lət sir ri haq qın da” Azər
bay can Res pub li ka sı Qa nu nu
na gö rə döv lət sir ri təş kil edən 
hər bi sa hə yə aid di gər mə lu
mat la rın KİVdə və in ter net 
in for ma si ya re surs la rın da, o 
cüm lə dən so si al şə bə kə lər də 
ya yıl ma sı nın qar şı sı nı al maq
dan iba rət dir.

Müa sir dövr də in for ma si
ya nın ye ni də yər kəsb et mə si, 
stra te ji re sur sa çev ril mə si, onun 
qo run ma sı, təh lü kə siz li yi nin 
tə min edil mə si mə sə lə si ni ön 
pla na çı xa rır. İn for ma si ya təh
lü kə siz li yi prob le mi nin həl li 
yal nız tex ni ki üsul və va si tə
lər dən is ti fa də ba ca rıq la rın dan 
de yil, həm də in san la rın mə də
niy yə tin dən ası lı dır.

Ha zır da in for ma si ya nın 
top lan ma sı, sax la nıl ma sı, ema lı 
və ötü rül mə si pro ses lə ri nin in
for ma si yakom mu ni ka si ya təh
lü kə siz li yin dən is ti fa də et mək
lə hə ya ta ke çi ril mə si im ka nı 
kon fi den si al (giz li) in for ma si
ya nın asan lıq la baş qa la rı nın əli
nə keç mə si təh lü kə si ni ar tı rır. 
İn for ma si ya təh lü kə siz li yi nin 
tə min edil mə si nin əsas şərt
lə rin dən bi ri in for ma si ya nın 
kon fi den si al lı ğı mə sə lə si dir. İn
for ma si ya re surs la rı ilə iş lə yən 
in san lar ay rıay rı və tən daş la ra 
və ya təş ki lat la ra aid olan in
for ma si ya nın kon fi den si al lı ğı nı 
qo ru maq üçün mə su liy yət lə
ri ni dərk et mə li dir lər. Azər
bay can Res pub li ka sı nın Mil li 
Təh lü kə siz lik Kon sep si ya sın da 
öl kə nin in for ma si ya təh lü kə
siz li yi nə təh did lər ümu mi və 
qı sa for ma da ək si ni ta pa raq, 
məx fi in for ma si ya nın mü ha fi zə 
olun ma sı nın əla qə lən di ril mə
si nin mil li təh lü kə siz lik sek to
ru nun əsas mə sə lə lə rin dən 

bi ri ol du ğu vur ğu la nır. Bil di ri
lir ki, Azər bay can Res pub li ka sı 
döv lət sir ri nə aid olun muş mə
lu mat la rın mü ha fi zə si ilə bağ lı 
fəa liy yə ti ni bun dan son ra da 
da vam et di rə cək.

dövlətsirrihaqqında
əsasanlayışlar:

döv lət sir ri – döv lə tin hər
bi, xa ri cisi ya si, iq ti sa di, kəş fiy
yat, əkskəş fiy yat və əmə liy yat
ax ta rış fəa liy yə ti ilə bağ lı olub, 
döv lət tə rə fin dən mü ha fi zə 
edi lən və ya yıl ma sı Azər bay
can Res pub li ka sı nın təh lü kə
siz li yi nə zi yan vu ra bi lən mə
lu mat lar dır;

döv lət sir ri təş kil edən mə
lu mat la rın da şı yı cı la rı – döv lət 
sir ri təş kil edən mə lu mat la
rın rəmz lər, ob raz lar, siq nal lar, 
tex ni ki qə rar lar və pro ses lər 
şək lin də əks olun du ğu mad di 
ob yekt lər, o cüm lə dən fi zi ki 
sa hə lər dir.

Aşa ğı da gös tə ri lən, hər bi 
sa hə də döv lət sir ri təş kil edən 
mə lu mat la rın ya yıl ma sı yol ve
ril məz dir və qa nun la bu mə
lu mat la rı yay maq qa da ğan dır. 
Çün ki bu mə lu mat la rın KİV
də və in ter net in for ma si ya re
surs la rın da, o cüm lə dən so si al 
şə bə kə lər də ya yıl ma sı nə ti cə
sin də düş mən kəş fiy ya tı ya yı
lan in for ma si ya la rın kö mə yi ilə 
bir sı ra kəş fiy yat mə lu mat la rı nı 
heç bir çə tin lik çək mə dən top

la maq im ka nı nı əl də edir, bu 
da öz növ bə sin də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın təh lü kə siz li yi
nə zi yan vu ra bi lər.

