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Suraxanıda tibbi müayinə uğurla başa çatıb 

Əhalin tibbi müayinəsinin 
aparıldığı dövrdə bu sosial 
tədbirin mütəşəkkilliyi məqsədilə 
RİH başçısının inzibati ərazi 
dairəsi üzrə nümayəndəlikləri, 
bələdiyyələr və Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin 
əməkdaşları tərəfindən əhali 
arasında maarifləndirici tədbirlər 
həyata keçirilmişdir. Görülən 
işlərin nəticəsidir ki, əhalinin tibbi 
müayinəsi uğurla başa çatmışdır.

Suraxanı üzrə 180 min 668 
nəfər (18 yaşdan yuxarı) sakinin 
və rayonda məskunlaşan məcburi 
köçkünün tibbi müayinədən 
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Hər bir vətəndaş yaşadığı əraziyə 
yaxın olan tibb müəssisələrində 
müayinə olunmuşdur. Rayon 
üzrə 159 min 15 nəfərin (əhalinin 
88,01 faizi) və 127 müəssisə 

kollektivinin tibbi müayinəsi 
aparılmışdır. Onlardan 9 min 33 
nəfəri rentgen, 5 min 102 nəfəri 
USM aparatından, 16 min 568 
nəfəri laboratoriya və 3 min 
265 nəfəri EKQ müayinəsindən 
keçmişdir. Bu zaman 4 min 41 
nəfərdə müxtəlif xəstəliklər 
aşkarlanmış, 137 nəfər stasio-
nar müalicəyə cəlb edilmiş, 152 
nəfər təkrar müayinə və müalicə 
olunmaq üçün paytaxtın müxtəlif 
xəstəxanalarına göndərilmişdir.

Tibbi müayinənin keçirildiyi 
dövrdə səhiyyə müəssisələrində 
işləyən həkimlərdən ibarət səyyar 
briqadalar fəaliyyət göstərmişdir. 
Həmin briqadalar məktəblərdə, 
uşaq bağçalarında və poliklinika-
ya gələ bilməyən yaşlı insanlara 
evlərində tibbi xidmət göstərmiş, 
aşkara çıxarılan xəstəliklər üzrə 

müalicə kursları təyin edilmişdir.
Rayonda tibbi müayinənin 

aparıldığı səhiyyə ocaqlarından 
biri də 24 nömrəli Birləşmiş 
Şəhər Xəstəxanasının poliklinika 
şöbəsi olmuşdur. Xəstəxananın 
baş həkimi Azər Məmmədov 
bildirmişdir ki, tibbi müayinələrin 
aparılması üçün şöbə əvvəlcədən 
tam hazır vəziyyətə gətirilmiş və 
müayinə uğurla başa çatmışdır. 
A.Məmmədov vurğulamışdır 
ki, Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən, vətəndaşların 
tibbi müayinəsi əhalinin sağlam-
lığının qorunmasına, xəstəliklərin 
vaxtında aşkarlanmasına xidmət 
edir.  Poliklinika 36 min 952 nəfər 
böyük əhaliyə xidmət göstərir. 

Tibbi müayinə dövründə 30 
min 32 nəfərin tibbi müayinəsi 
aparılmışdır. Onlardan 2 min 
840 nəfəri rentgen, 790 nəfəri 
USM aparatından, 4 min 118 
nəfəri laboratoriya və 684 nəfəri 
EKQ müayinəsindən keçmiş, 
1162 nəfərdə müxtəlif xəstəliklər 
aşkar olunmuş, 31 nəfər stasionar 
müalicəyə və 30 nəfər paytaxtın 
digər xəstəxanalarına müayinə 
üçün göndərilmişdir. 

Tibbi müayinədən razı qalan 
sakinlər onlara göstərilən diqqət 
və qayğıya görə ölkə rəhbəri 
İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını 
bildirirlər. 

“Xalq qəzeti” Azərbaycanın hava limanları dörd ayda 1 milyon 
450 min sərnişinə xidmət göstərmişdir 

Beynəlxalq reyslərlə 
ümumilikdə 1,06 mil-
yon sərnişin daşınmışdır. 
Göstərilən müddət ərzində 
aeroportun baza aviadaşıyıcı-
ları – AZAL və “Buta Airways” 
müvafiq olaraq 511 min və 130 
min 500 sərnişin daşımışdır. 
Bu isə ötən ilin göstəricisindən 
6 min nəfər çoxdur. 

