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Gənclərsiyasətiüzrə
birinciqlobalforum

Okt yab rın 29-da Ba kı da 
Gənc lər si ya sə ti üz rə bi rin ci 
qlo bal fo ru mun rəs mi açı lış 
mə ra si mi olub. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev mə ra sim də iş-
ti rak edib.

Fo rum da ge niş nitq söy lə-
yən döv lə ti mi zin baş çı sı de-
yib: “Gənc lər si ya sə ti ilə bağ lı 
öl kə miz də ke çi ri lən ilk qlo bal 
fo rum bi zim üçün çox va cib 
təd bir dir. Bu qə dər çox öl kə-
nin nü ma yən də lə ri ni qə bul 
et mək dən bö yük şə rəf his si 
du yu ruq. Əmi nəm ki, öl kə-
miz də ke çi rə cə yi niz vaxt si zin 
xa ti rə niz də qa la caq. Gənc lər 
si ya sə ti ilə bağ lı ilk fo ru mun 
bu ra da ke çi ril mə sin dən fə rəh 
his si du yu ruq. Əl bət tə ki, gə-
lə cək də bir çox fo rum lar da 
ke çi ri lə cək. La kin bu fo rum 
ta rix də ilk fo rum ki mi qa la-
caq. Biz qə bul edən öl kə ki-
mi Azər bay ca nı seç dik lə ri nə 
gö rə təş ki lat çı la ra min nət da-
rıq. Bu nu hö ku mə ti mi zin id-
man və gənc lər, fə al in ki şaf 
si ya sə ti sa hə sin də gös tər di yi 
səy lə rin yük sək qiy mət lən-
di ril mə si ki mi qə bul edi rik. 
Gənc lər, id man, in cə sə nət 
bir-bi ri ilə bağ lı dır. Öl kə miz 
və hö ku mə ti miz hə ya tı mı zın 
bu sa hə lə ri nə bö yük əhə miy-
yət ve rir.

Bi zim üçün mü hüm prio-
ri tet lər dən bi ri də təh sil dir. 
Fə rəh lə ni rik ki, Azər bay-
can da sa vad lı lıq sə viy yə si 
yüz fa iz tə min edi lib. Gənc-
lər si ya sə ti nə gəl dik də, 
həm çi nin ol duq ca mü kəm-
məl qa nun ve ri ci lik ba za sı 

möv cud dur. Gənc lər si ya sə-
ti ilə bağ lı qa nun var. Azər-
bay can da gənc lər lə bağ lı iki 
Döv lət Proq ra mı qə bul edi-
lib və uğur la hə ya ta ke çi ri lib. 
Bu ya xın lar da biz Gənc lər 
Fon du nu ya rat mı şıq. Döv-
lət büd cə sin dən bu fon da 
ay rı lan və sa it lər gənc lə rə 
öz lə ri ni cə miy yət də təq dim 
et mə yə şə ra it ya ra dır. On lar 
mə də niy yət, təh sil və so si al 
sa hə lə rə, elə cə də si ya si is-
la hat la ra aid olan la yi hə lər 
üzə rin də iş lə yir lər. Baş qa 
söz lə de sək, bu fond gənc 
nəs lə öz is te da dı nı mü əy yən 
et mə yə, özü nü cə miy yə tə 
təq dim et mə yə və be lə lik lə, 
öl kə mi zin in ki şa fı na töh fə 
ver mə yə yar dım edir.

Təh sil və sa vad lı lıq mə-
sə lə lə ri nə to xun dum. Həm-
çi nin bil dir mək is tə yi rəm ki, 
təh sil də hö ku mə ti miz üçün 
əsas prio ri tet lər dən bi ri dir. 
Çün ki biz ta ma mi lə əmi nik ki, 
yal nız təh sil li, müx tə lif sa hə-
lər də bi lik lə rə ma lik in san lar 
həm öl kə nin, həm öz lə ri nin 
in ki şa fı na kö mək edə bi lər lər. 
Əgər dün ya da in ki şaf et miş 
öl kə lə rin keç di yi yo la və əl-
də et di yi nai liy yət lə rə nə zər 
ye tir sək, gö rə rik ki, uğur lu 
in ki şa fın əsas va si tə lə ri ener ji 
sər vət lə ri, mi ne ral eh ti yat lar, 
neft və qaz yox, məhz təh sil, 
elm və tex no lo ji ye ni lik lər dir. 
Yal nız təh sil, bi lik və tex no lo-
gi ya bü tün bə şə riy yə tin apa-
rı cı qüv və si dir. Bü töv lük də 

bə şə riy yət in no va si ya lar dan, 
müa sir tex no lo gi ya lar dan fay-
da la nır. Bu na gö rə də təh sil 
Azər bay can da prio ri tet lər-
dən bi ri dir. He sab edi rik ki, 
bey nəl xalq təh sil mər kəz lə-
ri ilə sıx əmək daş lıq edə rək 
biz da ha bö yük nai liy yət lər 
qa za na bi lə rik. Bu sə bəb dən 
uzun il lər ər zin də hö ku mə-
ti miz gənc nə sil lə ri miz üçün 
dün ya nın apa rı cı uni ver si tet-
lə rin də təh sil proq ram la rı nı 
ma liy yə ləş di rir. Bu il 40 mil-
yon av ro ya ya xın və sa it gənc-
lə ri mi zin xa ric də təh si li üçün 
sərf edi lib. Ey ni za man da, biz 
Azər bay can da təh si lin sə viy-
yə si ni ar tır maq üçün bu sa hə-
yə bö yük sər ma yə lər ya tı rı rıq 
və uni ver si tet lə ri miz lə dün-

ya nın apa rı cı təh sil ocaq la rı 
ara sın da bey nəl xalq əla qə lə ri 
da ha da ar tır ma ğa ça lı şı rıq.

Biz bu si ya sə tin fay da sı nı 
gö rü rük. Çün ki bu gün Azər-
bay ca nın gənc nəs li ye ni, 
müa sir və müs tə qil öl kə nin 
qu rul ma sın da fə al iş ti rak edir.

Hö ku mə ti miz üçün prio-
ri tet lər dən bi ri də id man dır. 
Həm çi nin bi zim bu ra da da 
yax şı nai liy yət lə ri miz var. 
İd man çı la rı mız Azər bay ca nı 
bey nəl xalq ya rış lar da, dün ya 
və Av ro pa çem pio nat la rın da, 
elə cə də Olim pi ya Oyun la-
rın da la yi qin cə təm sil edir lər. 
So nun cu Olim pi ya Oyun la rı 
bi zim üçün ta ri xi əhə miy yə-
tə ma lik dir. 

Ardı səh. 2-də

BMT-ninbaşkatibitədbirə
böyükmaraqgöstərib

Əlaqələringenişləndirilməsi
vacibdir

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev okt yab rın 29-da 
BMT-nin ic ti mai mə lu mat 
şö bə si nin rəh bə ri Ma her 
Nas se ri, BMT baş ka ti-
bi nin gənc lər üz rə el çi si 
Ah mad Ra fi Mo ha mad Al-
hen da vi ni, Av ro pa Şu ra sı-
nın de mok ra ti ya üz rə baş 
di rek to ru Sne ja na Sa mard-
jiç-Mar ko vi çi və UNES CO 
baş di rek to ru nun kö mək-
çi si Lal la Aişa Ben Bar ka nı 
qə bul edib.

BMT-nin ic ti mai mə-
lu mat şö bə si nin rəh bə ri 
Ma her Nas ser Gənc lər si-
ya sə ti üz rə bi rin ci qlo bal 
fo ru mun yük sək sə viy yə də 
təş ki li nə gö rə döv lə ti mi zin 
baş çı sı na min nət dar lı ğı nı 
bil di rib, Azər bay ca nın əl də 
et di yi bö yük nai liy yət lər 
mü na si bə ti lə təb rik lə ri ni 
çat dı rıb. O, BMT-nin baş 
ka ti bi Pan Gi Mu nun təd-
bi rə bö yük ma raq gös tər di-
yi ni vur ğu la yıb və baş ka ti-
bin fo rum iş ti rak çı la rı na 
vi deo mü ra ciə ti nin önə mi-
ni qeyd edib. Ma her Nas-
ser Gənc lər si ya sə ti üz rə 
bi rin ci qlo bal fo ru mun ilk 
də fə Ba kı da ke çi ril mə si nin 
gənc lər si ya sə ti sa hə sin də 
bey nəl xalq əmək daş lı ğın 
ge niş lən di ril mə si ba xı mın-

dan çox önəm li ol du ğu nu 
de yib.

BMT baş ka ti bi nin 
gənc lər üz rə el çi si Ah mad 
Ra fi Mo ha mad Al hen da vi 
təd bi rin BMT-nin gənc lər 
si ya sə ti üz rə ilk qlo bal fo-
ru mu ol ma sı nın önə mi ni 
vur ğu la yıb. O, fo ru mun bu 
gü nə dək bu sa hə də ən çox 
öl kə və nü ma yən də nin bir 
ara ya gəl di yi təd bir ol du ğu-
nu qeyd edib. Ah mad Ra fi 
Mo ha mad Al hen da vi fo ru-
mun yük sək sə viy yə də ke-
çi ril mə si nə ver di yi dəs tə yə 
gö rə döv lə ti mi zin baş çı sı na 
min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Gənc lər si ya sə ti üz rə bi-
rin ci qlo bal fo ru mun Azər-
bay can da ke çi ril mə si nin 
əhə miy yə ti ni qeyd edib. 
BMT-nin baş ka ti bi Pan Gi 
Mu nun fo ru ma ün van la dı-
ğı vi deo mü ra ciə ti ni təd bi rə 
bey nəl xalq sə viy yə də ve ri-
lən önə min ifa də si ki mi 
də yər lən di rən döv lə ti mi-
zin baş çı sı Azər bay ca nın 
ar tıq çox nü fuz lu bey nəl-
xalq təd bir lə rin ke çi ril di-
yi bir mə ka na çev ril di yi ni 
qeyd edib, bu nun öl kə lər 
və xalq lar ara sın da əmək-
daş lı ğın da ha da ge niş lən-
di ril mə si işi nə xid mət et di-
yi ni vur ğu la yıb.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev okt yab rın 29-da Kü-
vey tin gənc lər mə sə lə lə ri 
üz rə döv lət na zi ri Şeyx Sal-
man Sa bah Sa lem əl-Ha-
mud əl-Sa ba hı qə bul edib.

Qo naq Ba kı da ke çi ri-
lən Gənc lər si ya sə ti üz rə 
bi rin ci qlo bal fo ru mun işə 
baş la ma sı mü na si bə ti lə 
Pre zi dent İl ham Əli ye vi və 
bü tün Azər bay can xal qı nı 
təb rik edib. Öl kə miz də ol-
ma ğın dan məm nun luq his-
si ke çir di yi ni de yən Kü vey-
tin döv lət na zi ri də və tə və 
gös tə ri lən qo naq pər vər li yə 
gö rə min nət dar lı ğı nı bil di-
rib.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Kü vey tə sə fə ri ni və Kü veyt 
rəh bər li yi ilə ke çir di yi gö-
rüş lə ri məm nun luq la xa tır-
la yıb. Öl kə lə ri miz ara sın da 
möv cud olan əla qə lə rin 
iki tə rəf li əmək daş lı ğın 
yax şı nü mu nə si ol du ğu nu 
bil di rən döv lə ti mi zin baş-
çı sı Azər bay can ilə Kü vey-
tin bey nəl xalq təş ki lat lar 
çər çi və sin də də da im bir-
bi ri ni dəs tək lə mə si nin və 
ma raq la rı nı mü da fiə et mə-
si nin önə mi ni vur ğu la yıb. 
Pre zi dent İl ham Əli yev öl-
kə lə ri miz ara sın da gənc lər 
si ya sə ti sa hə sin də əla qə lə ri 
ge niş lən dir mə yin va cib ol-
du ğu nu de yib.

Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli ye vin Fran sa Res pub-
li ka sı na iş gü zar sə fər edib.

Okt yab rın 27-də Pa ris də, 
Ye li sey sa ra yın da Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl-
ham Əli ye vin və Fran sa Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti Fran-
sua Ol lan dın gö rü şü olub.

Sa ra yın qar şı sın da döv-
lə ti mi zin baş çı sı nın şə rə fi nə 
fəx ri qa ro vul dəs tə si dü zü lüb.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
fəx ri qa ro vul dəs tə si nin qar-
şı sın dan ke çib.

Fran sa Pre zi den ti Fran sua 
Ol land Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vi qar şı la yıb.

Döv lət baş çı la rı bir gə fo to 
çək di rib lər.

Gö rüş də Azər bay can 
ilə Fran sa ara sın da iki tə rəf-
li mü na si bət lə rin müx tə lif 
sa hə lər də uğur lu in ki şa fın-
dan məm nun luq ifa də edi lib. 
Ener ji, aero kos mik sə na ye, 
hər bi-tex ni ki, təh sil, met ro 
in şaa tı və di gər sa hə lər də 
əmək daş lı ğın da ha da ge niş-

lən di ril mə si üçün yax şı pers-
pek tiv lə rin ol du ğu bil di ri lib. 
“Cə nub” dəh li zi ener ji la yi-
hə si nin re al laş ma sı ət ra fın da 
qar şı lıq lı fi kir lər din lə ni lib.

Söh bət za ma nı Er mə nis-
tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa-
ra bağ mü na qi şə si nin həl li ilə 
bağ lı da nı şıq la rın və ziy yə-
ti, mü na qi şə nin bey nəl xalq 
hü quq nor ma la rı na əsa sən, 
bu nun la bağ lı in di yə dək qə-
bul edil miş sə nəd lə rə uy ğun 
əda lət li həl li ət ra fın da fi kir 
mü ba di lə si apa rı lıb. Mü na qi-
şə ilə bağ lı sta tus-kvo nun də-
yi şil mə si nin, iş ğal olun muş 
əra zi lə rin azad edil mə si nin 
zə ru ri li yi vur ğu la nıb.

İş gü zar sə fər  
çər çi və sin də  
Pa ris də gö rüş lər  

Okt yab rın 27-də Pa ris də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin və 
Er mə nis tan Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Serj Sar kis ya nın 
ATƏT-in Minsk qru pu nun 

həm sədr lə ri ilə bir gə gö rü şü 
olub.

Son ra Azər bay can Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vin və Er-
mə nis tan Pre zi den ti Serj Sar-
kis ya nın gö rü şü ke çi ri lib.

Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli ye vin və Er mə nis tan 
Pre zi den ti Serj Sar kis ya nın 
ATƏT-in Minsk qru pu nun 
həm sədr lə ri ilə ye ni dən bir-

gə gö rü şü olub.
Da ha son ra Fran sa Res-

pub li ka sı nın Pre zi den ti Fran-
sua Ol lan dın, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl-
ham Əli ye vin və Er mə nis tan 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Serj Sar kis ya nın ATƏT-in 
Minsk qru pu nun həm sədr lə-
ri nin iş ti ra kı ilə bir gə gö rü şü 
ke çi ri lib.

Gö rüş lər dən son ra Fran sa 
Pre zi den ti Fran sua Ol land tə rə-
fin dən Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin və Er mə nis tan 
Pre zi den ti Serj Sar kis ya nın şə-
rə fi nə şam ye mə yi ve ri lib.

Okt yab rın 28-də Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli ye vin Fran sa 
Res pub li ka sı na iş gü zar sə fə ri 
ba şa ça tıb.

AzərbaycanPrezidentininFransaya
işgüzarsəfəri
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 Heydər Əliyev Fondu

AzərbaycanDövlət
simfonikorkestri
Almaniyada

AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevİnsanHüquqlarıüzrəAvropa
Məhkəməsininsədriniqəbuledib

Rumıniyadauşaqevinə
yardım

Hey dər Əli yev Fon du-
nun təş ki lat çı lı ğı və Azər-
bay ca nın Al ma ni ya da kı sə-
fir li yi nin dəs tə yi ilə bu öl-
kə də ke çi ri lən Azər bay can 
mə də niy yət gün lə ri çər-
çi və sin də okt yab rın 28-də 
Han no ver şə hə rin də Üze-
yir Ha cı bəy li adı na Azər-
bay can Döv lət sim fo nik or-
kest ri nin kon ser ti olub.

Han no ver Konq res 
Mər kə zin də ke çi ri lən kon-
sert də çı xış edən sə fir Pər-
viz Şah ba zov de yib ki, bu 
kon sert 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 nın tə-
şəb bü sü ilə ke çi ri lən sil si lə 
təd bir lər dən bi ri dir. Sə fir, 
həm çi nin, öl kə mi zin sü-
rət li in ki şa fı, zən gin mu si-
qi ənə nə lə rin dən da nı şıb, 
Azər bay ca nın “kon ser va-
to ri ya sı” ki mi ta nı nan Qa-
ra ba ğın qon şu Er mə nis tan 
tə rə fin dən iş ğal olun du ğu-
nu diq qə tə çat dı rıb. 

Təd bi rin apa rı cı sı Hey-
dər Əli yev Fon du və onun 
pre zi den ti Meh ri ban Əli-
ye va nın fəa liy yə ti ba rə də 
mə lu mat ve rib. Bil di ri lib 
ki, Hey dər Əli yev Fon du 
və onun rəh bə ri Meh ri ban 
Əli ye va Azər bay can da və 
xa ri ci öl kə lər də mə də ni 
ir sin qo ru nub-sax lan ma sı, 
mə də niy yət mü na si bət lə-
ri nin təş vi qi və gənc lə rin 
təh si li sa hə sin də mü hüm 
iş lər gö rüb. 

Fu ad İb ra hi mo vun di ri-
jor lu ğu ilə ke çən kon sert də 
mil li və klas sik mu si qi lər 
səs lən di ri lib. 

Qo naq la ra Hey dər Əli-
yev Fon du nun ye ni nəş ri 
olan “Azər bay can da al man 
iz lə ri” ki ta bı da təq dim 
olu nub. Al ma ni ya lı pro-
fes sor, dok tor Eva Ma ria 
Auxun mü əl li fi ol du ğu ki-
tab da al man la rın Azər bay-
can da məs kun laş ma sı ta ri xi 
ba xım dan şərh edi lib, el mi 
fakt lar, xə ri tə lər, fo to lar öz 
ək si ni ta pıb. 

Təd bir çər çi və sin də 
iz lə yi ci lər “Azər bay can da 
al man iz lə ri” fo to sər gi si və 
“Al ma ni ya bir rəs sa mın gö-
zü ilə” mü sa bi qə si nin qa-

lib lə ri nin rəsm əsər lə rin-
dən iba rət eks po zi si ya ilə 
ta nış olub lar.

Təd bir də Aşa ğı Sak-
so ni ya fe de ral tor pa ğı par-
la men ti nin de pu tat la rı, 
Han no ver şə hər şu ra sı nın 
üzv lə ri, Al ma ni ya da akk-
re di tə olun muş dip lo ma-
tik kor pu sun təm sil çi lə ri, 
ic ti ma iy yət və mət bu at 
nü ma yən də lə ri, o cüm lə-
dən Tür ki yə nin kon su lu 
Meh met Gü nay, Han no ver 
Uni ver si te ti nin rek to ru Er-
ci Bar ke, Han no ver me ri nin 
müa vi ni To mas Herr mann, 
Han no ve rin po lis rəi si Uve 
Lüh rig, şə hər bə lə diy yə si-
nin üz vü Mak si mi li an Op-
pelt və Aşa ğı Sak so ni ya nın 
Yə hu di İc ma sı nın səd ri Mi-
xa el Fürst iş ti rak edib lər. 

Fon dun qeyd olu nan 
nəş ri, ey ni za man da Azər-
bay can in cə sə nə ti nü-
mu nə lə ri no yab rın 4-də 
Düs sel dorf şə hə rin də təş-
kil olu na сaq təd bir də də 
təq dim edi lə cək. Hə min 
gün, həm çi nin Düs sel dor-
fer Şa uş pil ha us kon sert za-
lın da  El çin Şi ri no vun caz 
qru pu nun kon ser ti ola caq. 
Kon sert də ta ma şa çı lar caz 
imp ro vi za si ya la rı ilə ya na-
şı, ud və ba la ban da mil li 
mu si qi lə ri mi zi də din lə yə 
bi lə cək lər. 

Bu ərə fə də Al ma ni ya 
mət bua tı Hey dər Əli yev 
Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lə cək təd bir lər dən 
ya zır. Öl kə me dia sın da ya-
yı lan ma te ri al lar da mə də-
niy yət gün lə ri ba rə də ge-
niş mə lu mat ve ri lir. Qeyd 
edi lir ki, Döv lət Sim fo nik 
Or kest ri Han no ver Konq-
res Mər kə zin də Azər bay-
ca nın gör kəm li bəs tə kar la-
rı nın əsər lə ri ni ifa edə cək. 
Ey ni za man da bu təd bir lər 
Azər bay can in cə sə nə ti, 
rəs sam la rı ilə ya xın dan ta-
nış lıq im ka nı ya ra da caq.

Hey dər Əli yev Fon du-
nun dəs tə yi ilə Bu xa res tin 
5-ci sek to run da yer lə şən 
“Mü qəd dəs Ma ria” uşaq 
evi nə məi şət tex ni ka sı, ər-
zaq və ge yim dən iba rət hu-
ma ni tar yar dım edi lib. 

Uşaq evi nin di rek to ru 
Yu lia na Stoi çes ku Hey dər 
Əli yev Fon du nun hər za-
man eh ti ya cı olan in san la-
ra kö mək et di yi ni bil di rib 
və bu nun yük sək qiy mət-
lən di ril di yi ni söy lə yib. 
Y.Stoi çes ku uşaq evi nə 

edi lən bu yar dı ma gö rə 
Hey dər Əli yev Fon du na, 
xü su si lə Fon dun pre zi-
den ti Meh ri ban Əli ye va ya 
tə şək kür edib.

Hey dər Əli yev Fon du-
nun Ru mı ni ya nü ma yən-
də li yi nin di rek to ru İq bal 
Ha cı yev Fon dun fəa liy yə-
ti ba rə də mə lu mat ve rib. 
İ.Ha cı yev Fon dun Bu xa-
rest də və Ru mı ni ya nın di-
gər re gi on la rın da xey riy yə 
ak si ya la rı nı da vam edə cə-
yi ni söy lə yib.

Əvvəli səh. 1-də

Çün ki 2012-ci il Lon don 
Yay Olim pi ya Oyun la rın da 
Azər bay can əv vəl ki il lər lə 
mü qa yi sə də ən yük sək nə-
ti cə ni əl də et di. Azər bay can 
de mək olar ki, 200 öl kə ara-
sın da 30-cu ol du. Gənc lər 
ara sın da Olim pi ya Oyun-
la rı da Azər bay can üçün 
əla mət dar ol du. Yığ ma mız 
təx mi nən 200 öl kə ara sın da 
10-cu ol du. Bu, onu gös tə rir 
ki, Olim pi ya hə rə ka tı nın in-
ki şa fı, müa sir id man qur ğu-
la rı nın ya ra dıl ma sı si ya sə ti 
nə ti cə ve rir. Ey ni za man da, 
id man cə miy yə ti mi zin hə-
ya tı nın ay rıl maz his sə si nə 
çev ri lib. Gənc nəs lin id man 
fəa liy yə ti nə qo şul ma sı və 
hə vəs lən di ril mə si məq sə-
di ni da şı yan Döv lət proq-
ram la rı nə in ki öl kə nin bey-
nəl xalq ya rış lar da nü fu zu, o 
cüm lə dən gənc lə rə uğur lu 
yo lun gös tə ril mə si ba xı mın-
dan va cib dir. Ey ni za man da, 
fi zi ki sağ lam lıq gənc lə rə bü-
tün hə yat la rı bo yu yar dım çı 
olur. Bu nun sa yə sin də gənc-
lər pis vər diş lər dən, al ko qol-
dan, si qa ret çək mək dən və 
nar ko tik mad də lər dən uzaq 
olur lar.