Bu mə lu mat la rı yay maq qa
nun la qa da ğan dır:

– Azər bay can Res pub li ka sı 
Si lah lı Qüv və lə ri nin, ope ra tiv 
və sə fər bər lik üz rə yer ləş di
ril mə si nə da ir əmə liy yat plan
la rı nın, dö yü şü ida rə et mə yə 
da ir sə nəd lə ri nin məz mu nu, 
on la rın dö yüş və sə fər bər lik 
ha zır lı ğı, sə fər bər lik eh ti yat la
rı nın ya ra dıl ma sı və is ti fa də si 
haq qın da;

– Azər bay can Res pub li ka sı 
Si lah lı Qüv və lə ri nin qu ru cu
luq plan la rı, si lah la rın və hər bi 
tex ni ka nın in ki şa fı nın is ti qa
mət lə ri, si lah və hər bi tex ni ka 
nü mu nə lə ri nin ya ra dıl ma sı və 
mo dern ləş di ril mə si üz rə məq
səd li proq ram la rın məz mu nu 
və ye ri nə ye ti ril mə si nin nə ti
cə lə ri haq qın da;

– si lah və hər bi tex ni ka 
nü mu nə lə ri nin tak ti kitex ni ki 
xa rak te ris ti ka la rı və dö yüş də 
tət bi qi im kan la rı, hər bi tə yi
nat lı ye ni növ mad də lə rin xü
su siy yət lə ri və tex no lo gi ya la rı 
haq qın da;

– mil li təh lü kə siz lik və mü
da fiə mü la hi zə lə ri nə gö rə xü
su si əhə miy yət kəsb edən ob
yekt lə rin dis lo ka si ya sı, tə yi na tı, 
ha zır lıq və mü da fiə olun ma 
də rə cə si, ti kin ti si və is tis ma rı, 

ha be lə bu ob yekt lər üçün tor
paq ye ri nin ay rıl ma sı haq qın da;

– qo şun la rın dis lo ka si ya sı, 
hə qi qi ad la rı, təş ki la ti struk tu
ru, şəx si he yə ti nin sa yı və on
la rın dö yüş tə mi na tı, həm çi nin 
hər bisi ya si və ya əmə liy yat şə
rai ti haq qın da.

Ey ni za man da, “Döv lət sir
ri haq qın da” Qa nu na əsa sən, 
döv lət sir ri olan mə lu mat la rın 
əha tə dai rə si nə da xil ol ma yan, 
la kin xa ri ci öl kə lə rin xü su
si xid mət or qan la rı nın mü la
hi zə lə ri nə gö rə, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın təh lü kə siz li yi 
zə rə ri nə is ti fa də olu na bi lən 
mə lu mat la rın da KİVdə və in
ter net in for ma si ya re surs la rın
da, o cüm lə dən so si al şə bə kə
lər də ya yıl ma sı yol ve ril məz dir 
və qa nun la qa da ğan dır.

Döv lət sir ri nin mü ha fi zə si 
hər bi his sə ko man dir lə ri nin, 
qə rar gah rə is lə ri nin, ida rə və 
mü əs si sə rəh bər lə ri nin əsas 
fəa liy yət is ti qa mət lə rin dən bi
ri dir və döv lət sir ri təş kil edən 
mə lu mat la rın mü ha fi zə si nin 
təş ki li nə gö rə mə su liy yət on
la rın üzə ri nə qo yu lur. Bu sə
bəb dən də hər bi his sə ko man
dir lə ri, qə rar gah rə is lə ri, ida rə 
və mü əs si sə rəh bər lə ri döv lət 
sir ri nin mü ha fi zə si sis te mi nin 
sə mə rə li li yi ni ar tır ma lı, döv
lət sir ri nin mü ha fi zə si nin döv
lət sir ri haq qın da Azər bay can 
Res pub li ka sı qa nun ve ri ci li yi nin 

tə ləb lə ri nə uy ğun lu ğu nu öy
rən mə li və təh lil et mə li, döv lət 
sir ri təş kil edən mə lu mat la rın 
müm kün axın (kə na ra sız ma) 
ka nal la rı nı mü əy yən ləş di rib 
mü va fiq təd bir lər hə ya ta ke çir
mə li dir lər.

