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Dağıstanın nəqliyyat və yol təsərrüfatı naziri Şiruxan 
Hacımuradov geniş kollegiya iclasında bildirib ki, 2019-cu 
ildə və yaxın perspektivdə Mahaçqala vağzalının yenidən 
qurulması planlaşdırılır: “Həmçinin Dərbənd-Mahaçqala-
Mineralnıye Vodı-Kislovodsk sərnişin qatarı və Mahaçqala-
Dərbənd-Bakı sürət qatarının təşkili nəzərdə tutulur”.

Mahaçqala-Bakı yeni dəmiryol nəqliyyatı məsələsinə 
2018-ci il aprelin əvvəlində baxılıb. Bundan əvvəl Ma-
haçqala və Bakı arasında birbaşa aviareys açılmasının 
planlaşdırılması da bildirilirdi.

 “Xalq qəzeti”

Xarici ölkələrdə keçirilmiş sərgilər 
Hindistan sənayesinin yüksək 
keyfiyyətli məhsullarını, müxtəlif 
sənaye sahələrinə aid xidmətlər və tex-
nologiyaları davamlı şəkildə dünyaya 
təqdim etmişdir.

“Hindistanın ən yaxşıları” – ən 
böyük eksklüziv Hindistan Məhsulları 
Ticarət Tədbirində velosiped, düyü, 
çay, ədviyyatlar, qablaşdırma, 
əczaçılıq, hədiyyələr, eletronika, 

sənətkarlıq məhsulları, dəftərxana 
ləvazimatı, mebel, tekstil, geyim, 
zinət əşyaları da daxil olmaq-
la yüksək keyfiyyətli məhsul və 
xidmətlər sərgiləyən 75 şirkət işti-
rak edəcəkdir. Bu sərgi Hindistan 
və Azərbaycan arasında mövcud 
olan qarşılıqlı biznes əməkdaşlığı 
çərçivəsində həyata keçirilir və 
Hindistan Ticarət və Sənaye Nazirliyi 
tərəfindən dəstəklənir.

Biznes və ticarətdən əlavə, tədbir 
həmçinin, mədəni tədbirlər, yemək 
və Bollivud festivalı vasitəsilə “Hin-
distanın ən yaxşıları ” sərgisinə öz 
töhfəsini verməklə zəngin ölkənin 
mədəni irsini əks etdirməyə çalışa-
caqdır. Sərgiyə giriş sərbəstdir.

Hindistan və Azərbaycan arasında 
tarixi bağlar və inkişaf etməkdə olan 
ikitərəfli əməkdaşlığa əsaslanan yaxın 

dostluq münasibətləri mövcuddur. 2017-
ci ildə Hindistanın Azərbaycana ixracı-
nın həcmi 37 milyon dolları keçmişdir 
və ikitərəfli ticarətin həcmi 463 milyon 
dollara çatmışdır. 

PHD Ticarət və Sənaye Palatası 
Hindistanın aparıcı sənaye palatala-
rından biridir və ölkənin inkişafında 
fəal iştirak edib. 130 minə yaxın üzvə 
malik olan PHD Palata Hindistanda 
yerləşən səfirliklər və ali komissiyalar 
ilə əməkdaşlıq edir. Sənayenin inkişafı, 
səhiyyə, təhsil və potensialın artırılma-
sı, mənzil tikintisi, infrastruktur, kənd 
təsərrüfatı və rəqəmsal texnologiyalar 
Palatanın fəaliyyətində mühüm yer 
tutur.

 “Xalq qəzeti”

Martın 4-də “Bizim həyət” 
layihəsi çərçivəsində abadlaşdırılan 
növbəti həyət sakinlərin istifadəsinə 
verilib. Yenilənmiş həyət Xətai 
rayonunun Zığ yolu, 9 ünvanında 
1200 nəfər sakinin yaşadığı binala-
rı əhatə edir.

Layihə çərçivəsində abadlaş-
dırılan növbəti həyətdə də 
əlil və sağlamlıq imkanları 
məhdud insanların rahat 
hərəkəti nəzərə alınıb, bütün 
yaş qrupları üzrə uşaqların 
inkişafı üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması və gənclərin 
asudə vaxtlarının səmərəli 
keçirmələri məqsədilə 
ərazidə mini-futbol, voleybol 
və basketbol meydançaları, 6 
idman qurğusu, uşaqlar üçün 
döşəməsi xüsusi örtüklə ör-
tülmüş uşaq əyləncə mərkəzi, 
o cümlədən 19 oturacaq 
quraşdırılıb. Bu cür meydança-
ların salınmasında əsas məqsəd 
gənclərin sağlam həyat tərzinin 
təmin edilməsinə, sağlamlıqları-
nı möhkəmlədirmələrinə, asudə 
vaxtlarını səmərəli keçirmələrinə, o 
cümlədən onlarda sistematik idman 
məşğələlərinə marağın yaradıl-
masına nail olmaqdır. Həmçinin 
ərazidə fəvvarə tikilib, “Şəhidlər 
kompleksi” bərpa edilib.