Bu na gö rə si ya sə ti mi-
zin so si al sa hə si va cib dir. 
Həm çi nin fə rəh lə ni rik ki, 
Azər bay can Av ro pa və dün-
ya çem pio nat la rı nı qə bul 
edən öl kə yə çev ri lib. Gə lən 
il Azər bay can da ilk Av ro-
pa Oyun la rı nı ke çi rə cə yik. 
Bu, bi zim üçün ta ri xi ha di sə 
ola caq. Pa na me ri ka, Asi ya, 
Af ri ka Oyun la rın dan fərq li 
ola raq, Av ro pa Oyun la rı əv-
vəl lər heç za man ke çi ril mə-
yib. Bu təd bir ilk də fə bu ra-
da ke çi ri lə cək. Bu Oyun la ra 
6 min dən çox at let qa tı la caq. 
Bu id man təd bi ri ni Yay Olim-
pi ya Oyun la rı sə viy yə sin də 
ke çir mə yi plan laş dı rı rıq.

Biz 2016-cı il də Dün ya 
Şah mat Olim pia da sı nı ke çi-
rə cə yik. Şah mat ko man da mı-
zın uğur la rın dan da ha mı mız 
fə rəh lə ni rik. Ye ri gəl miş kən 
de yim ki, bu ko man da nın 
bü tün üzv lə ri gənc nəs lin 
nü ma yən də lə ri dir. On la rın 
sı ra sın da Av ro pa çem pi on la-
rı var. 2017-ci il də isə İs lam 
Həm rəy li yi Oyun la rı ke çi-
ri lə cək. Gö rür sü nüz ki, qı sa 
müd dət ər zin də Av ro pa və 
İs lam Həm rəy li yi Oyun la rı 
bir-bi ri ni əvəz lə yə cək. Əs-
lin də, bu, Azər bay ca nın bey-
nəl xalq mə sə lə lər də oy na dı-
ğı ro lu ay dın şə kil də nü ma yiş 
et di rir.

Biz na dir öl kə lər dən bi ri-
yik ki, ha zır da həm Na zir lər 
Ko mi tə sin də sədr lik et di yi-
miz Av ro pa Şu ra sı nın, həm 
də İs lam Əmək daş lıq Təş ki-
la tı nın üz vü yük. Biz 2008-ci 
il də baş la mış “Ba kı pro se-
si”nin tə şəb büs ka rı yıq. Hə-
min vaxt biz Av ro pa Şu ra sı na 
üzv döv lət lə rin mə də niy yət 
na zir lə ri nin ic la sı na on la rın 
İs lam Əmək daş lıq Təş ki la-
tın da kı həm kar la rı nı da də-
vət et dik. İlk də fə idi ki, bu 
ic las da Av ro pa və mü səl man 

alə mi ni təm sil edən 100-dən 
ar tıq öl kə iş ti rak edir di. Son-
ra dan bu təd bir da vam et di-
ril di. Biz ey ni təd bir lə ri gə-
lən il ər zin də də ke çi rə cə yik. 
Ona gö rə ki, bu tə şəb büs lər 
si vi li za si ya lar, xalq lar və öl-
kə lər ara sın da da ha çox an-
laş ma ya xid mət edir.

Azər bay ca nın ən bö-
yük nai liy yət lə rin dən bi ri 
on dan iba rət dir ki, bu ra da 
mə də ni müx tə lif lik, et nik 
və di ni to le rant lıq mü hi-
ti hökm sü rür. Azər bay can 
çox mil lət li, çox din li öl kə dir. 
Bü tün və tən daş la rı mız sülh 
və əmin-aman lıq şə rai tin də 
ya şa yır lar. Biz si vi li za si ya-
lar dia lo qu na töh fə ve ri rik. 
İki də fə mə də niy yət lə ra ra-
sı dia loq fo rum la rı nı ke çir-
mi şik. Mə də ni müx tə lif i yə, 
mul ti kul tu ra liz mə aid, dün-
ya nın müx tə lif yer lə rin də 
ya şa yan in san la rın han sı 
şə kil də bir gə iş lə mə si nə, 
əmək daş lı ğı na və qar şı lıq lı 
fəa liy yə ti nə həsr olun muş 
Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar 
Fo ru mu nu dörd də fə təş-
kil et mi şik. Çün ki ha mı mız 
bi li rik ki, bu gün ən bö yük 
təh did lər dən bi ri si vi li za-
si ya lar ara sın da ay rıl ma dır. 
Biz Azər bay can da ta ri xi mi-
zi, adət-ənə nə lə ri mi zi və 
coğ ra fi möv qe yi mi zi, Av ro pa 
və mü səl man təş ki lat la rı na 
üzv lü yü mü zü nə zə rə alı rıq. 
Biz sıx əmək daş lı ğa, da ha 
çox an laş ma ya, dəs tə yə töh-
fə ver mə yə ça lı şı rıq. He sab 
edi rəm ki, hə min səy lər yax-
şı nə ti cə lər ve rə cək. Bu gün 
biz bu ra da, Ba kı da bü tün 
dün ya dan gəl miş təm sil çi-
lə ri qə bul edi rik. Siz gənc lər 
cə miy yət lə ri ni zin fə al tə bə-
qə si nin nü ma yən də lə ri si niz. 
Si zin öz öl kə lə ri niz də bö yük 
gə lə cə yi niz var. Bu na gö rə 
ta nış ol maq, bir gə ça lış maq, 
bir-bi ri ni zin prob lem lə ri ni 
an la maq və yar dım et mək 
cəhd lə ri, fik rim cə, çox va-
cib dir. Ha zır kı qlo bal fo rum, 
həm çi nin bu ba xım dan çox 
əhə miy yət li ola caq.

Gənc nəs li miz in no va-
si ya lar la bağ lı mə sə lə lər də 
fə al iş ti rak edir. Gənc nə sil 
çox ya ra dı cı dır, di na mik dir. 
Həm çi nin, Azər bay can in-
for ma si ya-kom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı sa hə sin də də 
sü rət lə in ki şaf edir. Ha zır da 
ilk pey ki miz var. Biz kos mos 
sə na ye si nə ma lik olan öl kə-

yik. Bu na gö rə in for ma si ya 
tex no lo gi ya la rı çox sü rət lə 
in ki şaf edir və bu ra da gənc 
nəs li miz apa rı cı qüv və dir.

Biz iki il dən az müd dət 
ön cə “ASAN” ad la nan ye ni 
döv lət xid mət lə ri sis te mi ni 
tət biq et mə yə baş la mı şıq. İn-
gi lis cə bu, “easy” yə ni, “asan” 
de mək dir. Ey ni yer də “bir 
pən cə rə” prin si pi ilə təq ri-
bən 30 növ xid mət gös tə ri-
lir. “ASAN” sis te min də ça lı-
şan la rın və kö nül lü lə rin tam 
ək sə riy yə ti gənc nəs lin nü-
ma yən də lə ri dir. Bu na gö rə 
bu gün biz nes fəa liy yə ti nin 
bir çox sa hə lə rin də bi lik li, 
və tən pər vər, Azər bay ca nın 
in ki şa fı na çox sə da qət li gənc 
ida rə et mə mü tə xəs sis lə ri 
var. Əmi nəm ki, gə lən il lər-
də bu me yil da ha da güc lə nə-
cək. Bir söz lə, bun lar bi zim 
üçün əhə miy yət li olan əsas 
sa hə lər dir.

Azər bay can müs tə qil lik 
ba xı mın dan gənc öl kə dir, 
yal nız 23 il dir ki, müs tə qil-
dir. Ey ni za man da, əha li də 
çox gənc, di na mik və fə al-
dır. Gənc nəs li mi zi iq ti sa di 
və si ya si hə ya tı mı zın hər bir 
sa hə si nə qoş maq məq sə di lə 
apar dı ğı mız fə al döv lət si ya-
sə ti ha zır da yax şı bəh rə ve rir.

Təh lü kə siz lik mə sə lə lə-
ri nə gəl dik də, biz, həm çi nin 
yal nız gənc nəs lə gü və ni rik. 
Sər həd lə ri mi zi qo ru yan, ha-
zır da er mə ni tə ca vüz kar la rı 
ilə üz bə üz sən gər də da ya nan 
gənc azər bay can lı lar Və tə ni-
ni qo ru yur... 

Müs tə qil li yi mi zi bər pa 
et di yi miz za man iq ti sa diy-
ya tı mız de mək olar ki, sı-
fır sə viy yə sin də idi. Si ya si, 
hər bi böh ran, er mə ni iş ğa lı, 
və tən daş mü ha ri bə si, iq ti-
sa diy ya tın tam tə nəz zü lü 
1990-cı il lə rin əv vəl lə rin-
də ki və ziy yə tin sə ciy yə vi 
cə hət lə ri idi. La kin da vam lı 
səy lər lə si ya si sa bit lik, si ya si 
is la hat lar, de moq ra fik in ki şaf, 
müa sir de mok ra tik tə si sat lar, 
azad mət bu at for ma laş dı. Bu 
gün biz də in ter net azad dır 
və əha li mi zin 70 fa iz dən ço-
xu in ter net dən is ti fa də edir. 
Di gər si ya si azad lıq lar, qa nu-
nun ali li yi, iq ti sa di tə rəq qi 
və is la hat lar uğur lu in ki şa fı 
şərt lən dir di. Si ya si is la hat lar 
və azad lıq lar ol ma dan da-
vam lı uğur qa zan maq müm-
kün de yil di. Çün ki siz uğu ru 
mü əy yən vaxt üçün əl də edə 

bi lər si niz, la kin da vam lı uğur 
üçün in san la ra əsas azad lıq-
la rı tə min et mə li si niz. Çün ki 
hər bir kəs ana dan azad do-
ğu lur və in san lar azad cə-
miy yət də, təh lü kə siz lik də 
və bü tün əsas azad lıq la rın 
mü da fiə olun du ğu şə ra it də 
ya şa ma lı dır lar.

Bu na gö rə si ya si is la hat la-
ra iq ti sa di is la hat lar la dəs tək 
ver dik. İq ti sa di is la hat lar ol-
ma dan si ya si is la hat la rı hə-
ya ta ke çir mək çox çə tin dir. 
Özü nü tə min edən güc lü 
iq ti sa diy ya tın qu rul ma sı bi-
zim məq sə di miz idi. Bu nun 
sa yə sin də eti mad, iq ti sa di 
müs tə qil lik və nə ha yət, si ya-
si müs tə qil lik tə min olun du. 
Si ya si müs tə qil li yi, müs tə qil 
si ya sə ti iq ti sa di əsas lar ol ma-
dan tə min et mək çə tin dir. 
Özü nü tə min edən iq ti sa diy-
ya ta ma lik ol ma yan, di gər öl-
kə lər dən ası lı olan öl kə lə rə 
gəl dik də isə, on la rın öz lə ri 
də mü əy yən də rə cə də si ya si 
ba xım dan ası lı dır. Bu na gö rə 
hər bir öl kə əv vəl cə özü nün 
iq ti sa di müs tə qil li yi ni tə min 
et mə li dir. Be lə hal da siz özü-
nü zü azad, əmin, güc lü hiss 
edə cək si niz və öz mü la hi zə-
lə ri ni zi irə li sü rə bi lər si niz. 
On lar da bir da ha əda lə tə və 
bey nəl xalq hü qu qa əsas lan-
ma lı dır.

Azər bay can da bu gün 
də da vam et dir di yi miz iq ti-
sa di is la hat lar rə qəm lər də 
əks olu nur. 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. Bi zim üçün 
ən bö yük nai liy yət lər dən bi-
ri tək cə on dan iba rət de yil ki, 
son il lər ər zin də iq ti sa diy-
ya tı mız üç də fə ar tıb. Həm-
çi nin, yox sul luq və iş siz lik 
də 5 fai zə qə dər aza lıb. Bu, 
həm çi nin da ha çox gənc lə rə 
yar dım çı olan amil dir. Çün ki 
biz bö yük əmək qüv və si nə, 
müs bət de moq ra fik və ziy yə-
tə ma lik olan öl kə yik. Bu na 
gö rə iş yer lə ri nin ya ra dıl ma-
sı da im hə ya ta ke çi ril mə li-
dir. Biz son on il ər zin də 1 
mil yon 300 min iş ye ri aç mı-
şıq və iş siz lik so si al bə la ki mi 
Azər bay can da ar tıq möv cud 
de yil. Xa ri ci bor cu muz ümu-
mi da xi li məh su la nis bət də 
çox aşa ğı dır. Bu, yal nız 8 fa iz 
təş kil edir və o de mək dir ki, 
biz da ha çox ma liy yə re surs-
la rı nı cəlb edə bi lə rik, la kin 
biz bu rə qə mi keç mə mə yə 

ça lı şı rıq. Çün ki ümu mi da-
xi li məh sul-xa ri ci borc nis-
bə ti iq ti sa di sa bit li yin əsas 
ele ment lə rin dən bi ri dir. Ey-
ni za man da, bi li rik ki, da im 
borc gö tü rən öl kə lər bir gün 
onu yük sək fa iz lə qay tar ma-
lı dır lar.

Biz bu ra da si ya sət çi lə-
rin mə su liy yə ti mə sə lə si nə 
to xu nu ruq. Çün ki bu ra da 
gə lə cə yin bir çox mü hüm si-
ya sət çi lə ri ni gö rü rəm. Siz öl-
kə lə ri niz də yük sək və zi fə lər 
tu ta caq sı nız. Bu na gö rə si ya si 
xa dim lə rin si ya si mə su liy yə-
ti, iq ti sa diy yat üzə rin də mə-
su liy yət, həm çi nin çox əhə-
miy yət li mə sə lə dir. Bi li rik ki, 
bə zən mü əy yən öl kə lər də 
bə zi seç ki kam pa ni ya la rın da, 
si ya si və ziy yət lər də in san lar 
bö yük vəd lər ve rir ki, on lar 
əmək haq la rı nı, pen si ya la rı 
ar tı ra caq lar və cən nət ya ra-
da caq lar. İn san lar bu söz lə rə 
ina na raq hə min si ya sət çi lə rə 
səs ve rir lər. Si ya sət çi lər isə 
öz vəd lə ri ni ye ri nə ye tir mə-
li dir lər, la kin bu nu edə bil-
mir lər, çün ki iq ti sa di məh-
du diy yət lər var. Bu hal da 
on lar nə edir lə r? Baş la yır lar 
bey nəl xalq ma liy yə tə si sat-
la rın dan, di gər öl kə lər dən 
borc gö tür mə yə. Bu, bir pi ra-
mi da ya ox şa yır. Da yan ma dan 
kre dit lər yı ğır lar və bir gün 
hər şey da ğı lır. La kin kim 
əziy yət çə ki r? Ye nə də adi 
in san lar. Hə min po pu list bə-
ya nat la ra al dan mış in san lar 
əziy yət çə kir, çün ki on la rın 
ma aş la rı, pen si ya la rı azal dı-
lır, iş yer lə ri ix ti sar edi lir və s.

Bu na gö rə hər bir öl-
kə nin iq ti sa di möv qe yi re al 
və ziy yə tə əsas lan ma lı dır. İs-
la hat la rı ne cə apar maq la-
zım dı r? Bu nu et mək çə tin 
de yil. Sər ma yə lə ri ne cə cəlb 
et mək la zım dı r? Yax şı biz-
nes mü hi ti, sa bit si ya si və-
ziy yət və proq noz laş dı rı lan 
gə lə cək ol ma lı dır. Bu hal da 
sər ma yə dar gə lə bi lər, çün-
ki on la rı sər ma yə qoy ma ğa 
baş qa cür də vət et mək çox 
çə tin dir. Qlo bal ba zar lar da 
iq ti sa di və ma liy yə böh ra nı 
ye nə də da vam edir. Bu sa hə-
də mü əy yən təc rü bə miz var, 
iq ti sa diy ya tı mız da vam lı dır, 
çox şa xə li dir və irə li yə doğ ru 
rə van şə kil də ge dir. Da vam-
lı in ki şaf isə əsas hə də fi miz 
olub.

Ses si ya lar da si zi mü za-
ki rə lər göz lə yir. Bil dir mək 
is tə yi rəm ki, qo naq la rı mı zı 
bu ra da qə bul et mək bi zim 
üçün bö yük şə rəf dir. Fik-
rim cə, fo rum nə in ki mü za-
ki rə lər, o cüm lə dən Azər-
bay can haq qın da çox şe yi 
bil mək, öl kə mi zi da ha yax şı 
ta nı maq im ka nı ba xı mın dan 
va cib ola caq. Ümid edi rəm 
ki, bu gün lər xa ti ri niz də qa-
la caq. Azər bay can öz prio-
ri tet lə ri ni və məq səd lə ri ni 
ay dın şə kil də mü əy yən et-
miş gənc, müs tə qil, di na mik, 
müa sir öl kə dir. Biz Azər bay-
can gənc lə ri ki mi bö yük po-
ten si al, uğu ru mu zun apa rı cı 
qüv və si ilə gə lə cək də da ha 
bö yük nai liy yət lə rə im za ata-
ca ğıq”.

Gənclərsiyasətiüzrə
birinciqlobalforum

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
okt yab rın 24-də İn san Hü-
quq la rı üz rə Av ro pa Məh kə-
mə si nin səd ri Din Şpil ma nı 
qə bul edib.

İn san Hü quq la rı üz rə 
Av ro pa Məh kə mə si nin səd-
ri Din Şpil man Ba kı da ke çi ri-
lən “İn san hü quq la rı və əsas 
azad lıq la rı haq qın da Av ro pa 

Kon ven si ya sı nın öl kə da xi li 
tət bi qin də mil li ha kim lə-
rin ro lu” möv zu sun da bey-
nəl xalq konf ran sın Av ro pa 
öl kə lə ri ha kim lə ri ara sın da 
dia lo qun in ki şaf et di ril mə si 
və Azər bay can da məh kə-
mə sis te mi nin da ha da tək-
mil ləş di ril mə si ba xı mın dan 
önə mi ni qeyd edib. O, müx-
tə lif öl kə lər dən olan xey li 

say da ha kim lə rin konf rans da 
iş ti rak et di yi ni vur ğu la ya raq 
təd bi rin Av ro pa sə viy yə sin-
də əhə miy yə ti ni diq qə tə 
çat dı rıb.

Stras bur qa son sə fə ri-
ni məm nun luq la xa tır la-
yan döv lə ti mi zin baş çı sı 
öl kə mi zin xü su si lə Av ro pa 
Şu ra sı nın Na zir lər Ko mi tə-
si nə sədr li yi döv rün də Av-

ro pa nın mü va fiq qu rum la rı 
ilə fə al əmək daş lıq et di yi ni 
de yib və Azər bay can da ke-
çi ri lən mü hüm bey nəl xalq 
təd bir lə rin əhə miy yə ti ni 
qeyd edib. Pre zi dent İl ham 
Əli yev bu ba xım dan “İn san 
hü quq la rı və əsas azad lıq la rı 
haq qın da Av ro pa Kon ven si-
ya sı nın öl kə da xi li tət bi qin də 
mil li ha kim lə rin ro lu” möv-

zu sun da bey nəl xalq konf-
ran sın əla qə lə rin ge niş lən-
di ril mə si işi nə öz töh fə si ni 
ve rə cə yi nə əmin li yi ni vur-
ğu la yıb.

Gö rüş də Azər bay can ilə 
İn san Hü quq la rı üz rə Av-
ro pa Məh kə mə si ara sın da 
əmək daş lı ğın pers pek tiv lə-
ri ət ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rı lıb.
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ES Mı RA
Gə lən il Ba kı da ke çi ri lə-

cək ilk Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lıq la əla qə dar pay taxt 
Ba kı da hə ya ta ke çi ri lən ge-
niş miq yas lı abad lıq-qu ru cu-
luq, ye ni dən qur ma və tə miz-
lik iş lə ri Bi nə qə di ra yo nun-
dan da yan keç mə yib. Ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
mü va fiq sə rən ca mı ilə iyul 
ayı nın 1-dən start gö tür müş 
«Tə miz Bi nə qə di» çər çi və-
sin də son ay lar da çox şa xə li 
təd bir lər ic ra edi lir, pros-
pekt lər də, kü çə və park lar-
da tə miz lik, sə li qə-sah man 
ya ra dı lır. 

Ra yon əra zi sin də fəa liy-
yət gös tə rən ti ca rət və məi-
şət ob yekt lə rin də, is ti ra hət 
və mə də niy yət park la rın da, 
iri sə na ye mü əs si sə lə rin də 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si-
nin təb li ği nə xid mət edən 
mü tə ma di gö rüş lər təş kil 
olu nur. Ra yo nun tə miz sax la-
nıl ma sı na xid mət edən la yi hə 
əsa sın da eko lo ji və ziy yə tin 

ta raz laş dı rıl ma sı təd bir lə ri 
də xü su si diq qət mər kə zin-
də dir. Bu nun la bağ lı ya şıl-
laş dır ma iş lə ri apa rı lır, ağac-
lar əki lir, av to mo bil lə rin saz 
və ziy yət də ol ma sı nə za rət də 
sax la nı lır. 

«Tə miz Bi nə qə di» la yi-
hə si çər çi və sin də hər həf-
tə so nu   təş kil olu nan imə-
ci lik lər də sə mə rə li nə ti cə-
lər ve rir. Tə miz lik iş lə ri nə 

nə za rət, əsa sən, ra yo nun 
Mən zil-Kom mu nal Tə sər rü-
fat Bir li yi nin üzə ri nə dü şür. 
Bir li yin əmək daş la rı tə miz lik 
iş lə rin də xü su si fə al lıq la rı ilə 
se çi lir lər. Ötən ay lar da la yi hə 
çər çi və sin də əra zi lər də zi bil 
qu tu la rı nın yer ləş di ril mə si 
üçün müa sir tə ləb lə rə ca vab 
ve rən mey dan ça lar in şa olu-
nub, ay rı-ay rı məi şət tul lan-
tı la rı üçün isə xü su si qab lar 

yer ləş di ri lib. İmə ci lik lər za-
ma nı kü çə və pros pekt lər də 
sə li qə-sah man ya ra dıl maq-
la ya na şı, əki lən ağac la ra və 
bə zək kol la rı na qul luq gös-
tə ri lir, on la ra su ve ri lir, bö-
yü dül mə si üçün la zı mi iş lər 
gö rü lür.

İn di yə dək ra yon da 20-ə 
ya xın imə ci lik təş kil olu nub. 
Müx tə lif əra zi lər də ke çi ri lən 
imə ci lik lər də Mən zil İs tis-
mar Sa hə si nin (MİS) əmək-
daş la rı ilə ya na şı, sa kin lər və 
gənc lər də xü su si fə al lıq la rı 
ilə se çi lir lər. Bü tün bun la rın 
nə ti cə si dir ki, ha zır da Bi nə-
qə di ra yo nu nun ək sər ya şa-
yış mən tə qə lə rin də sə li qə-
sah man, tə miz lik göz ox şa yır. 
Gö rü lən iş lər həm də in san-
la rın asu də vaxt la rı nın sə mə-
rə li təş ki li nə xid mət edir. 

1 say lı MİS-in əmək da şı 
Səy yad Qu li yev bi zim lə söh-
bə tin də bil di rib ki, «Tə miz 
Bi nə qə di» la yi hə si nə dəs-
tək xa rak te ri da şı yan imə ci-
lik lər ra yon ic ti ma iy yə ti nin 

abad lıq-qu ru cu luq, tə miz lik 
iş lə rin də ya xın dan iş ti ra kı-
na im kan ya ra dır: «Bu, bi zim 
ümu mi işi miz dir. İmə ci lik lər 
za ma nı əra zi də sə li qə-sah-
man ya ra dı lır, tə miz lik iş lə ri 
apa rı lır, park lar da kı fəv va rə-
lə rin di bi tə miz lə nir, de zin-
fek si ya olu nur, əra zi də ki qa-
zon ör tük lə ri bi çi lir. İşi mi zi 
tək cə park lar da gör dü yü müz 
iş lər lə ye kun laş dır mı rıq, bi-
na la rın ət ra fın da da tə miz lik 
iş lə ri apa rı rıq. 