Beynəlxalq reyslərin ümu-
mi sayının 32,3 faizi AZAL-ın, 
12,3 faizi “Buta Airways”in 
payına düşmüşdür. Xarici 
aviaşirkətlərin payı 55,4 faiz 
faiz təşkil etmişdir.     

Ümumilikdə, 
Azərbaycanın beynəlxalq 
hava limanları 2019-cu ilin 
ilk dörd ayı ərzində 1,45 
milyon sərnişinə xidmət 
göstərmişdir. Bu, Cənubi Qaf-
qazın bütün hava limanları 

arasında rekord göstəricidir.
Hazırda 26 sərnişin 

aviaşirkəti Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportuna bir-
başa aviareys yerinə yetirir. 
Gəncə və Naxçıvan hava 
limanlarından Moskvaya və 
İstanbula, Qəbələdən  Mosk-
vaya birbaşa uçuşlar həyata 
keçirilir.  AZAL Lənkərandan 
Moskvaya və geri istiqamətə 
müntəzəm birbaşa 
aviareyslər həyata keçirir. 
Həmçinin “flyNas”, “Kuwa-
it Airways” və Türkiyənin 
loukosteri “Pegasus”un 
uçuşlarının bərpa edilməsi 
planlaşdırılır. 

Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportu (IATA: GYD) 
sərnişin və yük daşı-
malarının, uçuş-enmə 
əməliyyatlarının həcminə, 

aerovağzal kompleksinin 
sahəsinə və yük terminalı-
nın buraxılış gücünə görə 
Azərbaycanın və regionun ən 
böyük hava limanıdır.  

Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportunun mətbuat 
xidməti bildirir ki, paytaxt  ae-
roportu ardıcıl olaraq üç ildir 
ki, Rusiya və MDB ölkələrinin 
bütün hava limanları ara-
sında göstərilən xidmət 
səviyyəsinə görə “Skytrax 

World Airport Awards” ver-
siyasına görə ən yaxşılar 
siyahısına başçılıq etmiş, 
həmçinin maksimal “5 Ulduz” 
statusuna layiq görülmüşdür. 
2019-cu ildə Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportu “Sky 
Travel Awards” versiyası üzrə 
10 milyona qədər sərnişin 
dövriyyəsi ilə ən yaxşı hava 
limanı seçilmişdir.

“Xalq qəzeti”

“Mənim Şamaxım” rəsm müsabiqəsinə yekun vurulub
 � Azərbaycan 

xalqının çoxəsrlik 
ənənələrə malik bədii 
və fəlsəfi fikrində dərin 
iz qoymuş mütəfəkkir 
şair İmadəddin 
Nəsiminin 650 illik 
yubileyi münasibəti ilə 
2019-cu il ölkəmizdə 
“Nəsimi ili” elan 
olunub. 

Dahi şair Nəsimi irsi-
nin təbliği rayon sakinləri 
arasında incəsənətə ma-
rağın artırılması, həmçinin 
vətənəpərvərlik və doğma 
yurda məhəbbət hissinin 
aşılanması, milli adət-ənənələrin təbliği, 
uşaq və yeniyetmələrin estetik və bədii 
dünyagörüşünün formalaşdırılması, 
istedadlı uşaq və gənclərin üzə çıxarıl-
ması məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyi, 
Rəssamlar İttifaqı və Şamaxı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin dəstəyi, İsmayıllı  
Regional Mədəniyyət İdarəsi, 
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalere-
yası və  Xətai  Sənət Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə “Nəsimi  ili” 
çərçivəsində şamaxılı uşaqlar, 

yeniyetmələr və gənclər arasın-
da “Mənim Şamaxım ” adlı rəsm 
müsabiqəsi elan olunub.