Həm çi nin hər bi his sə ko
man dir lə ri, qə rar gah rə is lə ri, 
ida rə və mü əs si sə rəh bər lə ri 
hər bi his sə lər də ke çi ri lən açıq 
təd bir lər və küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə ri üçün ha zır la nan ma
te ri al la rın qa baq ca dan Mü da fiə 
Na zir li yi nin mət bu at xid mə ti 
ilə ra zı laş dı rıl ma sı nı təş kil et
mə li dir lər.

Döv lət sir ri haq qın da Azər
bay can Res pub li ka sı qa nun ve ri
ci li yi nin po zul ma sı na gö rə mə
su liy yət:

– döv lət sir ri haq qın da 
Azər bay can Res pub li ka sı qa
nun ve ri ci li yi ni po zan və zi fə li 
şəxs lər və və tən daş lar qüv və
də olan qa nun ve ri ci li yə mü va
fiq ola raq mə su liy yət da şı yır lar;

– mü va fiq döv lət ha ki miy
yə ti or qan la rı və on la rın və zi
fə li şəxs lə ri mə lu mat la rın qey
riqa nu ni ya yıl ma sı üz rə qə rar 
qə bul edər kən qey riqa nu ni 
ya yıl mış mə lu ma tın döv lət sir ri 
təş kil et mə si haq qın da eks pert 
rə yi nə əsas la nır lar;

– hər bi sa hə də döv lət sir ri 
təş kil edən mə lu mat la rın qey
riqa nu ni ya yıl ma sı nə ti cə sin
də döv lə tin təh lü kə siz li yi nə 

zi yan vu ra bi lən mə lu mat la rın 
ya yıl ma sı fak tı ilə bağ lı ma te ri
al lar üz rə ke çi ri lən eks per ti za
nın rə yin dən ası lı ola raq ma te
ri al lar hü quq mü ha fi zə or qan
la rı na gön də ri lir;

– döv lət sir ri haq qın da 
Azər bay can Res pub li ka sı qa
nun ve ri ci li yi nin po zul ma sı na 
gö rə Azər bay can Res pub li ka
sı nın və tən daş la rı Azər bay can 
Res pub li ka sı Ci na yət Mə cəl
lə si nin 274cü (döv lə tə xə ya
nət) və 284cü (döv lət sir ri ni 
yay ma) mad də lə ri nə, əc nə
bi lər və və tən daş lı ğı ol ma yan 
şəxs lər isə Azər bay can Res
pub li ka sı Ci na yət Mə cəl lə si
nin 276cı (ca sus luq) mad də
si nə uy ğun mə su liy yə tə cəlb 
olu nur lar.

Döv lə tin təh lü kə siz li yi nin 
tə min olun ma sın da onun hər 
bir və tən da şı nın ro lu va cib dir. 
Ona gö rə də döv lət sir ri təş kil 
edən mə lu mat la rı ya yan, elə cə 
də bu mə lu mat la rı xa ri ci döv
lə tə, təş ki la ta və ya on la rın nü
ma yən də lə ri nə ve rən, ya xud 
ver mək məq sə di lə oğur la yan, 
top la yan və ya sax la yan şəxs
lər ba rə də ya xın lıq da kı hər bi 
his sə lə rə, yer li hü quq mü ha fi
zə və təh lü kə siz lik or qan la rı na 
mə lu mat ver mək Azər bay can 
Res pub li ka sı nın hər bir və tən
da şı nın, əsa sən də cəb hə bo yu 
zo na da ya şa yan və tən daş la rın 
mü qəd dəs bor cu dur.