Ümu miy yət lə, Bi nə qə di 
ra yo nun da əha li yə xid mət 
yük sək sə viy yə də təş kil olu-

nub. Mə sə lən, ra yon da hər 
is ti ra hət gün lə ri imə ci lik lər 
üçün ma şın lar ay rı lır. Xü su si 
bir ma şın isə sa kin lə rin köh-
nə, is ti fa də yə ya rar sız mə iş-
lət ava dan lıq la rı nı da şı maq 
üçün dür. Yə ni Bi nə qə di sa-
kin lə ri ya rar sız ava dan lıq la rı-
nı bi na la rın ət ra fı na, kü çə lər 
at mır lar, on la rı xü su si ma şın-
la ra təh vil ve rir lər. Bu iş ke-
çir di yi miz imə ci li yin tər kib 
his sə si dir. Gör dü yü müz iş lə 
qü rur du yu ruq: ra yon sa kin-
lə ri nin tə miz park lar da is ti ra-
hət et di yi ni gö rən də yor ğun-
lu ğu mu zu da unu du ruq».

MAİL AĞA xA nOv

İki il dən ar tıq müd dət-
də Bi nə qə di ra yo nu nun 
müx tə lif ya şa yış mən tə qə-
lə rin də təş kil olu nan səy yar 
gö rüş lər sa kin lə rin üz ləş-
di yi prob lem lə rin ope ra tiv 
həl lin də mü hüm rol oy na-
yır. Okt yab rın 24-də 6-ci 
mik ro ra yon  S.Məm mə do va 
kü çə si 24 ün va nın da yer lə-
şən 246 say lı or ta mək tə bin 
akt za lın da 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 iş-
ti ra kı ilə sa kin lər lə  ke çi ri-
lən növ bə ti səy yar gö rüş də 
bu ba xım dan yad da qa lan 
ol muş dur. 

Gö rüş də Bi nə qə di RİH 
baş çı sı nın müa vin lə ri, Apa-
ra tın şö bə mü dir lə ri, ida rə, 
mü əs si sə, hü quq-mü ha fi-
zə or qan la rı nın rəh bər lə ri, 
mə sul iş çi lər və 137 nə fər 
qə sə bə sa ki ni iş ti rak et miş-

dir. Ra yon ic ra ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı sa kin lə ri sa lam-
la ya raq bil dir miş dir ki, öl kə 
baş çı sı cə nab İl ham Əli ye-
vin tap şı rıq və töv si yə lə ri-
nə mü va fiq ola raq,  yer lər də 
mün tə zəm gö rüş lər ke çi ri-
lir və sa kin lə ri na ra hat edən 
mə sə lə lə rin həl li is ti qa mə-
tin də ope ra tiv təd bir lər gö-
rü lür. Qeyd olun muş dur ki, 
bu gün ra yo nun hər bir ya-
şa yış mən tə qə sin də abad-
lıq-qu ru cu luq iş lə ri apa rı lır: 
«Bu gün kü səy yar gö rü şün 
məhz bu ra da ke çi ril mə-
si heç də tə sa dü fi de yil dir. 
Ha zır da S.Məm mə do va 24 
ün va nın da - bi na la rın qar-
şı sın da bö yük park sa lı nır. 
Gö rü şü bu ra da təş kil edər-
kən onu da da nə zə rə al dıq 
ki, sa kin lə rin gö rü lən iş lər-
lə bağ lı han sı sa ar zu və is-

tək lə ri, tək lif ə ri ola bi lər. 
Mü şa hi də lə ri miz gös-

tə rir ki, möv sü mi ola raq 
sa kin lə rin şi ka yət lə ri nin 
möv zu su də yi şir. Mə sə lən, 
qış da is ti lik təc hi za tı, qa-
zın təz yi qi nin zə if ol ma sı, 

yay da su yun ve ril mə sin də 
fa si lə lə rin ya ran ma sı, bə zi 
hal lar da kə sil mə si ilə bağ lı 
mü ra ci ət lər olur. Ümu mi-
lik də, ra yon da sa kin lə rin 
da ha çox üz ləş di yi prob-
lem lər ba rə də ümu mi mə-
lu ma tım var. Bə zi prob lem-
lə ri isə və tən daş lar öz lə ri 
be lə gö rüş lər də səs lən di-
rir lər. Əs lin də, səy yar gö-
rüş lə rin məq sə di də məhz 
sa kin lə ri na ra hat edən mə-
sə lə lə ri on la rın öz dil lə-
rin dən eşit mək, nöq san və 
ça tış maz lıq la rı nın, so si al 
prob lem lə ri nin həl li is ti qa-
mə tin də mü va fiq təd bir lər 
hə ya ta ke çir mək dir. Ra yon 
rəh bər li yi da im in san lar la 
can lı, sə mi mi ün siy yət ya-
rat ma ğa, ça tış maz lıq la rı ye-
rin də cə  öy rən mə yə ça lı şır. 
Bü tün bun lar cə nab Pre zi-

den tin qar şı mı za qoy du ğu 
əsas və zi fə lər dən dir və biz 
də öz növ bə miz də, gös tə ri-
lən eti ma dı la yi qin cə doğ-
rult maq üçün əli miz dən 
gə lə ni edi rik. Bu gö rüş lər-
də qal dı rı lan prob lem lə rə, 

səs lən di ri lən rəy və tək-
lif lə rə həs sas lıq la ya na şır, 
on la rın həl li üçün ra yo nun 
bü tün im kan la rın dan, re-
surs la rın dan is ti fa də edi rik. 
Tə bii ki, bü tün prob lem lə-
rin  həl li üçün mü əy yən za-
ma na eh ti yac var. İna nı ram 
ki, ha mı mız bir lik də əl-ələ 
ve rə rək möv cud ça tış maz-
lıq la rın ara dan qal dı rıl ma sı 
yo lun da əli miz dən gə lə ni 
edə cək, qar şı da du ran bü-
tün və zi fə lə rin öh də sin dən 
lə ya qət lə gə lə cə yik». 

Son ra sa kin lə rin şi ka yət 
və tək lif ə ri din lə nil miş dir. 
Mik ro ra yon sa ki ni İs lam 
Bə ki rov çı xış edə rək hə ya-
ta ke çi ri lən abad lıq və qu-
ru cu luq iş lə ri nə gö rə öl kə 
rəh bər li yi nə min nət darl ğı-
nı bil dir miş, əra zi də na ra-
hat lıq do ğu ran bə zi nöq san 

və ça tış maz lıq la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı nı xa hiş et miş-
dir.

Di gər mik ro ra yon sa-
ki ni Səi də Məm mə do va 
ra yon da gö rü lən iş lə rin in-
san lar da bö yük ra zı lıq və 
ümid his si do ğur du ğu nu 
bil dir miş dir: «Uzun il lər ər-
zin də Bi nə qə di ra yo nun da, 
o cüm lə dən 6-ci mik ro ra-
yon da çox say lı prob lem lər 
möv cud idi. De mək olar 
ki, bu prob lem lə rin həl li nə 
ümi di mi zi itir miş dik. Ar-
tıq bu gün bü tün sa hə lər də 
cid di dö nüş ya ra nıb. 6-cı 
mik ro ra yon da  son il lər çox 
bö yük iş lər gö rü lüb və ha-
zır da da abad lıq-qu ru cu luq 
iş lə ri da vam et di ri lir».

Sa kin Qa lib Məm mə-
dov isə ya şa dı ğı bi na nın 
qar şı sın da gö zəl bir par kın 
sa lın ma sı na gö rə min nət-
dar lı ğı nı bil dir miş, ey ni za-
man da, əra zi də na ra hat lıq 
do ğu ran bə zi nöq san və ça-
tış maz lıq la rın ara dan qal dı-
rıl ma sı nı xa hiş et miş dir. 

Mik ro ra yon sa kin lə rin-
dən Rə şid Bə ki rov, Rə hi lə 
Bə də lo va, Arif Hü sey nov, 
Əli mu rad Mu ra dov, Ta mil-
la Məm mə do va, Xu da dat 
Əli yev və baş qa la rı çı xış 
edə rək mik ro ra yon da ge-
dən abad lıq və qu ru cu luq 
iş lə ri nə gö rə öl kə rəh bər li-
yi nə min nət dar lıq la rı nı bil-
dir miş, on la rı na ra hat edən 
bə zi nöq san və ça tış maz lıq-
la rın ara dan qal dı rıl ma sı nı 
xa hiş et miş lər. 

Gö rüş də iş ti rak edən 
sa kin lə ri diq qət lə din lə yən 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı prob lem lə rin ope-
ra tiv həl li üçün sə la hiy yət-
li qu rum la rın rəh bər lə ri nə 
la zı mi gös tə riş lə ri ni  ver-
miş dir.

MAİL AĞA xA nOv

Bi nə qə di ra yo nun da uşaq, 
ye ni yet mə və gənc lə rin fi zi ki-
mə nə vi tər bi yə si nin düz gün 
təş ki li, ha be lə on la rın öl kə miz 
üçün la yiq li və tən daş ki mi ye-
tiş mə lə ri üçün bü tün zə ru ri 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Gənc 
nəs lin Və tə nə mə həb bət, ha-
be lə Azər bay can xal qı nın ta-
ri xi nə, mə də ni ir si nə, döv lət 
di li nə və rəmz lə ri nə,  mil li-
mə nə vi də yər lə ri nə hör mət 
ru hun da tər bi yə olun ma sı is-
ti qa mə tin də əhə miy yət li iş lər 
gö rü lür. 

Bi nə qə di Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə sin dən al dı ğı-
mız mə lu ma ta gö rə, 2014-cü 
ilin 9 ayı ər zin də gənc lər və 
id man sa hə si üz rə ke çi ril miş 
121 təd bir də 26 min 717 nə-
fər ye ni yet mə və gənc iş ti rak 
et miş dir. Bu ilin sent yabr ayı na 
olan mə lu ma ta gö rə, ra yon da 
id man la məş ğul olan lar 6461, 
ya rış lar da iş ti rak edən lə rin sa-
yı isə 3774 nə fər ol muş dur. İd-
man çı la rın ha zır lan ma sı ilə 360 
nə fər məşq çi-mü əl lim məş ğul 
ol muş dur.

Uşaq, ye ni yet mə və gənc-
lər, o cüm lə dən ra yon əra zi-
sin də yer lə şən hər bi his sə lər də 
xid mət edən gənc lər ara sın da 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya lar, 
in tel lek tu al oyun lar, in şa yaz la-
rı, on layn mə qa lə, bə dii qi ra ət 
və rəsm mü sa bi qə lə ri təş kil 
olun muş dur. Ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin azər bay can-
çı lıq məf u rə si nin ye ni yet mə 
və gənc lər ara sın da ge niş təb-
li ği, on lar 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 məq sə di lə Hey dər Əli-
yev Mər kə zi nə eks kur si ya lar 
təş kil olun muş dur. Ulu ön də-
rin ana dan ol ma sı nın 91-ci il-
dö nü mü mü na si bə ti lə ra yon 
or ta ümum təh sil mək təb lə ri-
nin 11-ci si nif şa gird lə ri ara-
sın da “Za ma nı qa baq la mış 
da hi şəx siy yət, müd rik rəh bər 
və əbə di ya şar li der” ad lı in şa 
ya zı mü sa bi qə si ke çi ril miş dir. 
Föv qə la də Hal lar Na zir li yi nin 
Mül ki Mü da fiə Qo şun la rı nın 
“N” say lı hər bi his sə sin də ra-
yon or ta ümum təh sil mək təb-
lə ri nin is te dad lı şa gird lə ri nin 
təq di ma tın da kon sert proq-
ra mı və əs gər lər ara sın da in-
tel lek tu al ya rış, is te dad lı ye ni-
yet mə və gənc lə rin iş ti ra kı ilə 
«Azər bay can sə nin lə dir, sən siz 
de yil» ad lı dör dün cü ya ra dı cı-
lıq mü sa bi qə si ke çi ril miş dir. 

He sa bat döv rün də mək-
təb li lə rin hər bi xid mə tə ha zır-
lıq sə viy yə si nin yük səl dil mə si 
məq sə di lə “Şa hin” və “Cə-
sur lar” hər bi id man və tu rizm 
oyun la rı nın ra yon mər hə lə si 
ke çi ril miş dir. Ha be lə ap rel-iyul 
ay la rın da Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
yer lə şən “Mil li qəh rə man lar”  
abi də si nin önün dən gənc lə ri 
hər bi xid mə tə yo la sal ma mə-
ra sim lə ri təş kil olun muş dur. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı nın tap şı rı ğı na 
əsa sən, av qus tun 24-də ra yon-
dan hə qi qi hər bi xid mə tə ça ğı-
rıl mış 375 nə fər gənc əs gə rin 
an diç mə mə ra si min də RİH-in 
əmək daş la rı da iş ti rak et miş, 
hər bi his sə lər də gənc əs gər-
lər lə gö rüş ke çi ril miş dir.

Ra yon da ya ra dı cı və is te-
dad lı gənc lə rə qay ğı nın ar tı rıl-
ma sı, on la rın qa bi liy yət lə ri nin 
in ki şaf et di ril mə si üçün əl ve-
riş li şə rai tin ya ra dıl ma sı, təh sil 
sə viy yə lə ri nin yük səl dil mə si, 
po ten si al la rı nın in ki şaf et di ril-
mə si, asu də vaxt la rı nın sə mə-
rə li təş ki li mə sə lə si də diq qət 
mər kə zin də sax la nıl mış dır. 2 
Fev ral - Gənc lər Gü nü mü na si-
bə ti lə «Hol li vud» şad lıq sa ra yın-
da əy lən cə li təd bir ke çi ril miş dir. 
Həm çi nin, «Əs rin mü qa vi lə-
si»nin im za lan ma sı nın 20-ci il-
dö nü mü mü na si bə ti lə Sən gə çal 
ter mi na lın da yer lə şən «Xə zər» 
Ener ji Mər kə zi nə, Qu ba da kı 
«Ri xos» ho te lin də yer lə şən Mil li 
Qolf Klu bu na eks kur si ya lar təş-
kil olun muş dur.

Ye ni yet mə və gənc lə rin 
ida rə et mə sa hə sin də bi lik lə ri-
nin ar tı rıl ma sı, on la rın cə miy-
yə tin ic ti mai-si ya si, so si al-iq ti-
sa di və mə də ni hə ya tın da fə al 
iş ti ra kı nın tə mi ni məq sə di lə 
bir sı ra təd bir lər hə ya ta ke çi ril-
miş dir. «Fo und ra sing - la yi hə-
lə rin ya zıl ma və do nor təş ki lat-
lar la iş lən mə qay da la rı», «Si ne-
mas port - ye ni me dia va si tə si», 
«İş ax tar ma nın düz gün yol la rı», 
«Pe şə kar ida rə et mə», «23 İyun 
- Döv lət qul luq çu la rı nın pe şə 
bay ra mı gü nü», «Gənc lər ara-
sın da pro to kol qay da la rı nın 
təb li ği» möv zu sun da tə lim lər 
və s. təd bir lər təş kil olun muş-
dur.  «Bi nə qə di - gənc lər ra yo-
nu» la yi hə si çər çi və sin də ilk 
də fə ola raq “Bi nə qə di gənc-
lə ri nin I li der lik məc li si» və 
«Av toa ka de mi ya - Bi nə qə di» 
la yi hə si ke çi ril miş dir. 

Mə lu mat da həm çi nin bil-
di ri lir ki, he sa bat döv rün də 
ye ni yet mə və gənc lə rin sağ-
lam lı ğı nın qo run ma sı, küt lə vi 

bə dən tər bi yə si və id ma nın 
in ki şaf et di ril mə si məq sə di lə 
bir sı ra təd bir lər, o cüm lə dən 
«6 Ap rel – Ümum dün ya fi zi ki 
ak tiv lik gü nü» mü na si bə ti ilə 
«Sağ lam lı ğı nı qo ru» ad lı mə də-
ni-küt lə vi ak si ya ke çi ril miş dir. 

Bi nə qə di ra yon mək təb-
li lə ri ara sın da XXVI Spar ta-
kia da nın ke çi ril mə si ilə bağ lı 
sə rən ca ma uy ğun ola raq, bas-
ket bol, dörd növ çü lük, gül lə 
atı cı lı ğı, mi ni-fut bol (qız lar) və 
s. id man növ lə ri üz rə ra yon bi-
rin ci lik lə ri təş kil olun muş dur. 

 Ba kı şə hə rin də I Av ro-
pa Oyun la rı nın ke çi ril mə si ilə 
əla qə dar iyul ayı nın 1-dən hə-
ya ta ke çi ri lən «Tə miz Bi nə qə-
di» la yi hə si çər çi və sin də gənc-
lər və id man sa hə lə ri üz rə bir 
sı ra təd bir lər ke çi ril miş dir. Bu 
ba xım dan, ra yo nun kö nül lü 
və fə al gənc lə ri nin iş ti ra kı ilə 
Qo bus tan və İs ma yıl lı ra yon la-
rı na sə fər çər çi və sin də Təc rü-
bi Hib rid Po li qo nu na, «Tə miz 
Şə hər» ASC-yə, Qa la ar xeo lo ji-
et noq ra fik mu zey komp lek si nə 
eks kur si ya lar təş kil edil miş dir. 

Bi nə qə di ra yo nun da yer-
lə şən çi mər lik əra zi lə rin də, 8 
və 9-cu mik ro ra yon lar da “Po-
lie ti len siz gün” de vi zi al tın da 
tə miz lik ak si ya sı ke çi ril miş, ra-
yon da yer lə şən şə hid və Mil li 
qəh rə man la rın büst və ba rel-
yef ə ri gənc lər tə rə fin dən zi-
ya rət olun muş, tə miz lən miş, 
önü nə gül dəs tə lə ri qo yul-
muş dur. La yi hə çər çi və sin də 
R.Abo yev adı na Mə də niy yət 
və İs ti ra hət Par kın da, 1 və 2 
say lı say lı sa hə in zi ba ti əra zi 
dai rə lə ri üz rə nü ma yən də lik-
lə rin əra zi sin də, Bi lə cə ri qə sə-
bə sin də, Hey dər Əli yev adı na 
Mə də niy yət və İs ti ra hət Par-
kın da nərd, şah mat və da ma 
üz rə ra yon bi rin ci lik lə ri, ha-
be lə 1999-2000-ci il tə vəl lüd lü 
ye ni yet mə və gənc lər ara sın da 
mi ni-fut bol üz rə ya rış lar ke çi-
ril miş dir.  Bun dan baş qa, gənc-
lə rin ma ra ğı nə zə rə alı na raq,   
“Tə miz Bi nə qə di” ad lı fut zal 
ko man da sı ya ra dıl mış, AF FA 
tə rə fin dən ke çi ri lən 1-ci di vi-
zi on da ko man da nın oyu nu na 
şə ra it ya ra dıl mış dır.

He sa bat döv rün də, həm çi-
nin, Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti, Gənc lər və İd man 
Na zir li yi, Azər bay can Ve lo-
si ped İd ma nı Fe de ra si ya sı və 
«Tə biə tin dost la rı» Gənc lər İc-
ti mai Bir li yi nin nəz din də Ya şıl 
Ve lo si ped çi lər Klu bu nun təş ki-
lat çı lı ğı ilə «Bi nə qə di ve lo si ped 
yü rü şü» ke çi ril miş dir. 

İməciliklərsəliqə-sahmana,
təmizliyəxidmətedir

Sahibkarlardan
investisiya
layihələrinin
qəbulubaşlayır

İq ti sa diy yat və Sə na-
ye Na zir li yi nin Sa hib kar-
lı ğa Kö mək Mil li Fon-
du Bi nə qə di ra yo nun da 
prio ri tet he sab olu nan 
sa hə lər üz rə sa hib kar lar-
dan in ves ti si ya la yi hə lə-
ri nin qə bu lu na baş la yır.

Na zir li yin mət bu at 
xid mə tin dən  bil di rib lər 
ki, la yi hə lər də ix ti sas laş-
dı rıl mış “ya şıl mar ket”in, 
müa sir ət kə si mi mü əs-
si sə si nin, plas tik qa pı-
pən cə rə is teh sa lı mü əs-
si sə si nin, ti kiş se xi nin və 
is ti xa na tə sər rü fat la rı nın 
ya ra dıl ma sı nə zər də tu-
tu lur.

Sa hib kar lar nü mu nə-
vi la yi hə lə ri Sa hib kar lı ğa 
Kö mək Mil li Fon dun dan 
əl də edə bi lər lər. On la-
rın is tə yi nə əsa sən, ki çik 
həcm li in ves ti si ya la yi-
hə lə ri nin də yə ri bü tün-
lük lə döv lə tin gü zəşt li 
kre dit lə ri he sa bı na ma-
liy yə ləş di ri lə cək.
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Sı YA vuŞ ƏMİR Lİ

Son il lər öl kə də apa rı lan 
iq ti sa di is la hat lar nə ti cə sin-
də,  di gər sa hə lər lə ya na şı, 
mən zil-kom mu nal tə sər rü fa tı 
sek to ru nun in ki şa fı və bu sa-
hə nin ye ni dən qu rul ma sı is-
ti qa mə tin də də əhə miy yət li 
təd bir lər hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Bu məq səd lə mən zil-kom-
mu nal tə sər rü fa tı sek to run da 
hə ya ta ke çi ri lə cək is la hat la rın 
mü kəm məl qa nun ve ri ci lik 
ba za sı nı təş kil edən və bey-
nəl xalq tə ləb lə rə uy ğun laş dı-
rı lan Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Mən zil Mə cəl lə si qə bul 
edil miş dir. Mə cəl lə qa baq cıl 
döv lət lə rin təc rü bə si əsa sın-
da, öl kə nin mil li xü su siy yət-
lə ri nə zə rə alın maq la ha zır-
lan mış dır.

Ye ni qa nun ve ri ci lik 
ak tı və tən daş la rın  
hü quq la rı na  
xid mət edir

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Mən zil Mə cəl lə sin də 
mən zil tə sər rü fa tın da ba zar 
prin sip lə ri nin tət bi qi nin sü-
rət lən di ril mə si və bu sa hə də 
apa rı la caq is la hat la rın əsas is-
ti qa mət lə ri; o cüm lə dən çox-
mən zil li bi na nın ida rə edil-

mə si; sa kin lə rin əl ve riş li və 
təh lü kə siz ya şa maq şə rai ti; 
çox mən zil li bi na nın ümu mi 
əm la kı nın sax lan ma sı; hə-
min əm la kın is ti fa də edil mə-
si mə sə lə lə ri nin, ha be lə sa hə 
mül kiy yət çi lə ri nin hü quq-
la rı nın tam qo run ma sı üçün 
mən zil-kom mu nal sa hə sin də 
gös tə ri lən bü tün xid mət lə-
rin yal nız is teh lak çı ilə bağ-
lan mış mü qa vi lə lər əsa sın da 
hə ya ta ke çi ril mə si mü əy yən 
olun muş dur. Bu qa nun ve ri-
ci lik ak tı və tən daş la rın mən-
zil hü quq la rı nın mü da fiə si-
nə tə mi nat ver mək lə ya na şı, 
əha li nin mən zil eh ti yac la rı-
nın tə min edil mə si nə zə ru ri 
şə rai tin ya ra dıl ma sı, on la rın 
mən zil prob le mi nin həl li ni 
asan laş dır maq üçün mü hüm 
im kan lar aça raq döv lə tin, bə-
lə diy yə lə rin və sa kin lə rin bu 
sa hə də konk ret hü quq və və-
zi fə lə ri ni mü əy yən et miş dir. 