Sakinlərin istəkləri nəzərə 
alınaraq, yeni işıqlandırma dirəkləri 
quraşdırılıb, binaların fasadları və 
giriş hissələri də tam təmir olunaraq 
onların istifadəsinə verilib. Sahəsi 
13 min kvadratmetr olan həyətin 
ərazisindəki mövcud yaşıllıqların 
bərpası ilə yanaşı, əlavə olaraq 100 
ağac əkilib və 5 min kvadratmetrdə 
yaşıllıq zolağı salınıb. 

Xətai rayonunda sakinlərin 
istifadəsinə verilmiş həyət layihə 

çərçivəsində abadlaşdırılan on 
yeddinci həyətdir.

“Bizim həyət” layihəsinin 
əsas məqsədi Bakı 
həyətlərinin ekoloji cəhətdən 
təmiz və abad edilməsi, şəhər 
ekologiyasının sütununu təşkil 
edən yaşıllıqların bərpası, 
sağlam həyat tərzinin forma-
laşdırılması, sakinlər üçün 
təhlükəsiz və rahat yaşam 

şəraitinin yaradılmasıdır.
Həmin layihənin Bakının bütün 

rayonlarında həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. Bununla əlaqədar 
paytaxtımızda abadlaşdırılmağa 
ehtiyacı olan həyətlər haqqında 
məlumat və tövsiyələrin IDEA İcti-
mai Birliyinə təqdim edilməsi xahiş 
olunur.

AZƏRTAC

Binəqədi rayonunda ötən ilə yekun vurulub

 � Binəqədi rayonunda 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr 
olunan hesabat yığıncağı keçirilib. Yığıncaqda görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr 
geniş təhlil olunub.

Tədbirdə Binəqədi Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Elxan Allahverdiyev, 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Admi-
nistrasiyasının   Ərazi təşkilat məsələləri üzrə 
iş şöbəsinin sektor müdiri Tağı Tağıyev, Milli 
Məslisin deputatları Madər Musayev, Azay 
Quliyev,  Kamaləddin Qafarov,  rayon icra 
hakimiyyəti başçısının müavinləri, YAP rayon 
təşkilatının sədri Ramiz Göyüşov, RİH başçısı 
Aparatının məsul işçiləri, hüquq-mühafizə 
orqanlarının, icra strukturlarının rəhbərləri, 
habelə   ictimaiyyəti nümayəndələri iştirak 
ediblər. 

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ulu öndər 
Heydər Əliyevin YAP rayon təşkilatının inzi-
bati binası qarşısında ucaldılmış abidəsi önünə 
gül dəstələri düzərək, dahi şəxsiyyətin ruhuna 
öz ehtiramlarını bildiriblər. 

Hesabat yığıncağı Prezident İlham Əliyevin 
ötən il Binəqədiyə etdiyi səfərlər, rayonda 
həyata keçirilən abadlıq-quruculuq işləri, əldə 
olunan nailiyyətlər, rayon icra hakimiyyətinin 
illik fəaliyyətindən bəhs edən filmin nümayişi 
ilə başlayıb. 

Binəqədi RİH başçısı Elxan Allahver-
diyev Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü 

məqsədyönlü, ardıcıl və ölkənin inkişafına 
yönələn siyasətinin nəticəsi kimi Binəqədi 
rayonunun sosial-iqtisadi həyatında da 2018-ci 
il ərzində görülən işlərin yekunu olaraq bir sıra 
nəticələrin əldə olunduğunu diqqətə çatdıraraq 
sözügedən dövrdə görülmüş işlər haqqında 
hesabat məruzəsi ilə çıxış etdi. Natiq bildirdi 
ki, dövlətimizin başçısı  15 illik fəaliyyəti 
dövründə xalqa verdiyi vədləri bütünlüklə 
yerinə yetirib.  