Tədrisinkeyfiyyətişagirdlərin
dərsədavamiyyətinə 
birbaşatəsirgöstərir
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İq ti sa di, ti ca rət və tex ni ki əmək
daş lıq üz rə Azər bay canBir ləş miş Ərəb 
Əmir lik lə ri (BƏƏ) Bir gə Hö ku mət lə
ra ra sı Ko mis si ya sı öl kə lə ri miz ara sın da 
ti ca rət mü ba di lə si nin ar tı rıl ma sın da 
və bir gə in ves ti si ya la rın ya tı rıl ma sı sa
hə sin də bir çox nai liy yət lər əl də edib.

Bu söz lə ri BƏƏnin iq ti sa diy yat 
na zi ri, hö ku mət lə ra ra sı ko mis si ya nın 
həm səd ri Sul tan Bin Sə id Əl Man su ri 
Azər TAca qu ru mun Ba kı da ke çi ril
miş be şin ci ic la sı nın nə ti cə lə ri ilə bağ lı 
məx su si mü sa hi bə sin də de yib.

Na zir tu rizm sa hə sin də əmək daş
lıq dan da nı şar kən bil di rib ki, öl kə si nin 
və tən daş la rı gəz mə li, gör mə li yer lər
lə zən gin olan Azər bay ca na, elə cə də 
azər bay can lı lar Bir ləş miş Ərəb Əmir
lik lə ri nə sə ya hət edir lər. Gə lə cək də 
BƏƏdən Azər bay ca na tu rist lə rin gə

ti ril mə si üçün ix ti sas laş mış nəq liy yat 
şir kət lə ri fəa liy yət gös tə rə cək.

Sul tan Bin Sə id Əl Man su ri de yib 
ki, ha zır da Azər bay can tə rə fi ilə kənd 
tə sər rü fa tı, inf rast ruk tur, “Ba kı Ağ Şə
hər” la yi hə si çər çi və sin də ye ni sa hə lə
rə in ves ti si ya ya tı rıl ma sı na da ir da nı şıq
lar apa rı lır.

Na zir BƏƏnin lo gis ti ka, al ter na
tiv və bər pa olu nan ener ji sa hə sin də ki 
təc rü bə si ni Azər bay can ilə bö lüş mə
yə ha zır ol du ğu nu, öl kə si tə rə fin dən 
Azər bay can da qaz sa hə si ilə ya na şı, 
kü lək ener ji si sa hə si nə də in ves ti si ya 
ya tı rıl ma sı nın müm kün lü yü nü bil di rib.

Sul tan Bin Sə id Əl Man su ri qeyd 
edib ki, bü tün bu sa hə lər də ki im kan
lar dan ya rar lan maq üçün tə rəf ər bir
gə qru pun ya ra dıl ma sı ilə bağ lı ra zı lı ğa 
gə lib lər.

“Bri tish Airways” avia şir kə ti Lon
donBa kıLon don avia rey si ni gə lən 
il dən “He ath row” ha va li ma nı nın 5ci 
ter mi na lın dan ye ri nə ye ti rə  cək.

Bu qə rar “Bri tish Airways”ın uçuş 
cəd və li nə əsa sən, gə lən ilin so nun da 
ümu mi üç ter mi nal dan iki ter mi na la 
ke çid lə əla qə dar qə bul olu nub.

Ha zır da Ba kıLon don avia rey si üz
rə uçuş lar Bö yük Bri ta ni ya nın ən iri 

aero por tu nun 1ci ter mi na lın dan (T1) 
ye ri nə ye ti ri lir.

Avia reys lə rin T1dən 5ci ter mi na
la ke çi ril mə si ef ek tiv li yi ar tı ra caq və 
müş tə ri lə rə ye ni sa lon la ra və ti ca rət 
nöq tə lə ri nə çı xış da da xil ol maq la ge
niş im kan lar ya ra da caq.

Qeyd edək ki, 2013cü il də T5 aero
port lar da ən yax şı ter mi nal adı na la yiq 
gö rü lüb.

BƏƏAzərbaycandabirsırasahələrə 
investisiyayatırmaqfikrindədir

Müştərilərinrahatlığınıntəminatıüçün... “Zənginqız,fağıroğlan”dan 
MusiqiliTeatra...