Ye ni qa nun ve ri ci lik də 
çox mən zil li bi na nın ida rə et-
mə or qa nı, ümu mi əm la kın 
sə rən cam ve ri ci si ki mi sa hə 
mül kiy yət çi lə ri nin ümu mi 
yı ğın ca ğı nın ge niş sə la hiy-
yət lə ri təs bit olun muş dur. 
Çox mən zil li bi na nın ida rə-
et mə üsu lun dan ası lı ol ma-
ya raq, bir çox mə sə lə lər, o 

cüm lə dən ümu mi mül kiy yət 
ob yekt lə ri nin di gər şəxs lə rin 
is ti fa də si nə ve ril mə si, ümu mi 
mül kiy yə tin azal dıl ma sı ba rə-
də qə rar qə bul olun ma sı sa-
hə mül kiy yət çi lə ri nin ümu mi 
yı ğın ca ğı nın ra zı lı ğı ol ma dan 
hə ya ta ke çi ri lə bil məz. Həm-
çi nin, bi na nın ida rə et mə mə-
sə lə lə ri nin həll olun ma sı da 
sa hə mül kiy yət çi lə ri nin müs-
təs na sə la hiy yə ti dir.

Bun dan baş qa, sa hə mül-
kiy yət çi lə ri nin çox mən zil li 
bi na nın ida rə edil mə si, ümu-
mi əm la kı nın sax lan ma sı pro-
se sin də bi la va si tə iş ti ra kı nın 
və ca vab deh li yi nin nə zər də 
tu tul ma sı ye ni Mən zil Mə cəl-
lə si nin əsas üs tün lük lə rin dən 
bi ri ki mi xü su si vur ğu lan ma-
lı dır. Çox mən zil li bi na nın 
ida rə edil mə si və sax lan ma 
xərc lə ri ilə bağ lı mə sə lə lə rin 
bi la va si tə sa hə mül kiy yət çi-
lə ri nin sə la hiy yə ti nə aid edil-
mə si, bu sa hə də döv lə tin yü-
kü nü, de mək olar ki, ara dan 
qal dır mış dır.

                   
İs la hat lar da vam  
et di ri lir

Mən zil-kom mu nal tə sər-
rü fa tı sa hə sin də apa rı lan is la-
hat la rın əsas pers pek tiv is ti qa-
mət lə rin dən olan çox mən zil li 

bi na nın sa hə mül kiy yət çi lə ri 
tə rə fin dən ida rə edil mə si 
üsul la rın dan bi ri nin se çil mə si 
ha zır da mü hüm əhə miy yə tə 
ma lik mə sə lə dir. Ye ni mən zil 
qa nun ve ri ci li yi nə gö rə, çox-
mən zil li bi na sa hə mül kiy yət-
çi lə ri tə rə fin dən bi la va si tə, 
ha be lə mən zil mül kiy yət çi lə-
ri tə rə fin dən müş tə rək və ya 
ida rəe di ci təş ki lat tə rə fin dən 
ida rə olu na bi lər. Çox mən zil li 
bi na da mül kiy yət çi olan in-
san lar cə miy yə ti ya rat dıq dan 
son ra öz lə ri cə miy yə tə rəh bər 
tə yin edə cək, hə min şəxs sa-
kin lə rin prob lem lə ri nin həl li, 
həm çi nin mən zil dən kə nar da 
qa lan sa hə lə rin - ümu mi əm-
la kın qo ru nub sax lan ma sı nı 
tə min edə cək dir.

Mü tə xəs sis lə rin fik rin cə, 
mən zil mül kiy yət çi lə ri üçün 
da ha əl ve riş li və sə mə rə-
li, ey ni za man da, bey nəl xalq 
təc rü bə də ge niş ya yıl mış üsul 
mən zil mül kiy yət çi lə ri nin 
müş tə rək cə miy yət lə ri nin 
ya ra dıl ma sı dır. Mən zil-kom-
mu nal sek to run da is la hat la rın 
sü rət lən di ril mə si, elə cə də 
ye ni ida rə et mə me tod la rı nın 
tət bi qi ilə bağ lı bey nəl xalq 
təc rü bə nin öy rə nil mə si məq-
sə di lə İq ti sa diy yat və Sə na ye 
Na zir li yi Av ro pa İt ti fa qı nın 

yar dı mı ilə “Mən zil-kom mu-
nal sa hə sin də is la hat la ra dəs-
tək” ad lı la yi hə nin ic ra sı na 
baş la yıb. La yi hə çər çi və sin də 
bu sa hə nin möv cud və ziy yə ti 
iq ti sa di və hü qu qi cə hət dən 
təh lil olu na raq qiy mət lən di-
ri lib, mən zil mül kiy yət çi lə ri-
nin müş tə rək cə miy yət lə ri-
nin ya ra dıl ma sı dəs tək lə nib.

        
Pi lot la yi hə uğur la  
ic ra olu nur

Ba kı şə hə rin də pi lot la hi-
yə ola raq Bi nə qə di ra yo nun-
da mən zil mül kiy yət çi lə ri nin 
müş tə rək cə miy yət lə ri ya ra-
dıl mış və hə min cə miy yət lər 
va si tə si lə ida rə et mə nin təş ki-
li nə baş la nıl mış dır. Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş-
çı sı nın “Azər bay can Res pub-
li ka sı Mən zil Mə cəl lə si nin 
ic ra sı ilə əla qə dar təd bir lər 
haq qın da” 27 may 2013-cü il 

ta rix li sə rən ca mı na əsa sən 
mü va fiq ko mis si ya ya ra dıl-
mış, ko mis si ya ya mik ro ra-
yon lar da, xü su sən ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti tə rə fin dən əsas-
lı tə mir olu nan və fa sad la rı 
üz lən miş bi na lar da, ha be lə  
abad laş dı rıl mış mə həl lə lər-
də maa rif ən dir mə, iza hat və 
təb li ğat iş lə ri apar maq hə va lə 
edil miş dir. 

Bu qə bil dən olan növ-
bə ti təd bir okt yabr ayı nın 
27-də 9-cu mik ro ra yon, 
Həm zə Ba ba şov kü çə si 20 
ün va nın da yer lə şən Re surs 
Mər kə zin də ke çi ril miş dir. 
Gö rüş də Av ro pa İt ti fa qı nın 
nü ma yən də si Cer zi Fi şer, 
mən zil mül kiy yət çi lə ri nin 
müş tə rək cə miy yət lə ri nin 
rəh bər lə ri, həm çi nin Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə-
ti baş çı sı Apa ra tı nın iş çi lə ri 
iş ti rak et miş lər. Ge niş fi kir 

mü ba di lə si fo nun da ke çi ri-
lən top lan tı da ye ni ya ra dı lan 
qu rum la rın möv cud və ziy-
yə ti və prob lem lə ri, ya ra dıl-
ma sı nə zər də tu tu lan cə miy-
yət lə rin sə nəd lə ri mü za ki rə 
edil miş, bə zi töv si yə lər ve-
ril miş dir. Bil di ril miş dir ki, 
mən zil mül kiy yət çi lə ri müş-
tə rək cə miy yət lə ri öl kə ic ti-
ma iy yə ti üçün ye ni ins ti tut 
ol sa da, Av ro pa öl kə lə ri nin 
nü mu nə si və tət bi qi bir çox 
uğur la ra və si lə ola bi lər.

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti tə rə fin dən sa-
kin lər lə ke çi ri lən gö rüş və 
qə bul lar da mən zil mül kiy-
yət çi lə ri müş tə rək cə miy-
yət lə ri nin çox mən zil li bi na-
la rın ida rə edil mə sin də da ha 
sə mə rə li üsul ol du ğu ba rə də 
mü tə ma di mə lu mat ve ri lir və 
bu is ti qa mət də ar dı cıl iş lə rin 
apa rıl ma sı da vam et di ri lir. 

MƏ HƏB BƏT ORu COv

Bi nə qə di  ra yo nun da 
abad lıq və ye ni dən qur ma 
iş lə ri uğur la da vam et di ri-
lir. 2014-cü ilin ötən 9 ayı 
ər zin də ra yon da inf rast ruk-
tu run müx tə lif sa hə lər üz rə 
ye ni ləş di ril mə si, kom mu nal 
xa rak ter li prob lem lə rin həl-
li xü su si diq qət mər kə zin də 
ol muş dur.  

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
bu il iyu lun 1-dən ic ra sı na 
baş la nıl mış «Tə miz Bi nə qə-
di» so si al la yi hə si çər çi və sin-
də aba dıq-qu ru cu luq  iş lə ri 
bir qə dər də sü rət lən miş dir. 
Ötən ay lar da ra yon da əha-
li nin qaz, su, ka na li za si ya və 
elekt rik ener ji si ilə tə mi na-
tın da kı möv cud nöq san la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı is ti qa mə-
tin də cid di təd bir lər hə ya ta 
ke çi ril miş dir. 

Uzun il lər ər zin də ra yo-
nun ay rı-ay rı ya şa yış mas-
siv lə rin də və qə sə bə lə rin də 
əha li ni na ra hat edən əsas 
mə sə lə lər dən bi ri də su təc-
hi za tı və ka na li za si ya ilə bağ-
lı olub. Son on il də ra yon da 
sa lın mış ye ni ya şa yış mas siv-
lə ri bu prob le min həl li ni bir 
qə dər də çə tin ləş di rir di. Ka-
na li za si ya xət ti nin ol ma ma-
sı nə ti cə sin də ra yo nun bə zi 
əra zi lə ri pa yız-qış möv süm-
lə rin də vax ta şı rı ya ğış su la rı-
na qərq olur və bu və ziy yət 
sa kin lər də haq lı na ra zı lıq do-
ğu rur du. 

Son il lər hə ya ta ke çi ri lən 
sis tem li təd bir lər nə ti cə sin də 
ra yon da bu sa hə də möv cud 
olan prob lem lər qis mən ara-
dan qal dı rıl mış dır. Pa yız-qış 
möv sü mü nə ha zır lıq la bağ lı 
təs diq edil miş Təd bir lər Pla-
nı na uy ğun ola raq, ra yo nun 
su və ka na li za si ya sis te min də 
ye ni dən qur ma iş lə ri uğur la 
hə ya ta ke çi ril miş, ilk növ bə-
də ra yon sa kin lə ri nin su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı is-
ti qa mə tin də mü hüm ad dım-
lar atıl mış dır. Bu məq səd lə 
tək cə 2013-cü il də Bi nə qə di 
ra yo nu əra zi sin də 14 min 274 
po qo no metr su xət ti çə kil-
miş, su vu ran na sos lar tə mir 
edil miş dir. Bu nun la ya na şı, 
ka na li za si ya şə bə kə si nin xid-
mə ti əra zi lə rin də, ümu mi-
lik də, 3.062 po qo no metr ye ni 
ka na li za si ya xət ti çə kil miş, 
möv cud ka na li za si ya xət lə ri 
tex ni ki üsul la tə miz lən miş-

dir. Ötən il ya ğış su la rı nın 
ötü rül mə sin də möv cud çə-
tin lik lə rin ara dan qal dı rıl-
ma sı is ti qa mə tin də də xey li 
iş gö rül müş, tə mir-ti kin ti iş-
lə ri bu ilin 9 ayı ər zin də də 
da vam et di ril miş dir. 

Bu ilin pa yız-qış möv-
sü mü nə ha zır lıq la əla qə dar 
ra yo nun su və ka na li za si ya 
tə sər rü fa tın da möv cud olan 
prob lem lə rin ara dan qal dı-
rıl ma sı məq sə di lə müx tə lif 
əra zi lər də 2.020 po qo no-
metr su xət ti çə kil miş dir. 
Ən əsa sı, Bi nə qə di şo se sin-
də ya ğış su la rı nın  ötü rül mə-
si ilə bağ lı uzun müd dət dən 
bə ri ya şa nan prob lem ara dan 
qal dı rıl mış dır. Bu məq səd lə 
əra zi yə dia met ri 300 mil li-
metr olan 300 po qo no metr 
ka na li za si ya xət ti çə kil miş, 
ye ni na sos xa na ti ki lə rək is ti-
fa də yə ve ril miş, 2 na sos qu-
raş dı rıl mış dır. 

Bu işi gö rən lə rə  
tə şək kür dü şür...

Əra zi də olar kən prob le-
min həl li is ti qa mə tin də iş-
lə rin da vam et di ril di yi nin 
şa hi di ol duq. Ya ğış su la rı nın 
ötü rül mə si məq sə di ilə Bi-

nə qə di şo se si nin ya xın lı ğın-
da yer lə şən “Whi te Pa la ce” 
şad lıq sa ra yı nın qar şı sın da 
müa sir tip li na sos xa na in şa 
edil miş, əra zi dən sel su la rı-
nın kə nar laş dı rıl ma sı üçün 
2 ədəd yük sək təz yiq li na sos 
qu raş dı rıl mış dır. 

Ra yon sa ki ni Mə hər rəm 
Rə su lov şo se bo yu fəa liy yət 
gös tə rən ob yekt sa hib lə ri nin, 
sü rü cü lə rin və ya xın lıq da ya-
şa yan sa kin lə rin əra zi də gö-
rü lən iş lər dən ra zı lıq la rı nı  
bil dir di: «Uzun il lər dir ki, Bi-

nə qə di şo se si nin ya xın lı ğın da 
yer lə şən mü əs si sə lə rin bi rin-
də sü rü cü iş lə yi rəm. İşim lə 
əla qə dar hər gün  gör dü yü-
nüz bu yol dan is ti fa də edi-
rəm. Ya ğış lı ha va da, xü su sən 
də pa yız-qış ay la rın da bu ra da 
çir kab su lar üzün dən hə rə kət 
et mək ol mur du. Ka na li za si ya 
sis te mi ol ma dı ğın dan gün lər-
lə bu yol dan keç mək müm-
kün de yil di. Bir söz lə,  ya ğış lı 
gün lər də əra zi də ki ob yekt lər 
su için də qa lır dı lar. Güç lü 
ya ğış za ma nı su ob yekt lə rə 
və hə yət lə rə do lur, in san lar 
əziy yət çə kir di lər. Ya ğış su-
la rı nın ya rat dı ğı  göl mə çə lər 
üzün dən işə vax tın da ça ta 
bil mir dik.  Şü kür lər ol sun ki, 
ha zır da bu çə tin lik lər ara dan 
qal dı rı lıb. Ye ni ti kil miş mi-
ni-na sos xa na nın kö mə yi ilə 
əra zi də ki su lar  ka na li za si ya 
xət lə ri nə ötü rü lür. Bu məq-
səd lə hət ta 500 mil li metr lik 
bo ru da çə kil miş dir. Və tən-
daş la rın bü tün prob lem lə ri-
ni diq qət də sax la dı ğı na gö rə 
öl kə Pre zi den ti nə və onun 
tap şı rıq la rı nı la yi qin cə ye ri-
nə ye ti rən ra yon rəh bər li yi nə 
sa kin lər adın dan tə şək kü rü-
mü bil di ri rəm». 

Əra zi də ya şa yan Cə lil Xu-
di yev də sa kin lə rin cid di bir 
prob le mi nin həll olun du ğu nu 
ra zı lıq la vur ğu la dı: «Əv vəl-
lər ya ğış lı-qar lı gün lər də bu 
əra zi lə rə gəl mək müm kün 
de yil di. Al la ha şü kür, in di hər 
şey qay da sı na dü şüb. Gö rü lən 
iş lər nə ti cə sin də son də fə ya-
ğan ya ğış za ma nı bu ra da heç 
bir çə tin lik ya şan ma dı. Əra zi-
də ye ni na sos xa na ti ki lən dən 
və suö tü rü cü xət lər çə kil dik-
dən son ra hər şey qay da sı na 
dü şüb”. 

Prob lem lər ar xa da 
qa lıb

Əra zi də fəa liy yət gös tə-
rən müx tə lif yö nüm lü ob yekt 
sa hib lə ri ilə də söh bət ləş dik. 
Bi nə qə di şö se si ya xın lı ğın da 
yer lə şən «Və fa» teks til fab ri-
ki nin iş çi si Elb rus Sa dı qov bi-
zim lə söh bə tin də bil dir di ki, 
bu ra ra yo nun ən çö kək əra-
zi si dir. Bu sə bəb dən də axan 
ya ğış və sel su la rı bu əra zi yə 
yı ğı lır: «Ya ğış güc lü olan da isə 
və ziy yət da ha dö zül məz və-

ziy yət alır dı. Elə vaxt lar olub 
ki, çı xıl maz və ziy yət də qa la-
raq işi da yan dır mı şıq. Ar tıq 
prob lem öz həl li ni ta pıb. Yol 
ye ni dən müa sir tə ləb lə rə uy-
ğun tə mir edi lib. Yə qin ki, ya-
xın vaxt lar da yol kə na rın da kı 
əra zi lər də də abad laş dı rı la-
caq dır». 

Əra zi də ki tax ta se xin-
də iş lə yən Ya şar Rəs sul la yev 
də əv vəl lər ət raf da ya şa yan 
və iş lə yən in san la rın ya ğış 
su la rı nın ya rat dı ğı prob lem-
lər dən əziy yət çək di yi ni bil-

dir di: «Əv vəl lər qə sə bə nin 
gi ri şin də ki kör pü nün ya nın-
da qo yul muş na sos lar dan is-
ti fa də olu nur du. Am ma hə-
min na sos lar ki çik həcm li 
ol du ğun dan tə lə ba tı ödə yə 
bil mir və nə ti cə də ət raf əra-
zi su al tın da qa lır dı. Gö rü lən 
iş lər nə ti cə sin də prob lem 
həl li ni ta pıb. Son gün lər ya-
ğan ya ğış lar za ma nı  bu nun 
şa hi di ol duq və çox se vin dik. 
Se vin di ri ci hal dır ki, Bi nə qə-
di ra yo nun da ge niş miq yas lı 
abad lıq və qu ru cu luq iş lə ri 
hə ya ta ke çi ri lir. Kü çə lər və 
yol lar abad laş dı rılr, ye ni is ti-
ra hət mər kəz lə ri in şa edi lir. 
Bü tün bun lar de mə yə əsas 
ve rir ki, ya xın dövr lər də cə-
nab Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi al tın da bü töv lük də 
res pub li ka mız da, o cüm lə dən 
Bi nə qə di ra yo nun da möv-
cud olan bü tün prob lem lər öz 
uğur lu həl li ni ta pa caq».

Döv lət proq ra mı  
ic ra edi lir 

Gö rü lən iş lər lə bağ lı ət-
raf ı mə lu mat al maq məq sə-
di lə Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın 
Ra yon tə sər rü fa tı şö bə si nin 
mü di ri Əda lət Rə cə bə vun 
da fi kir lə ri ni öy rən dik: “Bi-
nə qə di ra yo nun da su təc hi-
za tı, ka na li za si ya, həm çi nin 
ya ğış su la rı nın ötü rül mə si 
ilə bağ lı hər za man mü əy yən 
prob lem lər möv cud olub. 
Son iki il də bu is ti qa mət də 
xey li iş lər gö rül müş və nə ti-
cə də ra yo nun ək sər ya şa yış 
mən tə qə lə ri fa si lə siz iç mə li 
su ilə tə min edil miş dir. Ey ni 
za man da, di gər xid mət sa hə-
lə rin də də uğur lu nə ti cə lər 
əl də olun muş dur. Öl kə baş-

çı sı nın sə rən ca mı ilə təs diq 
edil miş «2014-2016-cı il lər-
də Ba kı şə hə ri nin və onun 
qə sə bə lə ri nin so si al-iq ti sa di 
in ki şa fı Döv lət Proq ra mı»  
çər çi və sin də ra yon rəh bər li-
yi qar şı sın da du ran və zi fə lər 
uğur la ic ra olu nur. Bu gün 
ra yo nun bir çox ya şa yış mas-
siv lə rin də açıq üsul la axı dı lan 
ka na li za si ya su la rı bi zi na ra-
hat edən prob lem lər dən dir. 
Qə sə bə lər də ki bə zi ya şa yış 
mas siv lə rin də ka na li za si ya 
xət ti ol ma dı ğın dan, su lar bir-
ba şa kü çə lə rə axı dı lır. Bü tün 
bun la rın ara dan qal dı rıl ma sı 
üçün Bi nə qə di RİH tə rə fin-
dən plan lı və tə xi rə sa lın maz 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. 
2013-cü ilin mart ayın dan 
«Azər su» ASC-nin si fa ri şi 
əsa sın da Xo cə sən-Cey ran-
ba tan tu nel tip li kol lek to run 
in şa sı na baş lan mış dır. Tu nel 
ti kin ti si ba şa çat dıq dan son-
ra Bi nə qə di və Bi lə cə ri qə-
sə bə lə rin də sa lın mış ya şa yış 
mas siv lə ri nin ka na li za si ya 
şə bə kə si nin hə min kol lek to-
ra qo şul ma sı plan laş dı rı lır».

Şö bə mü di ri bil dir di ki, 
2014-2015-ci il lə rin pa yız-qış 
möv sü mü nə ha zır lıq la bağ lı 
təs diq edil miş Təd bir lər Pla-
nı na mü va fiq ola raq, son 9 
ay da ra yo nun su və ka na li za-
si ya sis te min də möv cud olan 
prob lem lə rin ara dan qal dı rıl-
ma sı is ti qa mə tin də mü va fiq 
təd bir lər gö rül müş dür. Bu 
məq səd lə müx tə lif əra zi lər 
üz rə 2.020 po qo no metr su 
xət ti, 35 ədəd müx tə lif öl çü-
lü si yirt mə, 21 ədəd na sos, 10 
ədəd na so sun elekt rik mü-
hər ri ki də yiş di ril miş, müx-
tə lif ün van lar da su  xət lə rin-
də baş ver miş 2.330 qə za nın 

qar şı sı alın mış dır: «Bun dan 
əla və, ra yon əra zi sin də 1.740 
po qo no metr ka na li za si ya xət ti 
də yiş di ril miş, 47280 po qo no-
metr  ka na li za si ya xət ti me xa-
ni ki üsul la, 6.140 po qo no metr 
ka na li za si ya xət ti ma şın la tə-
miz lən miş dir. Ra yon üz rə 
müx tə lif ün van lar da ka na li-
za si ya şə bə kə sin də baş ver miş 
9.823 qə za nın qar şı sı alın mış, 
5 ədəd ya ğış ka na li za si ya bar-
maq lıq la rı və 34 ədəd ka na li-
za si ya lü kü də yiş di ril miş dir. 

Bi nə qə di şö se sin də ya ğış 
su la rı nın kə nar laş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı il lər bo yu möv cud olan 
prob lem də həl li ni tap mış-
dır. Möv süm ər zin də Gü lüs-
tan kü çə si 12, 13, 14, 15 say lı 
dön gə lər üçün  və Bi nə qə di 
şo se sin də təz yiq li  na sos stan-
si ya sı nın ti kin ti si nə zər də tu-
tul muş dur».  

Həl li ni göz lə yən bə zi 
prob lem lə rin də möv cud lu-
ğu nu qeyd edən Ə.Rə cə bov 
bu is ti qa mət də mü va fiq iş lə-
rin apa rıl dı ğı nı diq qə tə çat-
dır mış dır. Bil di ril miş dir ki, 
ra yo nun Bi lə cə ri qə sə bə si-
nin ye ni ya şa yış mas si vi ad-
la nan əra zi lə ri, M.Ə.Rə sul za-
də qə sə bə si nin «stroy de tal», 
«Xır da lan-Bi nə qə di yo lu» 
ad la nan ya şa yış mas siv lə ri, 
Xo cə sən qə sə bə si, Su lu tə pə 
ya şa yış sa hə si və 4 say lı ev-
tik mə kom bi na tı yo lun da kı 
ya şa yış mas si vin də açıq üsul la 
axı dı lan ka na li za si ya su la rı nın 
qar şı sı nın alın ma sı   məq sə di-
lə Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti və «Azər su» ASC-
nin yer li xid mət təş ki lat la rı 
tə rə fin dən təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri lir: «Xır da lan şə hə ri nin 
ka na li za si ya su la rı nın ötü rül-
mə si üçün nə zər də tu tu lan və 
Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin dən 
ke çən kol lek to ra Bi lə cə ri və 
Bi nə qə di qə sə bə lə ri nin ya xın 
əra zi lə rin də olan ye ni ya şa yış 
mas siv lə ri nin ya ğış və məi şət 
ka na li za si ya su la rı nın qo şul-
ma sı əra zi də ki 4 say lı ka na li-
za si ya na sos xa na stan si ya sı nın 
işin də bə zi prob lem lər ya ra-
dır. Kol lek to run ya ğış su la rı 
ilə həd din dən ar tıq yük lən-
mə si na sos la rın sı ra dan çıx-
ma sı na sə bəb ol du ğun dan, 
möv sü mə ha zır lıq la əla qə dar 
əra zi də ya ran mış və ziy yə tin 
ara dan qal dı rıl ma sı məq sə di-
lə 520 metr əla və ka na li za si ya 
xət ti çə ki lə rək is tis ma ra ve-
ril miş və ye ni na sos xa na ti kil-
miş dir».