E.Allahverdiyev qeyd edib ki, sosial-iqti-
sadi, siyasi, mədəni, bir sözlə, bütün sahələrdə 
əldə edilən yüksək göstəricilər isə ölkəmizin 
qüdrətini daha da artırmaqdadır. Milli inkişaf 
modelinin uğurla tətbiqi və uğurlu nəticələrin 
əldə olunması, sosial-iqtisadi islahatların 
davamlı həyata keçirilməsi, qanunverici-
lik bazasının zənginləşdirilməsi, vətəndaş 
cəmiyyətinin formalaşdırılması, həmçinin 
hüquqi dövlət quruculuğu yolunda atılan 
addımlar Azərbaycanın dinamik inkişafını 
təmin edən amillər hesab edilir. Xatırlatmaq 
yerinə düşər ki, müstəqil  dövlətimizin sürətli 
və ardıcıl inkişafına təkan verən bütün bu 
tədbirlər böyük uzaqgörənliklə hazırlanmış 
inkişaf strategiyasının uğurlu tətbiqinin 

praktik nəticələridir. Müasir Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiyanın 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
həyata keçirilməsi ölkəmizin qarşısında böyük 
imkanlar açır. 

Hesabat yığıncağında  Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin Administrasiyasının  Ərazi 
təşkilat məsələləri üzrə iş şöbəsinin sektor 
müdiri Tağı Tağıyev, Milli Məclisin deputatı  
Azay Quliyev, rayon məşğulluq mərkəzinin 
direktoru Anar Bagiri, Binəqədi Rayon 
Mənizil-Kommunal Təsərrüfat Birliyinin rəisi 
Elmin Zamanov, Bakı tekstil fabrikinin rəhbəri, 
Sahibkar Qadınlar Assosiasiyasının sədri 
Səkinə Babayeva Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar-
dan, dövlətimizin başçısının qarşıya qoyduğu 
konkret vəzifələrdən söz açıblar.

Sonda Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyevə müraciət qəbul 
olunub.

Yığıncaqda rayon icra hakimiyyəti başçı-
sının sərəncamına əsasən, Binəqədinin sosial-
iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişafında 
fəal iştirakına görə bir qrup şəxs mükafatlandı-
rılıblar.

“Xalq qəzeti”

Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, “Xo-
calı üçün paylaş” Beynəlxalq 
Sosial Media Kampaniyası 
Təşkilat Komitəsinin açıq-
ladığı məlumata əsasən, 
kampaniya başlayandan 
sonra 24 saat ərzində 
sosial şəbəkə istifadəçiləri 
ümumilikdə 51 min 322 tvit 
paylaşıblar. Həştəqlər top-
lam olaraq 33 min 226 dəfə 
retvit edilib.

“Twitter” platformasın-
da aparılan kampaniyanın 

 ümumi baxış sayı 55 milyon 
570 min 492 olub.

Kampaniya “Top Trend” 
olaraq Türkiyənin “Twitter” 
gündəmində ümumilikdə 12 
saat yer tutub. Bu kampa-
niyanın nəticələri “Twitter”in 
tarixində Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı rekord nəticədir.

Qeyd edək ki, “Xocalı 
üçün paylaş” Beynəlxalq 
sosial media kampaniyası 
bu il fevralın 26-da İstanbul 
Universitetində təşkil olunan 
tədbirlə start götürüb. 

Tədbirdə Türkiyə Bö-

yük Millət Məclisinin üzvü 
Saffet Sancak, Milli Məclisin 
deputatı Sona Əliyeva, 
İstanbul Universitetinin 
prorektoru professor dr. 
Sedat Murat, “Palmali” 
Şirkətlər Qrupunun prezidenti 
Mübariz Mənsimov, “İpək 
yolu” Strateji Araşdırmalar 
Mərkəzinin direktoru Sey-
fullah Türksoy, “Yeni Çağ” 
Media Qrupunun rəhbəri Aqil 
Ələsgər, Türkiyənin tanınmış 
sənətçiləri Hülya Avşar, Ah-
met Şafak, Ercan Saatçı və 
digərləri iştirak ediblər.

Bununla yanaşı digər 

sosial şəbəkələrdə də Sibel 
Can, Mahsun Kırmızıgül, Ku-
bat, Hadise, Hakan Mengüc 
kimi məşhurlar “Xocalı üçün 
paylaş” ideyasına dəstək 
veriblər. 

“Palmali” Şirkətlər Qrupu-
nun təşəbbüsü ilə İstanbulda 
600 nöqtədə bilboardlar ası-
laraq, əhaliyə “Xocalı üçün” 
paylaşım edilməsi çağırışı 
edilib. Həmin bilboardlar mart 
ayının ilk on günlüyündə 
İstanbul küçələrindən yığışdı-
rılmayacaq.