Rüşvətalanhəkimlər 
həbsolunub

QİÇS-inmüalicəsi 
mümkünolacaq

Təbiifəlakətonlarlainsanın 
həyatınasonqoyub

Hökumətəqarşı 
kütləvietirazaksiyalarıkeçirilir

Görkəmlibəstəkarahəsrolunmuş
kitabıntəqdimatı

BirinciDünyamüharibəsinə 
həsrolunmuşsərgi

Uzun müd dət dir ki, qar daş 
Tür ki yə nin TRT 1 ka na lın da 
ya yım la nan məş hur “Zən gin 
qız, fa ğır oğ lan” bə dii te le vi zi ya 
se ria lın da Hə kim Ra min ob ra
zı ilə azər bay can lı ta ma şa çı la ra 
da yax şı ta nış olan akt yor Ni cat 
Hə bi bov bu ya xın lar da Azər
bay can Döv lət Mu si qi li Te at
rın da ça lış ma ğa baş la yıb.

Ni cat Hə bi bov bil di rib 
ki, Mu si qi li Te atr da ça lış maq 
onun çox dan kı ar zu su olub: 
“Bu ar zu mu hə ya ta ke çir mək 
üçün ötən ay te at rın di rek
to ru Əli qis mət La la yev lə gö
rüş düm, o, mə ni din lə di və 

il lər dən bə ri ürə yim də gəz
dir di yim ar zu nu ger çək ləş dir
di. Ar tıq mən Mu si qi li Te at rın 
əmək da şı yam. Ha zır da Şarl 
Pe ro nun “Yat mış gö zəl və cırt
dan lar” ta ma şa sın da baş ro lun 
– Kral ob ra zı nın məşq lə ri nə 
baş la mı şam. İna nı ram ki, mə
nə gös tə ril miş eti ma dı doğ rul
da ca ğam”.

İn di yə dək gənc akt yor 
“Süb hün sə fi ri” fil min də Mir
zə Fə tə li Axund za də nin gənc
li yi ni, “Sirr”, “Dön gə lər”, “Son 
hədd” və di gər bə dii film və 
se ri al lar da baş qəh rə man la rın 
ob raz la rı nı can lan dı rıb.

İta li ya po li si 12 uşaq hə
ki mi ni həbs edib. “El Mun do” 
qə ze ti nin mə lu ma tı na gö rə, 
on lar süd is teh sal edən şir
kət lər dən rüş vət ala raq ye ni 
do ğul muş kör pə lə rin qi da lan
dı rıl ma sı üçün ana sü dü əvə
zi nə sü ni uşaq qi da la rın dan 
is ti fa də ni təb liğ edib lər. 

Sax la nı lan lar dan 3ü İta li
ya da ta nın mış xəs tə xa na la rın 

rəh bər lə ri dir. Fakt la bağ lı 3 
müx tə lif şir kə tin 5 sa tış təm
sil çi si və on la rın mü dir lə ri ev 
dus taq lı ğı na məh kum olu
nub lar. Bil di ri lir ki, təb li ğat 
mü qa bi lin də şir kət lə rin hə
kim lə rə 100 min lər lə av ro 
rüş vət lə ya na şı, sə ya hət bi let
lə ri, mo bil te le fon, kon di sio
ner, te le vi zor ki mi di gər əş ya
lar da ve ril di yi aş kar olu nub.

BMT mü tə xəs s is  lə  r i 
əmin dir lər ki, 2030cu ilə
dək QİÇSin əla cı ta pı la caq. 
Dər man ax ta rı şı pro se si ni sü
rət lən dir mək üçün 2020ci 
ilə dək 30 mil yard dol lar la
zım dır.

Bü tün dün ya da QİÇS 
prob le mi nin həl li ilə məş
ğul olan UNA IDS proq ra
mı nın eks pert lə ri be lə he
sab edir lər ki, bu xəs tə lik 
2030cu ilə dək ta ma mi lə 

ləğv edi lə bi lər. On la rın əl
də et dik lə ri mə lu ma ta gö rə, 
ya xın vaxt lar da QİÇS bə şə
riy yət üçün təh lü kə tö rət
mə yə cək dir. 