Kommunalxarakterliproblemlərhəllinitapır

Mənzil-kommunaltəsərrüfatı
sahəsindəmüasiridarəetmə
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MAİL AĞA xA nOv

Okt yab rın 25-də Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı (YAP) 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tın da 
Şu ra üzv lə ri nin iş ti ra kı ilə 
bə lə diy yə seç ki lə ri nə ha-
zır lıq la bağ lı ic las ke çi ri lib. 
Təd bir də YAP Bi nə qə di ra-
yon təş ki la tı nın səd ri Ra miz 
Gö yü şov,  müa vin lə ri - Fü-
zu li İs ma yıl za də, İl qar Mah-
mu dov və Şu ra üzv lə ri iş ti rak 
edib lər.

Ra miz Gö yü şov Mər kə zi 
Seç ki Ko mis si ya sı nın qə ra rı-
na əsa sən bə lə diy yə seç ki-
lə ri nin bu il de kab rın 23-də 
ke çi ri lə cə yi ni xa tır la dıb. O, 
yer li özü nüi da rə et mə or qa nı 
ki mi bə lə diy yə lə rin  müa sir 
dün ya da yük sək nü fu za ma-
lik ol du ğu nu vur ğu la ya raq 
res pub li ka mız da bu ins ti tu-
tun for ma laş ma sı ilə bağ lı 
atı lan mü hüm ad dım lar dan 
da nı şıb. Bə lə diy yə lə rə ke çi-
ri lən seç ki lə rin res pub li ka-

nın ic ti mai-si ya si hə ya tın da 
va cib ro lu nu diq qə tə çə kən 
R.Gö yü şov pro se sə ha zır lıq-
la bağ lı gö rü lən iş lə ri Şu ra 
üzv lə ri nin diq qə ti nə çat dı-
rıb. Ra yon təş ki la tı nın səd ri 
əra zi də beş bə lə diy yə nin - 
Rə sul za də, Bi nə qə di qə sə-
bə, Bi nə qə di ra yon, Xo cə sən 
və Bi lə cə ri bə lə diy yə lə ri nin 
fəa liy yət gös tər di yi ni, üç 
müs tə qil – 8, 9, 10 say lı seç ki 
dai rə lə ri nin və bir müş tə rək 
- 12 say lı Qa ra dağ-Bi nə qə-
di-Ya sa mal seç ki dai rə si nin 
ol du ğu nu xa tır la dıb. O, öl kə 
rəh bər li yi nin qar şı da kı seç-
ki lə rə xü su si önəm ver di yi-
ni, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
bu il ca ri il də ke çi ri lə cək 
bə lə diy yə seç ki lə rin də da ha 
çox ali təh sil li gənc kadr la-
rın iş ti ra kı ilə bağ lı mü va fiq 
tap şı rı ğı nın ol du ğu nu diq qə-
tə çat dı rıb. Bil di ri lib ki, YAP 
Mər kə zi Apa ra tı nın töv si yə 
və tap şı rıq la rı na əsa sən, Bi-
nə qə di ra yon təş ki la tın da 

da seç ki qə rar ga hı ya ra dı lıb 
və bu il ki seç ki lər də ra yo-
nun 5 bə lə diy yə si nə 79 üzv  
se çi lə cək.  Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı tə rə fin dən bə lə diy-
yə seç ki lə ri nə na mi zəd li yi 
irə li sü rü lə cək şəxs lə rin bö-
yük qis mi 30 ya şa qə dər ali 
təh sil li, gənc və pers pek tiv li 
gənc lər ola caq. 

Ötən il ke çi ril miş pre zi-
dent seç ki lə rin də Bi nə qə di 
ra yo nu nun res pub li ka üz rə 
yük sək gös tə ri ci əl də et di yi ni 
vur ğu la yan R.Gö yü şov bə lə-
diy yə seç ki lə rin də də ra yo-
nun fərq lə nə cə yi nə ina mı nı 
ifa də edib. O, seç ki ilə bağ lı 
ra yon par ti ya təş ki la tı nın 
əra zi ilk par ti ya təş ki lat la rın-
da, ha be lə müx tə lif ida rə və 
mü əs si sə lər də gö rüş lə rin ke-
çi ri lə cə yi ni, YAP na mi zəd lə-
ri nin qə lə bə qa zan ma sı üçün 
təb li ğa tın yük sək sə viy yə də 
apa rı la ca ğı nı vur ğu la yıb.

Təd bir də çı xış edən YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı-

nın sədr müa vi ni, Şu ra üz vü 
Fü zu li İs ma yıl za də gö rü lən 
iş lər lə bağ lı öz fi kir lə ri ni bö-
lü şüb, gənc lə rin bə lə diy yə 
seç ki lə rin də iş ti ra kı nın təq-
di rə la yiq hal ol du ğu nu qeyd 
edib və hər kə si seç ki lər də 
fə al ol ma ğa səs lə yib.

Ba kı Pe da qo ji Kadr la rın 
İx ti sa sar tır ma və Ye ni dən ha-
zır lan ma sı İns ti tu tu nun rek-
to ru, Bi nə qə di Zi ya lı lar Cə-
miy yə ti nin səd ri Asəf Za ma-
nov seç ki ərə fə sin də ra yon da 
nü fuz lu şəxs lər lə gö rüş lə rin 
ke çi ril mə si va cib li yi ni qeyd 
edib. O, ra yon da ya şa yan elm 
adam la rı nın, müx tə lif təh-
sil mü əs si sə lə rin də ça lı şan 
gör kəm li şəxs lə rin ra yon 
rəh bər li yi nin da im diq qət 
mər kə zin də ol du ğu nu vur-
ğu la yıb. Bə lə diy yə seç ki lə-
ri nin mü hüm əhə miy yə tin-
dən da nı şan na tiq seç ki nin 
yük sək sə viy yə də ke çi ril mə-
si üçün hər kə si fə al ol ma ğa 
də vət edib.   

Rə sul za də bə lə diy yə-
si nin səd ri, YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın Şu ra üz-
vü Hüm bət Hü sey nov çı-
xış edə rək bə lə diy yə lə rin 
nü fu zu nun ar tı rıl ma sı is ti-
qa mə tin də mü va fiq iş lə rin 
apa rıl dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb. 
O, seç ki lə rin yük sək fə al lıq 

şə rai tin də ke çə cə yi nə inan-
dı ğı nı ifa də edib.

Da ha son ra çı xış edən 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la-
tı nın Şu ra üzv lə ri Yol çu Zey-
na lov, Meh ri Məm mə do va, 
Əh mə da ğa Cəb ra yı lov, Mə-
la hət İb ra hi mo va, İsa Ca ha-
nov bə lə diy yə seç ki lə ri nin 

par la ment və pre zi dent seç-
ki lər dən fərq lən di yi ni və da-
ha mü rək kəb ol du ğu nu qeyd 
edə rək, YAP na mi zəd lə ri nin 
qa lib gə lə cə yi nə və Bi nə qə-
di ra yo nu nun res pub li ka üz-
rə seç ki gös tə ri ci sin də ön cül  
yer lər də ola ca ğı na əmin lik-
lə ri ni ifa də edib lər.

Sağ lam lı ğın qiy mət siz bir 
ne mət ol du ğu nu heç kəs in-
kar edə bil məz. Çün ki hər bir 
uğur lu işin əsa sın da sağ lam 
or qa nizm, sağ lam dü çün cə 
da ya nır. Bu nu hər tə rəf i dərk 
edən cə miy yət lər və tən daş-
la rın sağ lam lıq du ru mu nun, 
cə miy yət də gi gi ye nik qay da-
la ra düz gün əməl olun ma sı-
nın va cib li yi ni an la yır və bu 
is ti qa mət də da im müx tə lif 
la yi hə lər hə ya ta ke çi rir lər. 
Am ma dün ya miq ya sın da 
sə hiy yə nin nə qə dər in ki şaf 
et mə si nə və döv lət lə rin xəs-
tə lik lə rin qar şı sı nın alın ma sı 
ilə bağ lı qa baq la yı cı təd bir lər 
gör mə si nə bax ma ya raq, eti-
raf et mə li yik ki, xəs tə lik lər lə 
mü ba ri zə də əsas rol hər bir 
şəx sin öz üzə ri nə dü şür. Şəx-
si gi gi ye na ya ria yət, sağ lam 
hə yat tər zi nin qo run ma sı, 
fi zi ki və əq li fə al lıq, mü tə-
ma di ola raq hə kim nə za rə-
tin də ol maq – bü tün bun lar 
sağ lam hə yat tər zi nin əsas 
şərt lə rin dən dir. Məhz bu na 
gö rə də cə miy yət də gi gi ye-
na, sağ lam hə yat tər zi, düz-
gün qi da lan ma, tə miz li yə 
ria yət ki mi fun da men tal mə-
sə lə lə rə diq qət hər bir şəxs 
üçün  va cib mə sə lə ol ma lı dır. 
Tə əs süf ər ol sun ki, bir çox 
cə miy yət lər də bu prin sip-
lə rə əməl olun ma ma sı son 
nə ti cə də bir çox təh lü kə li 
xəs tə li kə rin ya ran ma sı na və 
ya yıl ma sı na gə ti rib çı xar dır. 
Öl kə miz də bu nun la bağ lı 
ümu mi və ziy yət qə na ət bəxş 
ol sa da, gənc lə rə hə lə mək-
təb vax tın dan sağ lam hə yat 
tər zi qay da la rı nın aşı lan ma sı 
mə sə lə si da ha in ten siv for-
ma da təb liğ edil mə li, bu həm 
ailə nin, həm də di gər so si al 
ins ti tut la rın qar şı sın da du ran 
va cib hə dəf ol ma lı dır. 

Eks pert lər bil di rir ki, bir 
çox hal lar da sağ lam hə yat 
tər zi haq da ki fa yət qə dər 
in for ma si ya nın ol ma ma sı 
ye ni yet mə lə rin sağ lam bö-
yü mə lə ri nə çə tin lik ya ra-
dır. Bu və di gər mə sə lə lər 
əsas ve rir ki, zə rər li vər diş-
lər dən uza qol ma, gi gi ye nik 
qay da la ra düz gün əmə let mə 
ilə bağ lı mü hüm la yi hə lər 
hə ya ta ke çi ril sin. Bir qay da 
ola raq is tə ni lən cə miy yət də 
bu möv zu da sil si lə tə lim lə-
rin ke çi ril mə si hər şey dən 
ön cə bö yü mək də olan gənc 

nəs lin sağ lam tə məl lər üzə-
rin də in ki şa fı na xid mət edir. 
Ba kı nın «şi mal qa pı sı» he sab 
olu nan, gü nü-gün dən in ki-
şaf edən Bi nə qə di ra yo nun-
da mü tə ma di ola raq hə ya ta 
ke çi ri lən abad lıq-qu ru cu luq 
iş lə ri, müx tə lif hu ma ni tar 
la yi hə lər maa rif çi xa rak ter 
da şı maq la bə ra bər, həm də 
in san sağ lam lı ğı nın ən va cib 
ne mət ol du ğu nu, sağ lam lı ğı 
qo ru ma ğın mü hüm və zi fə 
ol du ğu nu ic ti ma iy yə tin diq-
qə ti nə çat dı rır. 

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 19 iyun 
ta rix li sə rən ca mı ilə 1 iyul 
2014-cü il ta rix dən eti ba rən 
re al laş dı rı lan «Tə miz Bi nə-
qə di» la yi hə si də bu məq-
səd lə ri hə dəf ə yir. “Evi mi zi 
tə miz sax la yaq, Bi nə qə di 
evi miz dir» şüa rı al tın da hə-
ya ta ke çi ri lən «Tə miz Bi nə-
qə di» la yi hə si nin məq sə di 
ra yo nun eko lo ji tə miz li yi nin 
və abad lı ğı nın qo run ma sı 
ilə ya na şı, gənc lə rin bu tə-
miz li yə hər za man ria yət et-
mə si nin təb li ği dir. Gənc lə rə 
şəx si gi gi ye na la rı, elə cə də 
öz ya şa dıq la rı, təh sil al dıq-
la rı, iş lə dik lə ri əra zi lə rin tə-
miz sax la nıl ma sı nın va cib li-
yi, bun la rın in san sağ lam lı ğı 
üçün fay da la rı nın aşı lan ma-
sı, gənc lər ara sın da bir sı ra 
imə ci lik lə rin, maa rif lən di-
ri ci  ak si ya la rın ke çi ril mə si 
la yi hə çər çi və sin də gö rü lən 
əvəz siz iş lər dən dir.

La yi hə 2015-ci ilin iyun-
iyul ay la rın da Ba kı şə hə rin-
də ke çi ri lə cək ilk Av ro pa 
Oyun la rı na ha zır lıq məq sə-
di lə ic ra olu na caq. La yi hə-
nin 1 il müd də tin də hə ya ta 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lur. 
Be lə lik lə, “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si çər çi və sin də növ bə-
ti bö yük la yi hə nin ic ra sı na 
baş la nı lır. Bu, Ye ni Azər bay-
can Par ti ya sı Bi nə qə di ra-
yon təş ki la tı nın tə şəb bü sü, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti, Təh sil və Sə hiy yə 
na zir lik lə ri,  Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si, 
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 no yabr 
ayı ər zin də ke çi ri lə cək “Gi-
gi ye nik qay da la ra düz gün 
əməl edək” ad lı sil si lə tə-
lim lər dir. 

La yi hə bö yük maa rif çi 
mis si ya ye ri nə  
ye ti rə cək

“Gi gi ye nik qay da la ra 
düz gün əməl edək” ad lı la-
yi hə, adın dan da gö rü dü yü 
ki mi, tək cə hu ma ni tar de yil, 
həm də bö yük maa rif çi mis-
si ya ye ri nə ye ti rə cək. “Gi gi-
ye nik qay da la ra düz gün əməl 
edək” la yi hə si zə rər li vər diş-
lə rin in san hə ya tı na tə si ri, 
tə miz li yə ria yət olun ma sı nın 
va cib li yi, ət raf mü hi tin tə-
miz sax lan ma sı ki mi mü hüm 
prob lem lə rə to xu na caq, la-
yi hə iş ti rak çı la rı nı bu is ti qa-
mət də mü va fiq in for ma si ya 
ilə tə min edə cək.      

3 no yabr 2014-cü il ta rix-
dən baş la ya raq 15 gün ər zin-
də Bi nə qə di ra yo nu üz rə 32 
mək tə bin VI II, IX və X si nif 
şa gir lə ri ni əha tə edə cək la yi-
hə aşa ğı da kı la rı hə dəf ə yir:

• Bö yü mək də olan gənc 
nəs lin nü ma yən də lə ri nə 
sağ lam hə yat tər zi ni izah et-
mək və aşı la maq;

• Mək təb li lər ara sın da 
“Gi gi ye nik qay da la ra düz gün 
əməl et mək” ad lı sil si lə tə-
lim lər va si tə si lə müx tə lif gi-
gi ye na qay da la rı nı in te rak tiv 
for ma da izah et mək;

• İn san sağ lam lı ğı na zə
rər vu ra bi lə cək vər diş lə-
ri izah et mək və ye ni yet mə 
gənc lə ri bu vər diş lər dən çə-
kin dir mək;

• Cə miy yət də gi gi ye na 
qay da la rı ilə bağ lı mü va fiq 
maa rif çi lik işi apar maq;

• Bu və ya di gər for ma da 
la yi hə iş ti rak çı sı ola caq hər 
bir mək təb li ni, va li dey ni və 
la yi hə də iş ti rak çı ola caq di-
gər şəxs lə ri da im tə miz li yi 
qo ru ma ğa də vət et mək;

• Ümu mi lik də min nə fər 
şa gir də müx tə lif gi gi ye nik 
va si tə lə rin ve ril mə si.

Yu xa rı da sa da la nan hə-
dəf ə rə çat maq üçün la yi hə 
çər çi və sin də bir çox iş lə rin 
gö rül mə si plan laş dı rı lır. La-
yi hə nin məq səd və və zi fə-
si nin la yi hə nin hə dəf qru pu 
olan VI II, IX və X si nif şa-
gird lə ri nə düz gün çat dı rıl-
ma sı, Bi nə qə di ra yo nu üz rə 
32 mək tə bi əha tə edən 7 
tə lim də iş ti rak edə cək mək-
təb li lə ri düz gün ma arf lən-
dir mək üçün, ilk növ bə də, 
Bi nə qə di ra yo nu üz rə tə yin 
edil miş 2 nə fər ix ti sas laş mış 
pe şə kar tə lim çi tə rə fin dən 
ay rı-ay rı gün lər də təh sil mü-
əs si sə lə rin də gi gi ye na qay-
da la rı üz rə tə lim lə rin ke çi-
ril mə si nə zər də tu tu lur. 

Ke çi ri lə cək sil si lə tə-
lim lər də pe şə kar tə lim çi lər 
mək təb li lə rə sağ lam hə yat 
tər zi, gi gi ye nik qay da la rın po-
zul ma sı nın fə sad la rı, bu qay-
da la rın po zul ma sı nın han sı 
xəs tə lik lə rə gə ti rib çı xa ra 
bi lə cə yi, gənc yaş da or qa niz-
mə düz gün qul luq, in fek si on 
xəs tə lik lər dən qo run ma ki mi 
mü hüm mə sə lə lə ri izah edə-
cək və prob lem lər dən uzaq 
ol maq üçün mü va fiq bi lik lər 
ve rə cək. Bu isə mək təb li lər-
də sağ lam lıq du ru mu, müx-
tə lif xə sə tə lik lər, on la ra yo-
lux ma maq ki mi mə sə lə lər də 
hər tə rəf i bi lik lə rin ol ma sı na 
şə ra it ya ra da caq.

La yi hə nin yük sək  
in for ma tiv xa rak ter 
da şı ma sı və prak tik 
məş ğə lə lər lə bol  
ol ma sı iş ti rak çı la ra 
sağ lam hə yat  
tər zi ya şa maq  
yol la rı nı izah edə cək

 “Gi gi ye nik qay da la ra 
düz gün əməl edək” ad lı la-
yi hə tək cə mü va fiq şə kil də 
in for ma si ya ver mək lə öz işi-

ni bit miş he sab et mir, ey ni 
za man da aşa ğı da sa da la lan 
bir sı ra va cib mə qam la rı da 
nə zə rə alır:

• İş ti rak çı la rın hə vəs lən
di ril mə si, on la rın la yi hə dən 
nə əl də et dik lə ri nin mo ni-
to rin qi;

• La yi hə çər çi və sin də 
eks kur si ya lar və prak tik məş-
ğə lə lər;

• La yi hə çər çi və sin də 
şa gird lər ara sın da əl də olan 
mik rob la rın miq da rı nı mü-
əy yən et mək üçün la bo ra tor 
sı naq la rın ke çi ril mə si, bu sı-
naq la rın nə ti cə lə ri nin sta tis-
ti ka sı və nə ti cə lə rin la yi hə-
nin ye kun təd bi rin də qeyd 
olun ma sı;

• Hər bir tə lim bit dik
dən son ra bü tün iş ti rak çı la-
ra “Ni cos” şir kə ti tə rə fin dən 
təq dim olu nan gi gi ye nik va-
si tə lə rin hə diy yə olun ma sı; 

• La yi hə iş ti rak çı la rı olan 
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 ən 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 və qa lib lə rin mü ka-
fat lan dı rıl ma sı.

Onu da bil dir mək la zım-
dır ki, tə lim çər çi və sin də 
ke çi ri lə cək mü sa bi qə lə rin 
mün sif ər he yə ti də pe şə kar 
şəxs lər dən for ma laş dı rıl-
mış dır. Mün sif ər he yə ti nin 
tər ki bi nə Bi nə qə di Ra yon 
Gi gi ye va və Epi de mio lo gi ya 
Mər kə zi nin di rek to ru Fə dai 
Ha cı yev, YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı Qa dın lar Şu ra sı nın 
sədr müa vi ni, Bi nə qə di ra-
yo nu 11 say lı uşaq po lik li ni-
ka sı nın baş hə ki mi Mə la hət 
İb ra hi mo va, Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si-

nin rə is müa vi ni Se vinc Sü-
ley ma no va, YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı Qa dın lar Şu-
ra sı nın sədr müa vi ni, HB.Co 
LTD Kli ni ka sı nın in for ma-
to ru Na hi də Mah mu do va, 
“NUR GÜN Gro up” şir kə ti-
nin Müş tə ri xid mət lə ri və 
ic ti ma iy yət lə əla qə lər şö bə-
si nin mü di ri Rea la İsa za də 
da xil dir. Şüb hə siz, mün sif ər 
he yə ti nin bu şə kil də for ma-
laş ma sı ke çi ri lə cək mü sa bi-
qə lə rin qa lib lə ri nin əda lət li 
şə kil də mü əy yən ləş mə si nə 
şə ra it ya ra da caq dır. 

La yi hə eks pert lər  
tə rə fin dən yük sək 
qiy mət lən di ri lir 

Mün sif ər he yə ti nin tər-
ki bi nə da xil olan eks pert lər 
də la yi hə nin yük sək hu ma-
ni tar xa rak te ri ni vur ğu la-
yır lar. Bi nə qə di Ra yon Gi-
gi ye va və Epi de mio lo gi ya 
Mər kə zi nin di rek to ru Fə dai 
Ha cı ye vin fik rin cə, la yi hə 
cə miy yə tin həs sas his sə si 
olan mək təb li lə rin gi gi ye na 
qay da la rı haq qın da düz gün 
mə lu mat al ma sı na im kan 
ya ra da caq. Ey ni za man da, 
“Gi gi ye nik qay da la ra düz gün 
əməl edək” ad lı sil si lə tə lim-
lər mək təb li lə ri şəx si gi gi ye-
na nın po zul ma sı nə ti cə sin-
də ya ra na bi lə cək müx tə lif 
in fek si on xəs tə lik lər haq da 
mə lu mat lan dı ra caq və bu 
xəs tə lik lər dən qo run ma yol-
la rı nı öy rə də cək.

Bi nə qə di Ra yon Gənc-
lər və İd man İda rə si nin rə-
is müa vi ni Se vinc Sü ley ma-
no va nın fik rin cə, la yi hə nin 
maa rif çi mis si ya sı nə ti cə sin-
də gənc lər ara sın da gi gi ye na, 
tə miz lik, gənc lik döv rün də 
sağ lam lı ğı düz gün qo ru ma 
yol la rı haq da hər tə rəf i mə-
lu mat ya ra na caq dır. La yi hə-
nin mək təb lə ri əha tə et mə si, 
bu ra da bi la va si tə şa gird lə rin, 
do la yı yol la isə mü əl lim lə rin 
və so si al ins ti tut olan ailə nin 
iş ti ra kı la yi hə nin cə miy yə tin 
da ha bö yük his sə si ni əha tə 
et mə si nə gə ti rib çı xa ra caq-
dır. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş-
ki la tı Qa sın lar Şu ra sı nın sədr 
müa vi ni, Bi nə qə di ra yo nu-
nun 11 say lı uşaq po lik li ni-
ka sı nın baş hə ki mi Mə la hət 
İb ra hi mo va nın fik rin cə, bu 
tip la yi hə lə rin çox ol ma-
sı, ümu mi lik də, cə miy yət-
də xəs tə lik lər və on lar dan 
düz gün qo run ma me tod la rı 
haq da bi lik lə rin art ma sı na 
yol aça caq dır. Onun fik rin-
cə, Bi nə qə di ra yo nun da hər 
za man bu mə sə lə yə həs sas 
ya na şıl ma son nə ti cə də ye ni-

yet mə lə rin və ümu mi lik də, 
cə miy yə tin sağ lam tə məl lər 
üzə rin də bö yü mə si ni şərt-
lən di rə cək dir.