Müsabiqəyə Şamaxı rayonun-
dan 70-ə yaxın uşaq, yeniyetmə və 
gənc qatılıb, 150-yə yaxın rəsm əsəri 
sərgidə nümayiş etdirilib. İştirakçılar 
əsərlərində əsasən bu qədim diyarın 
dahi şəxsiyyətlərini, əsasən də böyük 
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 
obrazını, tarixi abidələrini, sənət 
nümunələrini, müxtəlif peşə sahiblərinin 

obrazlarını təsvir ediblər.
Tədbirdə çıxış edən Şamaxı 

Rayon İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı Tahir Məmmədov 2019-cu 
ilin dövlət başçımız tərəfindən 
“Nəsimi ili” elan olunduğu-
nu qeyd etmiş, onun klassik 
Azərbaycan ədəbiyyatına 
verdiyi töhfələrdən söhbət 
açmışdır. Natiq 2019-cu ilin 
“Nəsimi ili” elan edilməsini 
Nəsimi yaradıcılığına, onun 
irsinə böyük diqqət olmaqla 
yanaşı, bütövlükdə Azərbaycan 
ədəbiyyatına, mədəniyyətinə 
verilən dəyər kimi yüksək 
qiymətləndirmişdir.

Sərgidə nümayiş üçün 
seçilən işlərin müəllifləri 

və fəal tədris mərkəzləri diplom və 
təşəkkürnamələrlə təltif olunub, seçilmiş 
20 əsərin müəllifi “Azərbaycanım” Uşaq 
Rəsm Festivalı çərçivəsində keçiriləcək 
müsabiqəyə dəvət edilib. Tədbirdə, 
həmçinin Əməkdar rəssam Natiq 
Səfərovun ustad dərsi, rayon musiqi 
kollektivlərinin konsert proqramı təqdim 
olunub.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Məhkəmə-Hüquq 
Şurasının iclası keçirilib

Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən 
tədbirdə bildirilib ki, fərmanın icrasından irəli gələn məsələlər 
dərhal bütün apellyasiya məhkəmələri sədrlərinin, hakim 
assosiasiyaları rəhbərlərinin, vətəndaş cəmiyyəti və KİV 
nümayəndələrinin iştirakı ilə Şurada geniş müzakirə edilərək 
kompleks tədbirlər müəyyən olunub. 

Qarşıya qoyulmuş məsələlərin icrasının təşkili məqsədilə 
Ədliyyə Nazirliyi, Məhkəmə-Hüquq Şurası, Ali Məhkəmə və 
Baş Prokurorluğun məsul vəzifəli şəxslərindən ibarət xüsusi 
işçi qrupu yaradılıb. Ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin 
artırılması, sahibkarlığın inkişafının sürətlənməsi, 
məhkəmələrə müraciət imkanının asanlaşması, “Elektron 
məhkəmə” informasiya sisteminin tam tətbiqi üzrə vətəndaş 
cəmiyyəti və KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə geniş və silsilə 
ictimai müzakirələr keçirilib, televiziya və digər kütləvi infor-
masiya vasitələrində yüzlərlə çıxışlar edilib. 

Həmçinin məhkəmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə 
mütərəqqi beynəlxalq təcrübələrin öyrənilməsi məqsədilə 
xarici dövlətlərə ezamlar təşkil edilib, birgə işçi qrupu 
tərəfindən bu sahədə bir sıra mühüm qanunvericilik layihələri 
hazırlanıb. 

İclasda hakimlərin müstəqilliyinin təmin edilməsi, 
məhkəmələrin fəaliyyətinə müdaxilə və digər neqativ halların 
aradan qaldırılması məqsədilə Şurada “qaynar xətt”in ya-
radılması, zəruri layihələrin hazırlanması vurğulanıb. Qeyd 
edilib ki, məhkəmələrdə monitorinqlər keçirilərək qeyri-pro-
sessual münasibətlərə şərait yaradan və vətəndaşların haqlı 
narazılığını doğuran pozuntular yerində dərhal aradan qal-
dırılıb, daha kobud nöqsanlara yol vermiş iki hakim barədə 
intizam icraatı başlanılıb. 

Eyni zamanda, iclasda fərmandan irəli gələn məsələlər 
üzrə əlavə tədbirlər müəyyən olunub, təcrübəli hakimlərin 
və “ASAN xidmət”lə əməkdaşlıq çərçivəsində könüllülərin 
Şuranın fəaliyyətinə cəlb olunması təqdir edilib. 