Eks pert lər qeyd edib lər 
ki, vi rus la mü ba ri zə nin sü
rət lən di ril mə si üçün əla və 
ma liy yə ləş dir mə la zım gə
lə cək dir. Ən azın dan 2020ci 
ilə dək təd qi qat la rı da vam et
dir mək üçün təq ri bən 35 mil
yard dol lar la zım dır. 

“Euro news”un mə lu ma tı
na gö rə Mə ra ke şin cə nu bu na 
ya ğan güc lü ley san daş qın la
ra sə bəb olub.  Tə bii fə la kə
tin  qur ban la rı nın sa yı ar tıq 
32 nə fə rə ça tıb. Da ha 6 nə fər 
isə it kin dü şüb.  Daş qın lar dan 
ən çox zə rər çə kən əra zi Qu

el mim əya lə ti dir. Bu ra da 24 
nə fər tə bii fə la kə tin qur ba
nı olub. Xi la se di ci bri qa da lar 
daş qın böl gə sin dən 214 nə
fə ri  xi las edib. Tə bii fə la kət  
yol lar da in san tə la fa tı ilə nə
ti cə lən av to mo bil qə za la rı nın  
da art ma sı na sə bəb olub.

Bel çi ka da Həm kar lar İt
ti fa qı nın ça ğı rı şı ilə  sərt qə
na ət si ya sə ti nə qar şı küt lə vi 
eti raz ak si ya la rı baş la yıb. Ak
si ya lar da döv lət və özəl sek to
run əmək daş la rı iş ti rak edir. 
Nü ma yiş çi lər ye ni hö ku mə tin 
hə ya ta ke çir di yi iq ti sa di is la
hat lar proq ra mı na qar şı eti
raz la rı nı bil di rib lər. Ye ni is
la hat lar ver gi lə rin və tə qa üd 
ya şı nın ar tı rıl ma sı, həm çi nin 
so si al və sə hiy yə sis te min də 

büd cə nin azal dıl ma sı nı  nə
zər də tu tur. Ak si ya lar öl kə
nin 4 əya lə tin də hə ya tı if ic 
edib. 

Eti raz ak si ya la rı sə bə
bin dən Ant ver pen, Lim burq, 
Lük sem burq və Eno əya lət
lə rin də də mir yo l vağ zal la rı, 
mək təb, uşaq bağ ça la rı və 
poçt şö bə lə ri fəa liy yə ti ni da
yan dı rıb. Eno da 200 eti raz çı 
“Şar le rua” ha va li ma nı na gi ri
şi bağ la yıb. 

No yab rın 25də Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də Azər
bay ca nın gör kəm li bəs tə ka rı, 
dün ya mu si qi sin də sim fo nik 
mu ğam jan rı nın ba ni si Fik
rət Əmi ro vun xa ti rə si nə həsr 
olu nan ki ta bın təq di mat mə
ra si mi və kon sert ke çi ri lib. 
Azər bay can mə də niy yə ti nin 
ya şa dıl ma sı, in ki şa fı və təb li
ği məq sə di da şı yan bu la yi hə 
Hey dər Əli yev Fon du və Hey
dər Əli yev Mər kə zi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə re al la şıb.

Qeyd edək ki, “Fik rət Əmi
rov” ki ta bı bəs tə ka rın şəx si ar
xi vi əsa sın da ha zır la nıb. Nəş rə 
bəs tə ka rın “Se vil” ope ra sı və 
“Min bir ge cə” ba le ti nin CD
lə ri də da xil dir.

Ki tab Fik rət Əmi rov mu si
qi si nin kök lə ri nin ge dib çıx dı
ğı Şu şa şə hə ri nin, 19cu əs rin 
so nu 20ci əs rin əv vəl lə rin də 
ora da kı mu si qi mü hi ti nin təs

vi ri ilə baş la yır. Ha di sə lər xro
no lo ji ar dı cıl lıq la da vam et di ri
lir, mu si qi çi Əmi rov lar sü la lə
si nin hə yat və ya ra dı cı lıq yo lu 
iz lə ni lir, Fik rət Əmi ro vun öl
məz əsər lə ri nin ya ran ma ta rix
çə si, on la rın ər sə yə gəl mə si nə 
sə bəb ol muş mə də ni mü hit 
əks et di ri lir. Ki tab da gör kəm li 
bəs tə kar və əsər lə ri haq qın
da müx tə lif dövr lər də mət bu
at or qan la rın da dərc olun muş 
rəy lər, ta nın mış şəx siy yət lə rin 
fi kir lə ri də top la nıb.