YAP Bi nə qə di ra yon təş-
ki la tı nın Qa dın lar Şu ra sı nın 
sədr müa vi ni, HB.Co LTD 
Kli ni ka sı nın in for ma to ru Na-
hi də Mah mu do va Bi nə qə di 
ra yo nun da ke çi ri lən maa rif çi 
la yi hə lə rin əsas hə dəf qru-
pu nun hər za man bö yü mək-
də olan gənc nə sil ol ma sı nın 
təq di rə la yiq hal ol du ğu nu 
qeyd edir. O, Bi nə qə di ra yo-
nu nu əha tə edə cək la yi hə nin 
tib bi və hu ma ni tar xa rak te ri-
nin yük sək ol du ğu qə naə-
tin də dir. Eks per tin fik rin cə, 
bir müd dət ön cə Bi nə qə di 
ra yo nu üz rə mək təb lə ri əha-
tə et miş “Tü tün və al ko qo lun 
in san sağ lam lı ğı na vur du ğu 
zi ya nın tib bi as pekt lə ri” la yi-
hə si ki mi “Gi gi ye nik qay da-
la ra düz gün əməl edək” la-
yi hə si də məq sə di nə uğur la 
ça ta caq dır.   

“NUR GÜN Gro up” Şir-
kə ti nin Müş tə ri Xid mət lə ri 
və İc ti ma iy yət lə Əla qə lər 
şö bə si nin mü di ri Rea la İsa-
za də nin fik rin cə isə la yi hə-
nin təş ki lat çı la rı nın mü hüm 
döv lət or qan la rı və ic ti mai 
təş ki lat lar ol ma sı, la yi hə nin 
hə dəf qru pu nun bö yü mək də 
olan gənc nə sil - ye ni yet mə-
lər dən iba rət ol ma sı və la-
yi hə nin mün sif ər he yə ti nin 
pe şə kar şəxs lər dən təşk li son 
nə ti cə də “Gi gi ye nik qay da la-
ra düz gün əməl edək” ad lı la-
yi hə nin uğur lu ic ra sı nı şərt-
lən di rə cək dir. 

Bi nə qə di ra yo nu üz rə 
müx tə lif döv lət və özəl təş ki-
lat lar da ça lı şan eks pert lə rin 
la yi hə nin yük sək in for ma tiv 
və maa rif çi xa rak ter da şı ma-
sı nı qeyd et mə si la yi hə çər-
çi və sin də ke çi ri lə cək sil si lə 
tə lim lə rə ra yon miq ya sın da 
eh ti ya cın ol du ğu nu gös tə rir. 

Ümu miy yət lə, bu tip la yi-
hə lə rin sağ lam hə yat tər zi ni 
təb li ğet mə, şəx si gig ye na nı 
qo ru ma, xəs tə lik lər lə mü-
ba ri zə is ti qa mə tin də ro lu 
cə miy yət və döv lət or qan-
la rı tə rə fin dən da nıl maz dır. 
Fik ri miz cə, “Gi gi ye nik qay-
da la ra düz gün əməl edək” 
la yi hə si nin nə zə ri his sə ilə 
bə ra rər, prak tik məş ğə lə lər-
lə bol ol ma sı Bi nə qə di mək-
təb li lə ri nə, ey ni za man da bu 
la yi hə nin bir his sə si ola caq 
hər bir şəx sə sağ lam hə yat 
tər zi ya şa maq yol la rı nı gös-
tə rə cək dir.

Əli mər dan Sul tA nov,
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 

baş tə li mat çı sı

“Gigiyenikqaydalaradüzgünəməledək”
Binəqədirayonuüzrə32məktəbiəhatəedəcəkyenilayihətəkcəhumanitardeyil, 
həmdəmaarifləndiricimissiyarolunuoynayacaq

Hər bir döv lə tin və cə miy yə tin uğur lu in ki şa fı onu təş kil 
edən şəxs lə rin – və tən daş la rın ne cə in ki şaf et mə sin dən ası
lı dır. Əha li nin so si al ri fa hı, yük sək təh si li, cə miy yət də maa
rif çi lik ide ya la rı nın hökm sür mə si son nə ti cə də cə miy yə tin 
ri fah ha lı nın yük sək ol ma sı na gə ti rib çı xa rır. Ey ni za man da 
və tən daş la rın sağ lam lıq du ru mu nun da yük sək ol ma sı sağ lam 
cə miy yət, eti bar lı gə lə cək üçün mü hüm əhə miy yət kəsb edir. 

Bələdiyyəseçkilərinəhazırlıqprosesinəstartverilib
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ES MİRA

18 Okt yabr – Döv-
lət Müs tə qil li yi Gü nü və 
ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin azər bay can çı lıq 
məf u rə si nin gənc lər ara-
sın da ge niş təb liğ edil mə-
si, on lar 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, gənc lə ri 
mil li, mə nə vi, əx la qi də-

yər lə ri mi zə sev gi ru hun da 
tər bi yə et mək məq sə di lə 
2014-2015-ci təd ris ilin də 
ali mək təb lə rə da xil olan 
bir qrup Bi nə qə di ra yon 
gən ci nin iş ti ra kı ilə Hey-
dər Əli yev Mər kə zi nə 
eks kur si ya sı təş kil olun-
muş dur.

Mər kə zin əmək da şı əv-
vəl cə iş ti rak çı la ra qey ri-adi, 
mü rək kəb qu ru lu şa ma lik 
uni kal ti ki li haq qın da mə-
lu mat ver miş dir. Müa sir 

Ba kı nın sim vol la rın dan bi-
ri he sab edi lən Mər kəz də 
ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin hə yat və fəa liy yə-
ti nin bü tün dövr lə ri ni əha-
tə edən vi deo və fo to ar xiv, 
sə nəd lər, elə cə də müx tə lif 
eks po nat lar nü ma yiş et di-
ri lir.

 Son ra iş ti rak çı lar Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də nü-
ma yiş olu nan  “Azər bay can 
in ci lə ri” sər gi si ilə ta nış ol-

muş lar. On lar sər gi va si tə si lə 
qə dim ta ri xə, mə də niy yə tə, 
ədə biy ya ta, adət-ənə nə lə rə 
sa hib olan Azər bay can haq-
qın da ma raq lı mə lu mat lar 
əl də et miş lər. Eks po zi si ya da 
nü ma yiş et di ri lən qa ya üs tü 
rəsm lər, müx tə lif dövr lə rə 
aid ar xeo lo ji ta pın tı lar, et-
noq ra fik mə mu lat lar, nu-
miz ma tik əsər lər, mil li ge-
yim və zər gər lik nü mu nə lə-
ri gənc lər də bö yük tə əs sü rat 
oyat mış dır. 

HeydərƏliyev
Mərkəzinə
ekskursiya

– Şi rin can xa nım, ne cə 
ol du ki, mü əl lim pe şə si ni seç
di ni z?

– Mü əl lim lik pe şə si ni 
uşaq lıq dan sev mi şəm. Hər 
za man mü əl lim lə ri mə ila hi 
sev gi və mə həb bət bəs lə mi-
şəm, on la rı əl çat maz var lıq 
ki mi qə bul et mi şəm. Mən-
də bu pe şə yə ma raq ilk də fə 
kən di mi zə tə yi nat la gə lən 
mü əl lim lə rin si ma sın da ya-
ra nıb. Da nı şıq tər zi, dav ra nı-
şı  fərq li olan bu mü əl lim lə rə 
kənd də gös tə ri lən eh ti ram 
mən də yax şı mə na da hə səd 
his si, hə vəs oyat dı. Bu ar zu 
ilə də do ğul du ğum Kəl bə-
cər ra yo nun da 1982-ci il də 
sək ki zin ci sin fi fərq lən mə 
şə ha dət na mə si ilə bi ti rə rək 
Gən cə Pe da qo ji Mək tə bi nə 
da xil ol dum. Məq sə dim ali 
təh sil al maq idi. 1987-ci il də 
bu mək tə bi fərq lən mə dip lo-
mu ilə ba şa vu rub Ba kı Döv-
lət Uni ver si te ti nin ta rix fa kül-
tə si nin əya ni şö bə si nə qə bul 
olun dum. 

Uni ver si te ti bi tir dik dən 
son ra – 1992-ci il də Bi nə qə-
di ra yo nun da yer lə şən  157 
say lı tam or ta mək təb də ta-
rix fən nin dən dərs de mə yə 
baş la dım. Ha zır da 126 say lı 
mək təb də mü əl lim lik fəa-
liy yə ti mi da vam et di ri rəm. 
Ta rix çi ol maq is tə yim də tə-
sa dü fi de yil di. Hər bir fən nin 
mis si ya sı ol du ğu ki mi, təd ris 
et di yim ta rix fən ni nin də mü-
hüm və mü qəd dəs bir mə ra-
mı var. Ta nın mış şəx siy yət 

A.A.Ba kı xa no vun qeyd et di yi 
ki mi: “Ta rix elə bir da nış ma-
yan na tiq dir ki, gə lə cək də 
baş ve rə bi lə cək ha di sə lə ri 
keç mi şin li ba sın da in san la ra 
çat dı rır”. Bu mə na da, ta ri xin 
üzə ri nə san ki gə lə cə yin yü-
kü nü da şı maq mis si ya sı düş-
müş dür. Fik rim cə, ta rix və tən 
da şı ol ma ğa ge dən yo lun bə-
ləd çi si dir. Bu fənn in san la-
ra və tən daş ol ma ğı öy rə dir. 
Tor paq la rı mı zın 20 fai zi nin 
iş ğal olun du ğu, məkr li düş-
mən lə üz bə üz da yan dı ğı mız 
bir vaxt da bu fən nin təd ri si-
nə da ha çox eh ti ya cı mız var. 
Çün ki Azər bay can geo si ya si 
və geo po li tik cə hət dən elə 
bir mə kan da yer ləş miş dir 
ki, onun və tən da şı da ha ayıq 
tə fək kü rə, dü şün cə tər zi nə 
ma lik ol ma lı dır. 3 mi nil lik 
döv lət çi lik ta ri xi mi zin təx mi-
nən min ilə ya xı nı özü müz lə 
bağ lı dır. 2 mi nil lik ta ri xi miz  
şərq dən qər bə, qərb dən şər-
qə, şi mal dan cə nu ba, cə nub-
dan şi ma la axan ya del li lə rin 
əlin də ol muş dur. Bu da öz-
lü yün də bi zi da vam lı döv lət-
çi lik ru hun da kök lən mə yə 
sövq edir. Bu ba xım dan, hər 
za man gənc lə ri mi zə ta ri xi-
mi zin öy rə dil mə si nə bö yük 
eh ti yac var.

– Siz cə, müa sir mü əl lim 
han sı key fiy yə tə ma lik ol ma
lı dı r?

–  Pe da qo ji əmək ic ti mai 
fəa liy yə tin xü su si sa hə si dir. 
Bu ra da bi lik, ba ca rıq, pe şə-
kar lıq la ya na şı, etik nor ma la-

ra ria yət edil mə si nə ti cə sin də 
for ma la şan mü əl lim nü fu-
zu nun da bö yük ro lu var dır. 
Müa sir mü əl lim unut ma ma-
lı dır ki, dərs uşa ğın hə ya tı nın 
bir par ça sı dır. Şa gird dərs də 
sı xıl mış və ziy yət də ol ma ma-
lı dır. Mü əl lim uşa ğa inan ma lı, 
ona qol-qa nad ver mə li dir. Əsl 
mü əl lim tə şəb büs kar ol ma-
lı, ye ni lik dən, qey ri-stan dart 
fi kir ləş mək dən qorx ma ma lı, 
çox ça lış ma lı dır. Fə al tə lim, 
müa sir dərs mü əl lim dən, ey-
ni za man da, təd qi qat çı tə fək-
kü rü nə ma lik ol ma ğı, dərs də 
şa gird lə rin təd qi qat çı lıq fəa-
liy yə ti ni təş kil et mə yi, ona 
rəh bər lik et mə yi və di gər 
bir çox ba ca rıq la rı tə ləb edir. 
Müa sir mü əl li min ən mü-
hüm ba ca rıq la rın dan bi ri isə 
dərs məş ğə lə lə ri ni dia loq və 
dis kus si ya şə rai tin də təş kil 
et mə si dir. Bü tün bu key fiy yət 
və ba ca rıq lar sız müa sir dər si 
tə ləb olu nan sə viy yə də apar-
maq və yük sək nə ti cə əl də 
et mək müm kün de yil. Ona 
gö rə də mən iş lə di yim mək-
təb də bü tün bun la rı nə zə rə 
alır və özüm də bu key fiy yət-
lə ri tər bi yə et mə yə səy gös-
tə ri rəm. Ça lı şı ram ki, hər bir 
dər sim şa gird lə rin ma ra ğı na 
sə bəb ol sun, on lar dərs dən 
zövq ala bil sin lər. 

– Bir qə dər mü əl limşa
gird mü na si bə tin dən da nı
şar dı nız...

– İlk gün dən 126 say lı 
tam or ta mək tə bin kol lek ti vi 
ilə mü na si bət lə rim çox yax şı 

olub. Da im yük sək gös tə ri-
ci lə ri ilə fərq lə nən bu təh sil 
oca ğı mə ni da ha sə mə rə li 
iş lə mə yə ruh lan dı rıb. Fik-
rim cə, mü əl lim dərs de di yi 
hər bir şa gir din psi xo lo gi ya-
sı na ya xın dan bə ləd ol ma lı-
dır. Əgər mü əl lim  sin fə da xil 
ola raq ən azı 25 şa gir də bi lik 
ver mək is tə yir sə, ilk növ bə-
də, hə min şa gird lə rin hər 
bi ri ni ət raf ı və də rin dən ta-
nı ma lı dır. İş lə di yim il lər də 
şa gird lə ri mi və tən pər vər lik, 
türk çü lük, müa sir lik, döv lət-
çi lik, is la mi də yər lər ru hun da 
tər bi yə et mə yə ça lış mı şam. 
Dərs za ma nı hə mi şə fər di ya-
naş ma prin si pin dən is ti fa də 
et mi şəm. Şa gird lə rin heç də 
ha mı sı ey ni dün ya gö rü şü nə, 
ey ni tər bi yə yə, ey ni bi li yə sa-
hib ola bil məz. Gə lin unut ma-
yaq ki, hər bir şa gir din məx-
sus ol du ğu ailə və onun fər di 
xü su siy yət lə ri möv cud dur. 
De mə li, müx tə lif ailə lər dən 
mək tə bə müx tə lif şa gird lər 
gə lir. Bu da yu xa rı da qeyd et-
di yi miz ki mi, müx tə lif xa rak-
ter lər, xa siy yət lər de mək dir.

Bu gü nün şa gir di ni təə-
cüb lən dir mək o qə dər də 
asan de yil. Şa gird lə ri mə ver-
di yim tap şı rıq la rı re al vaxt re-
ji min də – on layn ola raq iz lə-
yi rəm. Elə nə ti cə ni də o qay-
da ilə ca vab lan dı rı ram. Hət ta 
şa gird lə ri min elə təd qi qat la rı 
olur ki, bu, ar tıq onun gə lə cək 
uğur la rın dan xə bər ve rir. 

Mü əl lim şa gir də həm də 
mə nə vi da yaq ol ma lı dır. La-
zım gə lər sə, onun mad di və 
mə nə vi sı xın tı la rı ilə ma raq-
lan ma lı, hət ta dost ol ma ğı ba-
car ma lı dır. Bə zən şa gird lə rin 
dər sə bi ga nə ya naş ma la rı nın 
sə bə bi mü əy yən sı xın tı lar la 
bağ lı olur. Bu ba xım dan, va-
li deyn lə rin də üzə ri nə bö-
yük mə su liy yət dü şür, uşaq 
ailə-məi şət prob lem lə rin dən 
uzaq ol ma lı dır. Be lə hal la-
rın ara dan qal dı rıl ma sı üçün 
mü tə ma di şə kil də mü əl lim 
va li deyn lər lə əla qə sax la ma lı 
və qar şı lıq lı mü za ki rə apar-
ma lı dır.

– Mə zun la rı nız ara sın da 
yad da qa lan lar, ta nın mış si
ma lar var  mı  ?

– Bu gü nə ki mi yüz lər lə 
şa gir də dərs de mi şəm. On la-
rın  ək sə riy yə ti hu ma ni tar sa-
hə də ça lı şır lar. Bə zi lə ri hət ta 
ad lı-san lı alim lər dir. Am ma 
di gər sa hə lər də ça lı şan mə-
zun la rı mız da var. Ha zır da 
şa gird lə ri miz ara sın da za bit 
ki mi xid mət edən lə rin də sa-
yı az de yil. 

– Təh si li miz də ki möv cud 
prob lem lər ba rə də nə de yə bi
lər si ni z?

– Şü kür lər ol sun ki, 90-ci 
il lər də təh sil də üz ləş di yi miz 
bə zi prob lem lər son 10 il də 
ara dan qal xıb. Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin tə şəb bü sü və 
və sə rən cam la rı ilə son il-
lər də öl kə də ye ni mək təb lər 
in şa olu nur. Möv cud mək təb-
lər əsas lı tə mir edi lir, on la rın 
mad di-tex ni ki ba za la rı güc-
lən di ri lir. Bü tün bun la rı Bi nə-
qə di ra yo nu nun tim sa lın da da 
mü şa hi də et mək müm kün-
dür. Son vaxt lar ra yon da təh-
si lin in ki şa fı na xü su si diq qət 
ye ti ri lir. Ha zır da Bi nə qə di ra-
yo nun da 32 or ta ümum təh sil 
mək tə bi fəa liy yət gös tə rir. 

Öl kə Pre zi den ti nin mü va-
fiq sə rən ca mı na mü va fiq ola-
raq, Bi nə qə di ra yo nun da da 
or ta mək təb şa gird lə ri dərs-
lik lər lə pul suz tə min olu nub, 
hə min dərs lik lər mək təb lə-
rin ki tab xa na fon du na da xil 
edi lib. Bun dan baş qa, ra yon 
əra zi sin də fəa liy yət gös tə rən 
mək təb lər yük sək sə viy yə-
də tə mir olu nub və müa sir 
ava dan lıq lar la təc hiz edi lib. 
Gö rü lən iş lə rin nə ti cə si dir 
ki, 2013-2014-cü təd ris ilin-
də mək tə bi mi zi qı zıl me dal la 
bi ti rən Ra sim Hə sən za də 682 
bal top la ya raq Azər bay can 
Döv lət Neft Aka de mi ya sı na 
qə bul olu nub. Dərs de di yim 
126 say lı tam or ta mək tə bin 
şa gird lə ri Fə rəh Axund za də 
və Lə tif Qu li yev də yük sək 
bal la ali mək təb lə rə da xil 
olub lar. Bu il ra yo nun or ta 
mək təb lə ri ni bi ti rən 1433 

şa gird ali mək təb lə rə qə bul 
olu nub, on lar dan 169 nə fə ri 
500-dən yu xa rı bal top la yıb. 
Hər il res pub li ka da müx-
tə lif fən lər üz rə ke çi ri lən 
olim pia da da Bi nə qə di ra yon 
mək təb li lə ri də uğur la çı xış 
edir lər. On la rın ara sın da iş lə-
di yim mək tə bin şa gird lə ri də 
az de yil. 

Ha zır da mək təb lər də 
müa sir tex no lo gi ya lar dan ge niş 
is ti fa də olu nur. İKT-nin ən son 
ye ni lik lə rin dən bəh rə lən mək 
mə nim də pe da qo ji fəa liy yə-
tim də önəm li yer tu tur. «Ac ti-
ve İnsp rie», «Mi mio», «Smart», 
«Po Wer Po int», «Veb2»  proq-
ram la rın da ha zır la dı ğım re-
surs la rı, dərs nü mu nə lə ri ni 
müx tə lif yer li və bey nəl xalq 
təh sil sayt la rın da yer ləş di ri-
rəm. Di gər el mi-me to di ki, pe-
da qo ji  iş lə ri mi şəx si blo qum da 
pay la şır, həm çi nin həm kar la rı-
mın da pe da qo ji fəa liy yət lə rin-
dən fay da lan ma ğa ça lı şı ram. 
Bü tün bun lar ar tıq za ma nın 
tə lə bi dir. Ye ni tex no lo gi ya la ra 
yi yə lən mə dən irə li get mək 
müm kün süz dür.

– Öl kə baş çı sı nın sə rən
ca mı ilə «Tə rəq qi» me da lı na 
la yiq gö rü lə cə yi ni zi göz  lə  yir 
di  niz  mi  ?

– Mü əl lim lik fəa liy yə ti mi 
yük sək qiy mət lən di rən hər 
bir şəx sə tə şək kür edi rəm. 
Bun dan əv vəl  «İlin ən yax şı 
pe da qo ji mü ha zi rə si» mü sa-
bi qə sin də II, 2012-ci il də «Ən 
yax şı açıq dərs» la yi hə sin də 
isə III ye rə la yiq gö rül mü-
şəm. 2013-cü il də «İn no va-
tiv mü əl lim» mü sa bi qə si nin 
qa lı bi ol muş, 2014-cü il də 
«Təh sil də in te rak tiv tex no-
lo gi ya lar – 2014» ser ti fi ka tı nı 
al mı şam. Mü əl lim lə rin sı naq 
qiy mət lən di ril mə sin də 100 
fa iz lik nə ti cə gös tər mi şəm. 
Bu gün lər də isə möh tə rəm 
Pre zi den ti miz İl ham Əli ye-
vin sə rən ca mı ilə «Tə rəq qi» 
me da lı na la yiq gö rül mü şəm. 
Bu, öl kə baş çı sı tə rə fin dən 
əmə yi mə ve ri lən  ən bö yük 
qiy mət dir.  Okt yab rın 9-da 
ra yon 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 mi-prak ti ki konf rans da 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov 
«Tə rəq qi» me da lı na la yiq gö-
rül mə yim mü na si bə ti lə mə ni 
şəx sən təb rik et di və əl bət tə, 
bu mə ni ol duq ca se vin dir di.

 – Şi rin can xa nım, son da 
Bi nə qə di ra yo nun da apa rı
lan abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
ba rə də fi kir lə ri ni zi bil mək 
is tə dik. 

– Uzun il lər dir ki, 7-ci 
mik ro ra yon da ya şa yı ram. Bir 
sa kin ki mi ra yon da apa rı lan 
abad lıq iş lə ri ni ürək dən bə-
yə ni rəm. Gö rü lən iş lər sa-
yə sin də ra yo nu mu zun si ma sı 
xey li də yi şib. Ra yon ic ra ha-
ki miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
baş lan mış “Tə miz Bi nə qə di” 
so si al la yi hə si əha li tə rə fin-
dən bö yük rəğ bət lə qar şı la-
nır. Əra zi nin tə miz sax la nıl-
ma sı üçün hər həft ə nin so nu 
müx tə lif ya şa yış sa hə lə rin də 
imə ci lik lər təş kil olu nur və 
biz də bu təd bir lər də ya xın-
dan iş ti rak edi rik. 