Şurada qanunvericiliyin tələblərinin kobudcasına 
pozulmasına və korrupsiyaya şərait yaradan hallara, 
süründürməçiliyə və digər pozuntulara yol verdiklərinə 
görə bir sıra hakimlər intizam məsuliyyətinə cəlb edilib, 
o cümlədən Tərtər Rayon Məhkəməsinin hakimi Mübariz 
Məmmədovun hakimlik səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl 
xitam verilməsi, Quba Rayon Məhkəməsinin hakimi Za-
min Tahirovun tutduğu vəzifədən azad olunaraq başqa işə 
keçirilməsi barədə qərarlar qəbul edilib.

AZƏRTAC

Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə Moskvada iftar verilib
 � Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə Rusiya Müftilər Şurası tərəfindən 
Moskvadakı “Poklonnaya qora”da qurulmuş “Ramazan 
çadırı”nda “Azərbaycan Günü” təşkil edilib və iftar süfrəsi açılıb. 

İftardan əvvəl Azərbaycan 
ruhanilərinin nümayəndəsi Müqəddəs 
“Qurani-Kərim”dən ayələr oxuyub, 
axşam duası verib.

Tədbirdə ictimai xadimlər, 
Azərbaycan diasporunun 
nümayəndələri, müxtəlif millətlərdən 
olan 1000-ə yaxın müsəlman işti-
rak edib. Gecədə “İxlas” Fondunun 
nümayəndəsi Anas Məmmədov, 
“Əhli-beyt” dini təşkilatının sədri Nizami 
Baloğlanov çıxış edərək iftar süfrəsinin 
təşkilinə görə tədbir iştirakçıları 
adından Heydər Əliyev Fonduna və 
şəxsən Fondun vitse-prezidenti Leyla 
Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar 

qeyd ediblər ki, “Poklonnaya qora”da 
“Ramazan çadırı” təşkil edilməsi artıq 
ənənəyə çevrilib və müsəlmanlar 
üçün bu mühüm tədbirdə Azərbaycan, 
Heydər Əliyev Fondu hər il iştirak edir.  

Tədbirin aparıcısı Rusiya Müftilər 
Şurası adından Heydər Əliyev Fondu-
nun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya, 
habelə “Ramazan çadırı-2019” 
tədbirinə təşkilati, yaradıcı və mənəvi 
töhfəyə görə Fondun nümayəndəsi 
Ayan Həsənovaya təşəkkürnamə 
təqdim edib.  

Azərbaycanın Rusiyadakı 
səfirliyinin müşaviri Vüqar İmaməliyev 
bütün müsəlmanları Ramazan ayı 

münasibətilə təbrik edib, “Ramazan 
çadırı”nın təşkilinə görə Heydər Əliyev 
Fondunun Rusiya Federasiyasında-
kı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla 
Əliyevaya və Moskva Müsəlmanları 
Ruhani İdarəsinə təşəkkürünü bildirib. 

“Zəkat” Fondunun rəhbəri Rifat 
İzmayılov xeyriyyəçiliyin vacibliyi 
barədə çıxış edərək deyib: “Biz, din-
darlar xeyriyyəçilik trendi yaratmalıyıq. 
Ona görə ki, “xeyriyyəçilik” anlayışını 
başqalarına sirayət etməklə biz dün-
yanı daha da yaxşılaşdırır, onu daha 
xeyirxah edirik. Heydər Əliyev Fondu 
da, digər xeyriyyə fondları da buna 
çalışır, yaxşılıq etməyin asan olmasını 
şəxsi nümunələrində göstərirlər”.    

Sonra müsəlmanlar iftarlarını 
açıb, Azərbaycan milli mətbəxinin 
yeməklərini və şirniyyatını dadıblar.

İftarda Heydər Əliyev Fondunun 
15 illiyinə həsr olunmuş videoçarx 

nümayiş etdirilib. Tədbirdə “Bakı” 
ansamblının və müğənni Samir 
Salamın ifasında Azərbaycan milli 
musiqisi səslənib. “İman” müsəlman 
məktəbinin şagirdləri Ramazan ayına 
həsr edilmiş səhnələşdirilmiş proqram 
təqdim ediblər. 