“Xalq qəzeti”

Səbail Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçı-
sınin 2 saylı Ərazi 
nümayəndəliyinin rəhbəri 
Mübariz Güləhmədov bil-
dirib ki, sürüşmə zonasında 
yerli və xarıcı mütəxəsislərin 
iştirakı ilə araşdırmalar 
aparılıb və hazırda bu işlər 
davam etdirilir: “Bu ərazidə 
ötən əsrin 70-90-cı illərində 
tikilən fərdi yaşayış evlərinin 
demək olar ki, böyük 
əksəriyyəti sənədsiz, qeyri-
qanuni tikililərdir. Sakinlərin 
tikililərə dair heç bir 
mülkiyyət sənədi və ünvana 

qeydiyyatları yoxdur. Son-
radan 90-cı illərdə də isə 
burada 27 məcburi köçkün 
ailəsi məskunlaşıb”.

Ərazi nümayəndəsinin 
sözlərinə görə, vəziyyət 
dövlət qurumlarının 
nəzarətindədir, məsələyə 
Nazirlər Kabinetində baxılır: 

“Nazirlər Kabinetinin çıxa-
racağı qərara uyğun olaraq 
icra strukturları tərəfindən 
müvafiq tədbirlər həyata 
keçiriləcək... Məsələnin 
hansı şəkildə həll oluna-
cağı Nazirlər Kabinetinin 
qərarından sonra müəyyən 
ediləcək”.

Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
verilən məlumatda bil-
dirilir ki, Döyüş Hazırlı-
ğı və Hərbi Təhsil Baş 
İdarəsi tərəfindən təlim 
mərkəzlərində, poliqon-
larda keçirilən yoxlamalar 
zamanı zabitlərin fərdi 
keyfiyyətləri, müasir ümum-
qoşun döyüşünün idarə 
edilməsi üzrə təcrübələri, 

praktiki vərdişləri, 
taborun silah-
lanmasında 
olan silah və 
hərbi texnikanın 
döyüş tətbiqi qaydaları, o 
cümlədən istismarı üzrə 
bilikləri də qiymətləndirilir.

Zabitlərin nəzəri 
biliklərinin təyin edilməsi 
məqsədilə rəhbər 
sənədlərin öyrənilməsi üzrə 

testlər keçirilir, atış, takti-
ki-xüsusi və fiziki hazırlıq, 
eləcə də döyüş maşınla-
rının idarə olunması üzrə 
məqbullar qəbul edilir.

“Xalq qəzeti”

sürət qatarı bu il 
işə düşə bilər

Mahaçqala-Dərbənd-Bakı 

“Xocalı üçün paylaş” kampaniyası 

“Palmali” Şirkətlər Qrupu, “Yeni Çağ”  Media 
Qrupu və İstanbul Universiteti Azərbaycan 
Mədəniyyət və Həmrəylik Birliyinin təşkil  etdiyi 
“Xocalı üçün paylaş” kampaniyasının yekun 
nəticələri qiymətləndirilib.

7-17 mart tarixlərində Bakı İdman Sarayında (Neftçilər pros-
pekti 26a) Hindistanın PHD Ticarət və Sənaye Palatası 

(PHDCCI) ölkənin Bakıdakı səfirliyinin dəstəyi ilə “Hindistanın 
ən yaxşıları” – ən böyük eksklüziv Hindistan Məhsulları Ticarət 
Tədbiri”nin ikinci buraxılışını təşkil edəcək.

“Hindistanın ən yaxşıları” Bakıda

Sürüşmə zonasında 
son vəziyyət 

Tabor komandirlərinin 
hazırlıq səviyyəsi yoxlanılır 

Müdafiə naziri, general-
polkovnik Zakir Həsənovun 
təsdiq etdiyi 2019-cu il üçün 
döyüş hazırlığı planına əsasən 
Azərbaycan Ordusunun 
 qoşun növ və qismlərində, 
birlik və birləşmələrində ta-
bor komandirlərinin hazırlıq 
səviyyəsi yoxlanılır.

Dağıstan hakimiyyəti 2019-cu ildə Mahaçqala-
Dərbənd-Bakı marşrutu ilə sürət qatarının 
işə düşəcəyinə ümid edir.

Bayıl yamacında 
ötən ilin fevral ayında 
baş vermiş sürüşmə 
hadisəsindən son-
ra dövlət qurumları 
tərəfindən burada 
müvafiq tədbirlər həyata 
keçirilib. İlk növbədə, 
yararsız hala düşmüş  
6 evin sahiblərinə mü-
vafiq kompensasiya, 
təhlükə zonasındakı 98 
evin sahiblərinə 11 aylıq 
kirayə haqları ödənilib.

Abadlaşdırılan növbəti həyət 
sakinlərin istifadəsinə verilib

Heydər Əliyev Fondu-
nun vitse-prezidenti, 
IDEA İctimai Birliyinin 

təsisçisi və rəhbəri Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
həyata keçirilən təmirsiz 
həyətlərin abadlaşdırılması-
na yönəlmiş “Bizim həyət” 
layihəsi uğurla davam edir.