Ra yon da təh si lə gös tə-
ri lən diq qət də bir mü əl-
lim ki mi mə ni se vin di rir. Bu 
gün lər də ra yon da ke çi ril miş 
«Hey dər Əli yev mil li təh-
sil sis te mi nin qu ru cu su dur» 
möv zu sun da el mi-prak ti ki 
konf rans bi zi da ha yax şı iş-
lə mə yə hə vəs lən di rib. Dün-
ya sı nı də yi şən mü əl lim lə rin 
xa ti rə si nin hə min konf rans-
da sü kut la anıl ma sı da təd bi ri 
təş kil edən lə rin yük sək mə-
nə viy ya tın dan xə bər ve rir. 
Bü tün bun lar gös tə rir ki, ra-
yon rəh bər li yi abad lıq-qu ru-
cu luq iş lə ri ilə ya na şı, təh si lə 
və mü əl lim lə rin əmə yi nə də 
yük sək qiy mət ve rir. 

Son da bir da ha vur ğu la-
maq is tə yi rəm ki, Bi nə qə di-
də apa rı lan abad lıq iş lə ri tək 
mü əl lim lər də de yil, ra yon da 
ya şa yan bü tün zi ya lı lar da, sa-
də və tən daş lar da çox gö zəl 
tə əs sü rat oya dıb. Bir söz lə, bu 
ra yon da ya şa maq və iş lə mək 
ol duq ca xoş dur. 

MƏ HƏB BƏT ORu COv
    
İn sa nın şəx siy yət ki mi for ma laş ma sın da mü əl li min ro lu 

əvəz siz dir. Da ha də qiq de sək, mü əl lim cə miy yə tin apa rı cı 
və is ti qa mət ve ri ci qüv və si dir. Na haq ye rə de mə yib lər  ki, bü
tün in san lar mü əl lim dən öy rə nir. 

Bu gün Bi nə qə di ra yo nun da da mü əl lim adı nı şə rəf ə 
da şı yan, öz pe şə si nin vur ğu nu olan, əsl və tən daş və şəx siy
yət ye tiş di rən on lar la mü əl lim ça lı şır. Sa vad lı, pe şə kar və 
üs tün təc rü bə yə ma lik mü əl lim lər dən bi ri də bu gün lər də 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə “Tə rəq qi” me da lı na 
la yiq gö rül müş 126 say lı tam or ta mək tə bin ta rix mü əl li mi 
Şi rin can Məm mə do va dır. Onun la söh bə ti miz də bu şə rəf i 
və mə su liy yət li pe şə nin in cə lik lə ri nə bir gə nə zər sal ma ğa 
ça lış dıq. 

Sİ YA vuŞ ƏMİR Lİ

Döv lət çi li yin, müs tə qil-
li yin da ha da möh kəm lən-
di ril mə si, gə lə cə yin eti bar lı 
tə mi na tı pe şə kar kadr la rın 
ye tiş di ril mə sin dən, gənc lə rin 
cə miy yə tin bü tün sfe ra la rın-
da iş ti ra kın dan, on la rın apa-
rı cı qüv və yə çev ril mə sin dən 
bi la va si tə  ası lı dır. Gənc lə rin 
hər tə rəf i in ki şa fı öl kə nin so-
si al-iq ti sa di, el mi və mə də ni 
tə rəq qi si ilə bağ lı olub onun 
qlo bal rə qa bə tə da vam lı lı ğı-
nın, mil li təh lü kə siz li yi nin 
va cib şərt lə rin dən dir. Gənc-
lə rə mü na si bət döv lə tin öz 
gə lə cə yi nə mü na si bə ti dir. Bu 
re al lıq nə zə rə alı na raq, Azər-
bay ca nın döv lət si ya sə tin də 
gənc lər lə iş prio ri tet sa hə lər-
dən bi ri ki mi önə çə ki lir. 

Döv lət gənc lər si ya sə ti 
Bi nə qə di ra yo nun da da ar dı-
cıl və sis tem li şə kil də hə ya ta 
ke çi ri lir. Bu nun mü qa bi lin də 
ra yon gənc lə ri də öl kə nin ic-
ti mai-si ya si hə ya tın da fə al iş-
ti rak edir lər. Okt yabr ayı nın 
25-də Ye ni Azər bay can Par ti-
ya sı Bi nə qə di ra yon təş ki la tı-
nın gənc üzv lə ri Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti ya-
nın da Bi lik Fon dun da olub-
lar. Gö rüş də öl kə baş çı sı nın 7 
may 2014-cü il ta rix li fər ma nı 
ilə ya ra dıl mış fon dun və zi fə 
və məq səd lə ri, ha be lə Azər-
bay can da elm və təh sil sa hə-
sin də hə ya ta ke çi ri lən is la hat-
lar ge niş mü za ki rə edi lib. 

Fon dun ic ra çı di rek to-
ru Ok tay Sə mə dov gənc lə rə  
fəa liy yət is ti qa mət lə ri ba rə-

də ge niş mə lu mat ve rə rək 
bil di rib ki, fon dun ya ra dıl-
ma sın da məq səd müa sir in-
for ma si ya cə miy yə ti nin və 
bi lik lə rə əsas la nan iq ti sa diy-
ya tın tə ləb lə ri ni nə zə rə ala-
raq cə miy yət də el mi-tex ni-
ki, so si al-iq ti sa di, hu ma ni tar 
bi lik lə rin ar tı rıl ma sı, azər-
bay can çı lıq məf ku rə si zə-
mi nin də mil li-mə nə vi, di ni 
də yər lə rin təb li ği, eko lo ji tə-
fək kü rün for ma laş dı rıl ma sı, 
Azər bay can döv lə ti nin da xi li 
və xa ri ci si ya sə ti nin, öl kə də 
apa rı lan so si al-iq ti sa di, mə-
də ni qu ru cu luq pro ses lə ri nin 
ma hiy yə ti nin ic ti ma iy yə tə 
çat dı rıl ma sı nın tə min edil-
məs dir.

Fon dun struk tu ru ba rə də 
gənc lə rə ət raf ı mə lu mat ve-
rən ic ra çı di rek tor qu ru mun 
fəa liy yə ti nə ümu mi nə za rə-
tin Hi ma yə çi lik Şu ra sı tə rə-
fin dən hə ya ta ke çi ril di yi ni, 
ha be lə Şu ra nın öl kə miq ya-
sın da və öl kə dən kə nar da ta-

nın mış 9 nə fər ic ti mai-si ya si 
xa dim və elm ada mın dan iba-
rət ol du ğu nu qeyd edib. Hə-
ya ta ke çi ri lən la yi hə lər dən 
da nı şan O.Sə mə dov Fond 
ya ra dıl dıq dan son ra ic ra olu-
nan la yi hə lə rin öl kə də elm və 
təh si lin in ki şa fı na is ti qa mət-
lən di yi ni qeyd edib. 

Da ha son ra gənc lər Pre zi-
dent ya nın da Bi lik Fon du nun 
hə ya ta ke çir di yi “Fi kir şən-
bə si” la yi hə si çər çi və sin də 
öl kə miz də və onun hü dud la-
rın dan kə nar da ta nın mış kul-
tu ro loq, ta rix elm lə ri dok to ru, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Döv lət 
İda rə çi lik Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru Fu ad Məm mə dov-
la gö rü şüb lər. Ta nın mış kul tu-
ro loq gənc lə ri ma raq lan dı ran 
su al la rı  ca vab lan dı rıb, kul tu-
ro lo gi ya, müa sir dün ya da kul-
tu ro lo ji pro ses və di gər ak tu al 
möv zu lar ba rə də öz dü şün-
cə lə ri ni gö rüş iş ti rak çı la rı ilə 
bö lü şüb.  

ESMİRA

Okt yab rın 28-də  “Eli te” 
əy lən cə və is ti ra hət mər kə-
zin də Bi nə qə di Ra yon Gənc-
lər və İd man İda rə si (Gİİ), 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı və 
“Azər bay can Uni ver si te ti nin 
İn tel lek tu al Klu bu” İc ti mai 
Bir li yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Bi nə qə di-gənc lər ra yo-
nu” la yi hə si çər çi və sin də ra-
yo nun or ta ümum təh sil mək-
təb lə ri ara sın da “Nə? Ha  ra  da  ? 
Nə za ma n?” in tel lek tu al oyu-
nu ke çi ril miş dir. 

Ya rış da ümu mi lik də ra-
yo nun 32 or ta ümum təh sil 
mək tə bin dən, tər ki bi 6 əsas 
və 2 eh ti yat oyun çu dan iba rət 
ol maq la 32 ko man da iş ti rak 
et miş dir. 

Ya rı şın nə ti cə si nə əsa sən 
313 №li tam or ta mək tə bin 
“Uca lıq” ko man da sı I, 3 №li 
tam or ta mək tə bin “Qlo bus” 
ko man da sı II, 100 №li tam 
or ta mək tə bin “Kai nat” ko-
man da sı isə III ye rə  la yiq gö-
rül müş lər.

Mü ka fat lan dır ma mə ra-
si min də çı xış edən Bi nə qə di 
Gİİ-nin rəi si Qüd si Bay ra-
mov bil dir miş dir ki, “Bi nə-
qə di-gənc lər ra yo nu” la yi hə si 
çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən 
in tel lek tu al oyu nun məq sə di 
be lə ya rış lar va si tə si ilə ye-
ni yet mə və gənc lə rin asu də 
vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki li, 
gənc lə rin in tel lek tu al po ten-
sia lı nın in ki şaf et di ril mə si və 
qa bi liy yət lə ri nin aş kar olun-
ma sı üçün əl ve riş li şə rai tin 
ya ra dıl ma sı dır. 

“Azər bay can Uni ver si te-
ti nin İn tel lek tu al Klu bu” İc-
ti mai Bir li yi nin ic ra çı di rek-
to ru Ay dın Pi ri yev oyu nun 
təş kil olun ma sın da gös tə ri-
lən dəs tə yə gö rə Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin  
rəh bər li yi nə tə şək kü rü nü 
bil dir miş dir. Qeyd olun muş-
dur ki, bu for mat da oyun lar 
res pub li ka mı zın di gər şə hər 
və ra yon la rın da da təş kil 
olu nur. 

Təd bi rin so nun da fərq lə-
nən lər  dip lom və xa ti rə hə-
diy yə lə ri ilə təl tif olun muş lar. 

Məktəblilərarasında
intellektualoyun

GənclərPrezidentyanında
BilikFondundaolublar
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E.ORuCOvA

Son on il də Azər bay-
can iq ti sa diy ya tı nın bü tün 
sa hə lə rin də ol du ğu ki mi, 
sə na ye nin in ki şa fın da da 
bö yük uğur lar qa za nıl mış-
dır. Öl kə iq ti sa diy ya tı nın 
sə na ye ləş mə si ni sü rət-
lən dir mək, Azər bay ca nın 
güc lü sə na ye mər kə zi nə 
çev ril mə si üçün möv cud 
po ten si al dan da ha sə mə-
rə li is ti fa də et mək məq sə-
di lə Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev 2014-cü ilin 
Azər bay can Res pub li ka sın-
da “Sə na ye ili” elan edil mə-

si haq qın da sə rən cam im-
za la mış dır.

“Sə na ye ili” çər çi və sin-
də res pub li ka da müx tə-
lif la yi hə lər ha zır la nır və 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. 
Döv lə ti mi zin özəl sek to ra 
xü su si qay ğı ilə ya naş ma sı 
bu sa hə üz rə məh sul is teh-
sa lı nın art ma sı na zə min ya-
ra dır. Özəl sek to ra məx sus 
olan mü əs si sə lər res pub-
li ka mı zın bü tün şə hər və 
ra yon la rın da fəa liy yət gös-
tə rir. Bu mü əs si sə lər  müx-
tə lif məh sul la rın is teh sa lı 
ilə məş ğul olur lar. 

Bi nə qə di ra yo nu əra-
zi sin də fəa liy yət gös tə rən 
Ba kı Teks til Fab ri kin də 
(BTF) müx tə lif növ ge yim-
lər ti ki lir. Mü əs si sə yə ti kiş 
sa hə sin də yük sək təc rü bə-
yə ma lik olan Sə ki nə Ba-
ba ye va rəh bər lik edir. BTF 
1939-cu il dən fəa liy yət gös-
tə rir. Bu mü əs si sə Qaf qaz 
re gio nun da ilk to xu cu luq 
fab ri ki ol maq la ya na şı, so-
vet döv lə ti ni yük sək sə viy-
yə də tri ko taj məh sul la rı ilə 
tə min et miş dir. 

So vet lər Bir li yi da ğıl-
dıq dan son ra fab rik də cid di 
is la hat lar apa rıl mış və onun 

işi Av ro pa stan dart la rı na və 
qlo bal ba zar prin sip lə ri nə 
uy ğun şə kil də qu rul muş-
dur.  Al ma ni ya, Ya po ni ya 
və Tür ki yə dən gə ti ri lən ən 
son tex no lo gi ya və ava dan-
lıq lar la təc hiz edi lən mü əs-
si sə nin is teh sal pro fi li - kor-
po ra tiv ge yim lər; gün də lik 
ge yim lər; xü su si tə yi nat lı 
ge yim lər və mək təb li ge-
yim lə ri is ti qa mə tin də re al-
laş mış dır. Fab rik də is ti fa də 
olu nan is tə ni lən növ par ça-
lar key fiy yət tes tin dən ke çi-
ri lir. Məh sul la rın ero zi ya və 
di gər fak tor la ra nə də rə cə-
də tab gə tir di yi test olu nur. 

İs ti fa də olu nan bo ya lar tam 
re ak tiv tər kib li ol du ğu üçün 
yu yul ma za ma nı rən gin 
get mə si və ya gü nəş al tın-
da sol ma sı hal la rı na  qar şı 
da ya nıq lı dır. Mü əs si sə də 
bu nun la ya na şı, ti ki lən is-
tə ni lən mə mu lat fab ri kin 
mo del yer lə ri tə rə fin dən 
yük sək sə viy yə də iş lə ni lir. 
Bə zi lə ri elə fi kir lə şir ki, iş çi 
ge yim lə rin də di zayn o qə-
dər də əhə miy yə tə ma lik 
de yil. Am ma ra hat lı ğa gö rə 
cib li yin ye rin də ti kil mə-
mə si iş çi lər də dis kom fort 
hiss lə ri iş pro se sin də mü-
əy yən ma neə ya ra da bi lər. 
Fab rik də həm çi nin baş qo-
ru yu cu su və iş çi ayaq qa bı sı 
da ha zır la nır.

Fab ri kin əsas üs tün lük-
lə rin dən bi ri də bu dur ki, 
ix rac olu na caq mə mu lat ən 
azı 3 həft ə da ha tez çat dı rı-
lır. Ope ra tiv və key fiy yət li 
xid mət Ba kı Tekts til Fab ri-
ki nin ən bö yük üs tün lü yü-
dür.  Bir söz lə, Ba kı Teks til 
Fab ri ki si fa riş lə ri ni key-
fiy yət lə və qı sa müd dət də 
is teh sal et mə yə, həm çi nin 
is teh sal et di yi məh sul la ra 
yük sək zə ma nət ver mə yə 
tam ha zır dır. 

– Müş fiq, yə qin ki, id
man da yük sək nə ti cə lər əl də 
edə nə dək uzun və çə tin yol 
keç mi siz…

– 1980-ci il də Zən gi lan 
ra yo nun da ana dan ol mu şam. 
Ra yo nu mu zun bəd nam qon-
şu la rı mız tə rə fin dən iş ğa lı 
uşaq lıq döv rü mə tə sa düf edir. 
O il lər də xal qı mı za qar şı tö-
rə di lən fa ciə lər mə ni da ha da 
güc lü ol ma ğa sövq edir di. Tez 
bir za man da bö yü yüb doğ ma 
tor paq la rı mı zın mü da fiə sin də 
da yan maq is tə yir dim. Hə yat-
da mü ba riz və özü nə gü vən li 
bir in san ki mi ye tiş mək niy yə ti 
ilə er kən yaş la rım dan id man la 
məş ğul ol maq qə ra rı na gəl-
dim. Ta le yin sərt qis mə tin dən 
doğ ma yurd ye ri miz dən di dər-
gin düş dük dən son ra ailəm-
lə bir gə Bi nə qə di ra yo nu nun 
Rə sul za də qə sə bə sin də məs-
kun laş dıq. Ağır məc bu ri köç-
kün lük hə ya tı na bax ma ya raq, 
id ma na olan hə və sim mə ni 
ra hat bu rax mır dı. 1994-cü il də 
“Lo ko mo tiv” İd man Sağ lam-
lıq Mər kə zi nin uşu böl mə si nə 
ya zıl dım. Bu ra da bir müd dət 
məşq et dik dən son ra müx tə lif 
ya rış və tur nir lər də çı xış et mə-
yə baş la dım.

– İş ti rak et di yi niz ya rış la
rı ne cə xa tır la yır sı nı z?

– Qa tıl dı ğım ya rış lar da 
qə lə bə qa zan dıq ca özü mə 
ina mım ar tır, id ma na da ha çox 
bağ la nır dım. Res pub li ka da xi li 
ya rış lar da əl də et di yim nai liy-
yət lər  bey nəl xalq tur nir lər də 
çı xış et mək üçün mə nə im kan 
ya rat dı. Çı xış et di yim ilk ya rış 
Azər bay can çem pio na tı ol du. 
51 ki loq ram çə ki də rə cə sin də 
qı zıl me dal qa zan dım. Se vin-
ci min həd di-hü du du yox idi. 
Bu nə ti cə dən son ra  ina mım 
bi rə-beş art dı və ar dı cıl qə ləb-
lə rə im za at dım. Öz çə kim də 
6 il dal ba dal çem pi on ti ti lu nu 
qo ru ya bil dim. Gür cüs tan da 
ke çi ri lən Av ra si ya çem pio na-
tın da, İs ra il də təş kil olu nan 
dün ya çem pio na tın da bi rin ci 
ye ri tut dum. Tə va zö kar lıq dan 
uzaq ol sa da de yim ki, həm-
kar la rım üçün cid di rə qi bə 
çev ril miş dim. 

Azər bay can Hap Ki Do 
Fe de ra si ya sı nın pre zi den-
ti Sü ley man Məm məd li nin 
rəh bər li yi al tın da Şərq dö yüş 
növ lə ri nin sir lə ri nə yi yə lən-
dim. Pe şə kar dö yüş çü ki mi 
for ma laş ma ğım da Sü ley man 
mü əl li min bö yük ro lu var. 

Dün ya WOF (Dün ya Şərq 
Dö yüş Növ lə ri Fe de ra si ya sı) 
dö yüş sə nət lə ri üz rə dün ya 
çem pio na tın da bi rin ci lik qa-
zan dım. Tür ki yə də hap ki do 
üz rə təş kil olu nan Av ro pa 
çem pio na tın da da qı zıl me-
da la yi yə lən dim. Ya rış la rın 
bi rin də zə də lən di yim üçün 
id ma na 2 il fa si lə ver mə li ol-
dum. An caq özü mü id man sız 
tə səv vür edə bil mir dim. Ya-
xın la rı mın dəs tə yi ilə ye ni dən 
bu sa hə yə qa yıt ma ğa qə rar 
ver dim. Bu də fə özü mü kik-
bok sinq və ta ek von do id man 
növ lə rin də sı na maq is tə dim. 

– İd man la məş ğul ol maq 
dərs lə ri ni zə ma ne ol mur du 
ki?

– Aşa gı si nif ər də hər şey 
öz qay da sın da idi. İd man la 
məş ğul ol ma ğa baş la dıq dan 
son ra isə dərs lər dən ge ri qa-
lır dım. Əsas diq qə ti mi id-
ma na ver miş dim. Bun la rın 
iki si ni bir dən çat dır maq qey-
ri-müm kün idi. Axı mən gə-
lə cək də pe şə kar id man çı ol-
maq is tə yir dim.

– Siz cə, qə lə bə qa zan ma
ğın əsas şərt lə ri han sı lar dı r?

– Əsl id man çı ris ki, çə tin li-
yi sev mə li dir. İd man çı nı qar şı-
laş dı ğı rə qi bin ad-sa nı, ti tul la rı 
qor xut ma ma lı dır. Ya rış mey da-
nı na çı xan da rə qib dən çə kin-
mə mə li,  özü nü sər bəst hiss 
et mə li dir. Dö yüş də əzm və 

mü ba riz lik əsas şərt dir. Qar-
şı laş dı ğım bü tün gö rüş lər dən 
qa lib ay rıl maq əsas məq sə dim 
olub. Fik rim cə, id man da ira-
də, cə sa rət, özü nəi nam, so na 
qə dər mü ba ri zə apar maq, qə-
tiy yət nü ma yiş et dir mək ən 
va cib amil lər dir. Bu, bü tün id-
man növ lə rin də be lə dir.

– Məşq çi lik fəa liy yə ti niz 
ba rə də nə de yə bi lər si ni z? 

– Məşq çi ki mi 2004-cü 
il dən fəa liy yə tə baş la mı şam. 
İşi mə cid di ya na şı ram. Ümu-
miy yət lə, hər bir işə mə su-
liy yət lə ya naş maq və ni zam-
in ti zam qay da la rı na cid di 
rə ia yət et mək va cib dir. Mən 
məşq pro se sin də özü mə be lə 
gü zəş tə get mi rəm. Baş qa cür 
ça lı şa bil mi rəm. Ne cə de yər-
lər, işi mə ca nı mı qo yu ram. 
2010-cu il dən hap ki do üz rə 
yığ ma ko man da nın baş məşq-
çi li yi mə nə hə va lə edi lib. Bu 
müd dət ər zin də id man çı la-
rı mız müx tə lif mö tə bər ya-
rış lar da yük sək nai liy yət lər 
qa za nıb lar. 2012-ci il dən bu 
gü nə ki mi yığ ma ko man da-
mı zın üzv lə ri 206 (74 qı zıl, 81 
gü müş, 51 bü rünc) me dal əl-
də edib lər. 

Ko man da mız bu il üçün 
ən bö yük uğu ru nu Şərq əl bə-
ya xa dö yüş növ lə ri üz rə ke-
çi ri lən dün ya çem pio na tın da 
qa zan dı. Biz 54 öl kə nin təm-
sil çi lə ri nin mü ba ri zə apar-

dı ğı bu ya rı şa 37 id man çı ilə 
qa tıl mış dıq. Dö yüş çü lə ri miz 
14 qı zıl, 6 gü müş və 7 bü rünc 
me da la sa hib çıx dı lar.

– Qar şı da iş ti rak edə cə yi
niz ya rış lar ba rə də də mə lu
mat ver mə yi ni zi is tər dik…

– No yabr ayın da İta li ya-
nın Mi lan şə hə rin də WKA, 
WTKA və IAKSA Dö yüş 
As so sia si ya sı nın bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə dün ya çem pio na tı 
ke çi ri lə cək. Bu ra da öl kə mi-
zin id man şə rə fi ni “Neft çi 
İSM” İB-nin kik bok sinq üz rə 
yığ ma ko man da sı qo ru ya caq. 
Ya rış da 57 dö yüş çü müz “fu 
kon takt”, “lou”, “K-1”, “se mi-
kon takt”, “kik-layt” ver si ya la-
rın da qüv və lə ri ni sı na ya caq-
lar. Ko man da çem pio na ta ha-
zır lı ğı nı da vam et di rir. Əsas 
məq səd Və tə nə uğur lu nə-
ti cə ilə qa yıt maq dır. Gün ər-
zin də 2 də fə ke çi ri lən məşq-
lər də əsa sən fi zi ki ha zır lı ğa 
diq qət ye ti ri rik. Bir müd dət 
son ra tak ti ki ha zır lıq məşq-
lə ri baş la ya caq. 

Azər bay can Kik bok sinq 
Fe de ra si ya sı id man çı la rı mı zın 
yük sək sə viy yə li tə lim-məşq-
lə ri və bey nəl xalq ya rış lar da 
iş ti ra kı üçün hər cür şə ra it 
ya ra dıb. Fe de ra si ya nın pre zi-
den ti Adil Əli yev kik boks çu-
la ra da im dəs tək olur, on la rın 
prob lem lə ri ilə ma raq la nır.

– Bi nə qə di ra yo nun da 
ya şa yan id man çı mız ra yon
da hə ya ta ke çi ri lən abad lıq
qu ru cu luq iş lə ri ilə bağ lı nə  
fi kir də di r?