Azər bay can mu si qi si nin 
ko ri fey lə rin dən olan Fik rət 
Əmi rov 1922ci il no yab rın 
22də Gən cə də ana dan olub. 
Azər bay can pe şə kar mu si qi 
sə nə ti nin ba ni si Üze yir Ha cı
bəy li nin tə lə bə si ol muş Fik rət 
Əmi ro vun ya ra dı cı lı ğı müx
tə lif janr la rı əha tə edib. Bəs
tə kar “Şur” və “Kürd ov şa rı” 
sim fo nik mu ğam la rı ilə dün ya 
mu si qi ta ri xin də ye ni li yə im za 
atıb və sim fo nik mu ğam jan rı
nın əsa sı nı qo yub. Şərq na ğıl
la rı əsa sın da ya rat dı ğı “Min bir 
ge cə” ba le ti ona öl kə hü dud la
rın dan kə nar da da şöh rət qa
zan dı rıb.

Görkəmli sənətkar Fik
rət Əmi rov 1984cü il fev ra lın  
20də dün ya sı nı də yi şib.

Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə
si nin 100cü il dö nü mü ilə əla
qə dar no yab rın 24də “Ka pell
ha us” Al manAzər bay can Mə
də niy yət Cə miy yə tin də sər gi 
ke çi ri lib və sil si lə təd bir lə rin 
açı lı şı olub.

Al ma ni ya nın Azər bay can
da kı sə fi ri Hayd run Tem pel öz 
çı xı şın da bildirib ki, bu mü ha
ri bə mil yon lar la in sa nın hə ya
tı na son qo yub, bir çox döv lət
lə rə bö yük zi yan vu rub.

Fran sa nın Azər bay can da kı 
sə fi ri Pas kal Mon ye qeyd edib ki, 
Fran sa ilə Al ma ni ya nı möh kəm 
dost luq mü na si bət lə ri, həm
çi nin mə də niy yət sa hə sin də 
əmək daş lıq bir ləş di rir.

Sər gi də fran sız rəs sa mı 
Fer nan Za ko nun iş lə ri, ha be lə 
XX əs rin əv vəl lə rin də və Bi
rin ci Dün ya mü ha ri bə si döv
rün də Av ro pa nın hə ya tı nı əks 
et di rən ağqa ra fo to şə kil lər 
nü ma yiş et di ri lir.
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AzərbaycanRespublikasıNazirlərKabinetinin30may2014-cüiltarixli
171nömrəliQərarıilətəsdiqedilmiş“İctimaiŞuranınvətəndaşcəmiyyəti
institutlarıtərəfindənseçilməsinədairƏsasnamə”yəuyğunolaraq,Binəqə-
diRayonİcraHakimiyyətibaşçısının12noyabr2014-cüiltarixli226saylı
sərəncamıiləRİHyanındaİctimaiŞurayaseçkinintəşkiliməqsədiiləyerli
icrahakimiyyətivəyerliözünüidarəetməorqanlarınınəməkdaşlarından4
üzv,vətəndaşcəmiyyəti institutunümayəndələrindən5üzvolmaqla,9
nəfərdənibarətseçkikomissiyasıyaradılmışdır.

İctimaiŞurayaüzvlərvətəndaşcəmiyyətiinstitutlarınınbərabərsayda
təmsilçilərindənibarətbirgəyığıncaqdavətəndaşcəmiyyətiinstitutlarının
nümayəndələritərəfindənseçilir.

Bununlaəlaqədarolaraq,13noyabr2014-cüiltarixdənetibarən20iş
günümüddətindəBinəqədiRayonİcraHakimiyyətiyanındaİctimaiŞuraya
namizədlərinirəlisürülməsi,qeydiyyatıelanolunurvə11dekabr2014-cü
iltarixindəbaşaçatacaqdır.

SeçkiiləəlaqədarbinəqədiRİhbaşçısıaparatınınSənədlərləvə
vətəndaşlarınmüraciətləriiləişşöbəsinəmüraciətolunabilər.
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