– Açı ğı, ra yo nu muz əv-
vəl lər bər bad və ziy yət də idi. 
Son il lər də isə və ziy yət kök-
lü su rət də yax şı la şır. Ra yon da 
apa rı lan abad lıq-qu ru cu luq iş-
lə ri ən yük sək tə ləb lə rə ca vab 
ve rir, hər tə rəf abad laş dı rı lır. 
Gö rü lən iş lə ri yal nız və yal nız 
al qış la maq la zım dır. Se vin di-
ri ci hal dır ki, Binə qə di ra yo-
nun da hər bir sa hə də yük sək 
in ki şaf və tə rəq qi gö zə çar pır.  
Buna gö rə ölkə rəh bər li yi nə 
öz də rin tə şək kü rü mü zü bil-
di ri rik.

“Məşqprosesində
özüməbeləgüzəştəgetmirəm”

 sənaye ili

Sifarişçilərin
zövqünüoxşayan
müəssisəES MİRA ORu CO vA

Res pub li ka mız da bə dən tər bi yə si və id ma nın küt lə vi
ləş mə si nə, in san la rın fi zi ki sağ lam lıq sə viy yə si nin yük səl
dil mə si nə döv lət sə viy yə sin də gös tə ri lən yük sək diq qə tin 
nə ti cə si ola raq, Azər bay can ha zır da dün ya da id man öl kə si 
ki mi ta nı nır. Res pub li ka mız da id ma nın və Olim pi ya hə rə
ka tı nın təb li ği və ge niş lən di ril mə si is ti qa mə tin də komp leks 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. İd man sa hə sin də apa rı lan uğur lu 
si ya sə tin mən ti qi nə ti cə si ola raq,  təm sil çi lə ri miz ay rıay
rı id man növ lə ri üz rə mö tə bər ya rış lar dan Və tə nə yük sək 
əyar lı me dal lar la dö nür lər.

Bi nə qə di ra yon sa ki ni, uşu su bak to və hap ki do üz rə 8 
qat Azər bay can çem pio nu, ha be lə dün ya və Av ro pa çem pio
nat la rı nın və bir sı ra bey nəl xalq ya rış la rın qa li bi  Müş fiq Hü
sey nov da be lə id man çı lar dan dır. Müş fiq həm də müx tə lif 
il lər də tu rando, ta ek von do, kik bok sinq id man növ lə ri ilə 
məş ğul olub və yük sək nə ti cə lə rə im za atıb. 2004cü il dən 
hap ki do üz rə yığ ma ko man da nın məşq çi si iş lə yən Müş fiq 
Hü sey nov ha zır da Azər bay can Hap Ki Do Fe de ra si ya sı nın 
vit sepre zi den ti dir. O, həm də “Neft çi İSM” İc ti mai Bir li yi
nin kik bok sinq üz rə yığ ma ko man da sı nın rəi si və zi fə sin də 
ça lı şır. 

Okt yab rın 24-də Ab şe ron 
Rəsm Qa le re ya sın da “Azər-
bay can gənc lə ri nar ko tik lə rə 
yox de yir” möv zu sun da Ba kı 
şə hər or ta ümum təh sil mək-
təb lə ri nin şa gird lə ri ara sın da 
ke çi ril miş in şa ya zı və rəsm 
mü sa bi qə lə ri nin mü ka fat lan-
dır ma mə ra si mi ke çi ril miş dir.

Təd bir də Ba kı Şə hər 
Gənc lər və İd man Baş İda-
rə si nin rəi si Ra qif Ab ba sov 
çı xış edə rək nar ko ma ni ya ya 
qar şı mü ba ri zə nin da vam lı, 
ar dı cıl hə ya ta ke çi ril mə si nin 
va cib li yi ni diq qə tə çat dır mış-
dır. Bil di ril miş dir ki, bu həm 
döv lə tin, həm və tən daş cə-
miy yə ti nin, həm də hər bir 
və tən da şın işi dir. Ona gö rə 
də bu bə la ya qar şı qlo bal şə-
kil də, bir gə mü ba ri zə apa rıl-
ma lı dır. 

Son ra mü ka fat lan dır ma 
mə ra si mi ke çi ril miş dir. 

Qeyd edək ki, “Azər bay-
can gənc lə ri nar ko tik lə rə 
yox de yir” möv zu sun da in şa 
ya zı mü sa bi qə sin də Bi nə qə-
di ra yo nu 217 say lı  tam or ta 
mək tə bin 10-cu si nif şa gir di 
Ro man Hü sey nov III ye rə,  
297  nöm rə li tam or ta mək-

tə bin 9-cu si nif şa gir di Sel can 
Sey ful la ye va isə fərq lən mə yə 
la yiq gö rül müş lər.

İn şa ya zı və rəsm mü sa bi-
qə lə rin də fərq lən miş şa gird-
lər Ba kı Şə hər Gənc lər və 
İd man Baş İda rə si tə rə fin dən 
mü va fiq dip lom və xa ti rə hə-
diy yə lə ri ilə mü ka fat lan dı rıl-
mış lar.

2014-cü il de kab rın 4-də 
Pa ris də ki Qış Sir kin də gü ləş 
üz rə Fran sa və Azər bay can 
yığ ma la rı ara sın da yol daş lıq 
gö rü şü ke çi ri lə cək. “Ba kı-
2015” I Av ro pa Oyun la rı nın 
təq di mat kam pa ni ya sı çər-
çi və sin də ke çi ri lə cək yol-
daş lıq gö rü şün də ko man da-
lar yu nan Ro ma, sər bəst və 
qa dın gü lə şi üz rə üç növ də 
güc lə ri ni sı na ya caq lar. 8 çə-
ki də rə cə sin də ke çi ri lə cək 
ya rış da ümu mi he sab la irə li 
çı xan ko man da qa lib he sab 
olu na caq.

Yol daş l ıq gö rü şü nü 
1600-dək ta ma şa çı iz lə yə 
bi lə cək. Ya rış dan son ra 
təş kil olu nan rəs mi his sə-
də Azər bay can id ma nı nın 
bu gün kü in ki şaf və uğur-
la rı, elə cə də I Av ro pa 
Oyun la rı na döv lət sə viy-
yə sin də apa rı lan ha zır lıq 
haq qın da mə lu mat ve ri-
lə cək. Mə ra sim də Fran-
sa nın si ya si dai rə lə rin dən 
və ic ti ma iy yət dən xü su si 
də vət olun muş 200-dək 
qo na ğın iş ti ra kı nə zər də 
tu tu lur.

276 say lı  tam or ta mək-
təb də Bi nə qə di ra yon mək-
təb li lə ri nin XXVII spar ta-
kia da sı nın proq ra mı na da xil 
olan şah mat nö vü üz rə ra-
yon bi rin ci li yi ke çi ril miş dir. 
Ya rış da hər bi rin də 6 nə fər 
(4 oğ lan, 2 qız) ol maq la 30 
mək təb ko man da sı qa lib 
adı uğ run da mü ba ri zə apar-

mış dır. Gər gin və ma raq lı 
mü ba ri zə şə rai tin də ke çən 
bi rin ci li yin ye kun nə ti cə si-
nə gö rə, 135 №li mək tə bin 
ko man da sı fəx ri kür sü nün 
ən yük sək pil lə sin də qə rar-
la şıb. 3 və 30 say lı mək təb-
lə rin ko man da la rı isə ar dı cıl 
ola raq 2-3-cü ye lə ri bö lüş-
müş lər. 

Ab dul la Şa iq adı na Azər-
bay can Döv lət Kuk la Te at rın-
da “Tıq-tıq və Taq-ta qın na-
ğı lı” ta ma şa sı nın prem ye ra sı 
ke çi ri lib.

Te at rın baş re jis so ru Qur-
ban Mə si mo vun səh nə ləş dir-
di yi və qu ru luş ver di yi “Tıq-

tıq və Taq-ta qın na ğı lı” ide ya 
yü kü, səh nə es te ti ka sı və kuk-
la ta ma şa la rı na məx sus ye ni 
ştrix lə ri ilə ta ma şa çı la rın diq-
qə ti ni cəlb edib. Nəzm for-
ma sın da təq dim olu nan səh-
nə əsə ri nin qu ru luş çu rəs-
sa mı Rə va nə Ya qu bo va, bəs-

tə ka rı Vü qar Ca mal za də dir. 
Bir his sə li kuk la ta ma şa sın da 
əsas rol la rı Əmək dar Ar tist 
Rəh man Rəh ma nov, akt yor-
lar Cə mi lə Al lah ver di ye va, 
Sa mi rə Nə cə fo va, Rə him Rə-
hi mov, El nur Xə li lov və Ca vid 
İb ra hi mov ifa edib lər.
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Dü şən bə də İs lam Əmək daş lıq Təş-
ki la tı nın (İƏT) Mər kə zi Asi ya öl kə lə ri 
üçün bi rin ci in ves ti si ya fo ru mu ke çi ri-
lib.

Təd bir də İƏT-in üz vü olan öl kə lər, 
o cüm lə dən Azər bay ca nın və bir sı ra 
bey nəl xalq təş ki lat la rın nü ma yən də lə-
ri iş ti rak edib lər.

Fo rum da çı xış edən İƏT-in baş ka-
ti bi İyad Əmin Mə də ni, İs lam İn ki şaf 
Ban kı nın səd ri Əh məd Mə həm məd 
Əli, Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri nin 

döv lət na zi ri Ab dul la Qab boş, Su da-
nın xa ri ci iş lər na zi ri Əli Əh məd əl-
Kar ti və baş qa la rı üzv öl kə lər ara sın da 
əmək daş lı ğın in ki şa fı mə sə lə lə rin dən 
da nı şıb lar. 

Təd bir də üzv öl kə lər ara sın da aq-
ro sə na ye komp lek si. nəq liy yat və kom-
mu ni ka si ya, ti ca rət, kənd tə sər rü fa tı, 
elm, təh sil, tu rizm, in cə sə nət, sə hiy yə, 
yox sul lu ğun azal dıl ma sı və di gər sa hə-
lər də əmək daş lı ğın də rin ləş di ril mə si 
mə sə lə lə ri mü za ki rə olu nub.

Okt yab rın 30-da Ba kı da Mə də ni 
Marş rut lar üz rə İl lik Məş və rət Fo ru mu 
öz işi nə baş la yıb. Azər bay ca nın Av ro-
pa Şu ra sı Na zir lər Ko mi tə si nə sədr li yi 
proq ra mı nın bir his sə si ki mi təş kil olu-
nan fo rum iki gün da vam edə cək.

Av ro pa Şu ra sı nın Av ro pa Mə də ni 
Marş rut lar İns ti tu tu nun (Lük sem burq) 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy-
yət və Tu rizm Na zir li yi ilə bir gə təş kil 
et di yi fo rum iş ti rak çı la rı nın si ya hı sı na 
Av ro pa Şu ra sı nın 29 mə də ni marş rut-
la rı nı təm sil edən şəxs lər, təs diq lən mə 
üçün ye ni na mi zəd lər, alim lər, mü tə-

xəs sis lər və mə də ni tu rizm sa hə sin də-
ki pe şə kar lar da xil dir.

Fo rum marş rut la rın öz fəa liy yət lə ri ni 
təq dim et di yi, uğur lu təc rü bə lə rin pay la-
şıl dı ğı və te ma tik se mi nar lar da möv cud 
prob lem lə rin mü za ki rə edil di yi il lik təd-
bir dir. Bu il mü za ki rə lər mə də ni marş-
rut la rın mə də niy yət lə ra ra sı dia lo qun və 
trans mil li şə bə kə lər va si tə si lə da vam lı 
so si al və iq ti sa di in ki şa fın təş vi qi nə ne cə 
xid mət edə bil mə si, on la rın Av ro pa nın 
yad da şı və ta ri xi ni işıq lan dır maq və onu 
qo ru maq la müa sir cə miy yət lə rin ne cə 
qav ra nıl ma sı möv zu la rı nı əha tə edir.

Ca ri ilin yan var-sent yabr ay la rın da 
ti kin ti mü əs si sə lə ri tə rə fin dən ye ri nə 
ye ti ril miş in şa at iş lə ri nin həc mi 5 mil-
yard 983,8 mil yon ma nat təş kil edib.

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən  
bil di rib lər ki, hə min və sai tin 63,9 fai zi 

ye ni ti kin ti, ye ni dən qur ma və ge niş lən-
dir mə, 16,9 fai zi əsas lı tə mir, 5,7 fai zi 
ca ri tə mir, 13,5 fai zi isə sa ir ti kin ti iş lə-
ri nə sərf olu nub. Ümu mi in şa at iş lə ri-
nin 79,9 fai zi ni qey ri-döv lət mül kiy yət li 
ti kin ti mü əs si sə lə ri ye ri nə ye ti rib lər.
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İs pa ni ya nın Qa li si ya vi la-
yə ti nin Sant ya qo de Kom pos-
te la şə hə rin də ke çi ril miş 20-ci 
“Wo mex” dün ya mu si qi EX PO-
sun da Azər bay can bö yük mü-
vəf fə qiy yət lə təm sil olu nub. 
Öl kə miz ilk də fə ola raq dün ya 
mu si qi sə na ye si nin bu bö yük 
mu si qi ti ca rət yar mar ka sın da 
iş ti rak edib.

Sər gi də hə mi şə ki ki mi pe-
şə kar dün ya mu si qi sə nə ti nin 
son nai liy yət lə ri nü ma yiş olu-
nub. 1994-cü il dən eti ba rən 
bu ra da Azər bay ca nın ta nın mış 
mu ğam ifa çı la rı kon sert proq-
ra mı ilə çı xış edib lər. Bu il isə 
“Wo mex” EX PO-nun 20-ci il-
dö nü mün də ilk də fə ola raq 
Azər bay ca nın ənə nə vi mu si-
qi si nə həsr olun muş gu şə ya-
ra dı lıb. 

Təd bir də mil li mu si qi alət-
lə ri sər gi lə nib və səs lən di ri lib. 
Zi ya rət çi lə rə Hey dər Əli yev 
Fon du və Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi tə rə fin dən ha-
zır la nan mu ğam, klas sik və 
caz mu si qi si nə aid çap-rek lam 
məh sul la rı, ki tab lar, CD disk-

lər, Bas qal İpək Mər kə zi nin 
ha zır la dı ğı kə la ğa yı lar təq dim 
olu nub.

Dün ya nın 90 öl kə sin dən 
təd bi rə qa tı lan 2500 nə fə rə 
Azər bay can mu si qi mə də niy-
yə ti haq qın da ge niş mə lu mat 
ve ri lib. Ey ni za man da öl kə-
mi zə həsr olun muş “Mu sic 
Re cep ti on” ge cə si nə də vət 
olu nan lar Azər bay can ça yı na, 
pax la va sı na və mil li şə rab la ra 
qo naq edi lib, is te dad lı pia no-
çu El çin Şi ri no vun rəh bər lik 
et di yi et no-caz qru pu nun çı-
xı şı din lə ni lib. Bü töv lük də 
nü ma yiş olu nan 277 gu şə 
ara sın da Azər bay can gu şə si 
iş ti rak çı lar və Wo mex təş ki-
lat çı la rı tə rə fin dən ən ma-
raq lı və zən gin gu şə ki mi 
də yər lən di ri lib, Azər bay can 
mu si qi çi lə ri isə bir sı ra bey-
nəl xalq fes ti val və EX PO-la ra 
də vət alıb lar.

Ey ni za man da, Azər bay-
can 2015-ci il də Bu da peşt şə-
hə rin də ke çi ri lə cək növ bə ti 
“Wo mex” dün ya mu si qi EX PO 
2015-ə də vət alıb.

Ya po ni ya nın “Mit su bishi 
Zyu koq yo” və “Chi yo da ka ko 
ken set su” şir kət lə ri ucuz və 
eko lo ji tə miz ener ji nin əl də 
edil mə si üçün hid ro gen is teh-
sal edə cək dün ya da ilk üzən 
za vod tik mə yi plan laş dı rıb lar. 
Şir kət lər bu pla nı 2020-ci ilə-
dək re al laş dır maq niy yə tin-
də dir lər.

Şir kət lə rin mü hən dis lə ri 
də niz ya taq la rın dan xam neft in 
ha si la tı za ma nı ya ra nan qaz dan 
hid ro ge ni ayır ma ğı plan laş dı-
rır lar. Mü tə xəs sis lə rin bil dir di-
yi nə gö rə, sa hil əra zi lə rin də ki 
xam neft ya taq la rı nın ya xın lı-
ğın da in şa olu na caq hə min za-
vod nəq liy yat xərc lə ri ni xey li 
azalt ma ğa im kan ya ra da caq dır.

“İraq-Şam İs lam Döv lə-
ti”nə qar şı ABŞ-ın rəh bər lik 
et di yi  bey nəl xalq koa li si ya-
nın ko or di na to ru Con Alen 
qu ru mun üzv lə ri ni  ter ror çu 
qrup laş ma ya qar şı mü ba ri zə-
ni ge niş lən dir mə yə ça ğı rıb. 
Kü veyt də koa li si ya nın ke çir-
di yi konf ran sın açı lı şın da çı xış 
edən Alen bu çər çi və də in ter-
net və küt lə vi in for ma si ya va-
tə lə rin dən is ti fa də nin va cib-
li yi ni bil di rib. Onun söz lə ri nə 

gö rə, in ter net “İŞİD”in özü nə 
dö yüş çü top la ma sı üçün ən 
çox is ti fa də et di yi va si tə dir.

Di gər tə rəf dən, Su ri ya or-
du su na məx sus hər bi təy ya rə-
lər İd lib, Hə ləb və Hom sa ha-
va zər bə lə ri en di rib. Hü cum lar 
za ma nı on lar la mül ki şəx sin öl-
dü yü bil di ri lir. Ey ni za man da, 
“Ən-Nus ra” qrup laş ma sı İd lib 
əya lə tin də hö ku mət qüv və lə-
ri nin 12 əs gə ri ni əsir gö tü rüb, 
bir ne çə si ni isə qət lə ye ti rib.

Ru si ya Mü səl man Qa dın-
lar İt ti fa qı nın səd ri Nai lə Zi-
qan şi na ümid edir ki, ilk də fə 
ola raq Ru si ya da mü səl man lar 
üçün ya ra dı lan və no yab rın 
so nun da sa tı şa bu ra xı la caq 
“BQ Is tan bul” mo bil te le fo nu-
na öl kə də bö yük tə lə bat ola-
caq dır.

Qur ğu nun yad da şı na mü-
qəd dəs “Qu ra ni-Kə rim” iki 
dil də - ərəb və rus dil lə rin də 
dörd ən po pul yar tər cü mə lər-

də da xil edi lib. Ra hat men yu 
la zı mi mət ni oxu maq üçün 
su rə lə ri sü rət lə çe vir mə yə 
im kan ve rə cək dir.

Te le fon da, həm çi nin, na-
maz vax tı səs siq na lı ve rən 
əla və qur ğu yer ləş di ri lib: o, 
is ti fa də çi nin ol du ğu öl kə və 
şə hər haq qın da mə lu mat la rı 
təh lil edir, son ra na maz vax tı nı 
mü əy yən ləş di rir və gün də beş 
də fə na ma zın baş lan ma sı nı səs 
siq na lı va si tə si lə xa tır la dır.

“Euro news”un mə lu ma-
tı na gö rə, Av ro zo na da kı iq-
ti sa di tə nəz zül və Ru si ya ya 
qar şı sank si ya lar Al ma ni ya 
is teh lak çı la rı nın eti ma dı na 
öz mən fi tə si ri ni gös tər mək-
də da vam edir. İs teh lak çı la-
rın eti ma dı nı mü əy yən edən 
Mün hen  İq ti sa di Araş dır ma-
lar İns ti tu tu nun he sab la ma-
la rı na gö rə, okt yabr ayı üçün 
Al ma ni ya da iq ti sa di in ki şa fa 
inam 2012-ci il dən bu ya na 

ən aşa ğı həd də dü şüb. Öl kə-
nin biz nes mü hi ti in dek si okt-
yabr da nə zə rə çar pa caq də-
rə cə də aşa ğı enib. Nə ti cə lər 
ins ti tu tun  7 min şir kət ara-
sın da ke çir di yi ay lıq  sor ğu ya 
əsa sən mü əy yən edi lib. Qeyd 
edək ki, bir müd dət əv vəl İq-
ti sa di Əmək daş lıq və İn ki şaf 
Təş ki la tı və Bey nəl xalq Val-
yu ta Fon du Al ma ni ya iq ti sa-
diy ya tı nın ar tım proq no zu nu 
aşa ğı sal mış dı.

“Euro news”un mə lu ma tı-
na gö rə, İs pa ni ya da kor rup-
si ya əley hi nə ge niş miq yas lı 
əmə liy yat ke çi ri lib. Öl kə pro-
ku ror lu ğu xü su si əmə liy yat 
za ma nı Mad rid, Mur si ya, Leo-
ne və Va len si ya da 50-dən çox 
döv lət mə mu ru və si ya sət çi-
ni həbs edib. Həbs olu nan lar 
ara sın da Mad ri din “Xalq par-
ti ya sı”nın keç miş ka ti bi  Fran-

sis ko Qra na dos və bir sı ra şə-
hər mer lə ri nin ad la rı var. On-
la ra qar şı ver gi dən ya yın ma, 
sə nəd lə rin sax ta laş dı rıl ma sı, 
döv lət və sai ti nin mə nim sə-
nil mə si, fı rıl daq çı lıq, sə la hiy-
yət lə rin dən sui-is ti fa də  və 
rüş vət al ma it ti ha mı irə li sü-
rü lüb. Kor rup si ya da adı hal la-
nan mə mur la rın he sab la rı və 
de po zit lə ri don du ru lub. 

Okt yab rın 20-dən 26-dək 
Daş kənd şə hə rin də ilk də fə 
ola raq, gənc lər ara sın da “Ana 
yur dun ahəng lə ri” ad lı bey nəl-
xalq xalq çal ğı alət lə ri mü sa bi-
qə si ke çi ri lib.

Mü sa bi qə də öl kə mi zi iki 
gənc iş ti rak çı qis min də, “Kai-
nat” Gənc lik Mər kə zi nin di-
rek to ru Ra hib Rə sul za də isə 
bey nəl xalq tər kib li mün sif ər 
he yə ti nə üzv ki mi təm sil edib. 
Ey ni za man da, Azər bay can 
qru pu na fər di qay da da qo şul-
muş, Ra uf Ha cı yev adı na 15 
nöm rə li Mu si qi Mək tə bi nin 
şa gir di Şü kür Ömər li və Azər-
bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı-
nın mü əl li mi, kon sert meys ter 
Svet la na Əh mə do va da bu mü-
sa bi qə də iş ti rak et mək lə gənc-
lə ri mi zin uğur la rı na yar dım çı 
olub lar.

Mü sa bi qə də Azər bay can la 
ya na şı, Öz bə kis tan, Tür ki yə, 
Qa za xıs tan, Ru si ya və di gər öl-
kə lər dən olan gənc is te dad lar 
da mil li alət lər də ba ca rıq la rı nı 
nü ma yiş et di rib lər.

Üç tur dan iba rət olan ge niş 

həcm li xalq mu si qi si mü sa bi-
qə si 2 yaş qru pu üz rə (15-19 
və 5 yaş) ke çi ri lib.

Öl kə mi zi təm sil edən hər 
3 is te da dı mız not la iş lən miş 
əsər lər lə ya na şı, Azər bay can 
mu si qi lə rin dən də seç mə lər 
ifa edib lər. Təm sil çi lə ri miz dən 
Şü kür Ömər li ki çik yaş qrup-
da 1-ci ye rə, A.Zey nal lı adı na 
Mu si qi Kol le ci nin tə lə bə si İb-
ra him Ba ba yev isə bö yük lər 
ara sın da 2-ci ye rə la yiq gö rü-
lüb. Hər iki is te dad lı mız xü su si 
dip lom la təl tif edi lib.
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