Qeyd edək ki, Rusiya Müftilər Şu-
rasının mühüm layihəsi olan “Rama-
zan çadırı” xalqlar arasında dostluğu 
möhkəmlətmək, Moskvada yaşayan 

və islam dininə etiqad bəsləyən 
çoxsaylı xalqların nümayəndələrini 
birləşdirmək naminə həyata keçirilir.

Heydər Əliyev Fondunun Rusiya 
Federasiyasındakı nümayəndəliyi hər 
il bu layihədə fəal iştirak edir, dindarlar 
üçün iftar təşkil edir.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Bakıda ədalət mühakiməsi sistemində insan 
haqlarına dair beynəlxalq seminar işə başlayıb

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları 
çərçivəsində ölkəmizdə müasir standartlar səviyyəsində 
kompleks qanunverici və institusional tədbirlərin görülməsi 
ilə yanaşı, bu istiqamətdə qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi daim diqqətdə saxlanılır. 

Bu sahədə həyata keçirilən prak-
tiki tədbirlərin davamı olaraq mayın 
15-də Bakıda Beynəlxalq Prokurorlar 
Assosiasiyasının və Azərbaycan 
Respublikası Prokurorluğunun birgə 
təşkilatçılığı ilə “Ədalət mühakimə 
sistemində insan haqları ilə bağlı 
qarşıda duran məsələlər” mövzusun-
da beynəlxalq seminar işə başlayıb.

Baş Prokurorluğun və Məhkəmə-
Hüquq Şurasının AZƏRTAC-a daxil 
olan birgə məlumatında bildirilib ki, 
Baş Prokuror yanında Korrupsiya-
ya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 

inzibati binasında keçirilən tədbirdə 
beynəlxalq səviyyəli ekspertlər 
qismində dəvət edilmiş Beynəlxalq 
Prokurorlar Assosiasiyasının sabiq 
prezidenti və Paris Apellyasiya 
Məhkəməsinin baş prokuroru Falletti 
Fransua, Niderland Apellyasiya 
Məhkəməsinin baş prokuroru, 
Amsterdam Universitetinin hüquq 
fakültəsinin professoru Miranda 
de Meyer, İnsan Hüquqları üzrə 
Avropa Məhkəməsinin hakimi Sta-
nislav Pavlovski (Moldova), eləcə 
də ölkəmizin müxtəlif instansiya 

məhkəmələrinin hakimlərindən, 
habelə prokurorluq orqanları-
nın əməkdaşlarından ibarət 40 
nümayəndə iştirak edib.

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan 
Respublikası baş prokurorunun 
müavini - Baş Prokuror yanında 
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsinin rəisi, Beynəlxalq Prokuror-
lar Assosiyasiyasının vitse-prezidenti 
Kamran Əliyev demokratik, hüquqi 
və dünyəvi dövlət quruculuğunu özü-
nün inkişaf yolu seçən Azərbaycan 
Respublikasının insan və vətəndaş 
hüquq və azadlıqlarına hörməti və 
bu meyarların qorunmasını qanunve-
ricilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti 
orqanlarının ümdə vəzifəsi kimi 
müəyyən etdiyini bildirib. Qeyd edilib 
ki, Prezident İlham Əliyevin siyasi 
rəhbərliyi ilə ölkəmiz bir çox univer-
sal və regional xarakterli beynəlxalq 

təşkilatlara üzv olub və çoxsaylı 
beynəlxalq müqavilələrə qoşulub. 
Həmin mötəbər sənədlərin mühüm 
hissəsi insan hüquq və azadlıqlarının 
müdafiəsinə yönəlib.

Görülən işlərin bariz nümunəsi 
kimi dövlətimizin başçısının 
“Məhkəmə-hüquq sistemində 
islahatların dərinləşdirilməsi haq-
qında” 2019-cu il 3 aprel tarixli 
fərmanının əhəmiyyəti xüsusi vurğu-
lanıb. Bu mühüm sənəd ölkəmizdə 
beynəlxalq və milli qanunvericiliyin 
vəhdəti şəklində həyata keçirilən 
köklü məhkəmə-hüquq islahatla-
rının mühüm tərkib hissəsi kimi 
qiymətləndirilib.

K.Əliyev çıxışında ölkəmizin 
hüquq-mühafizə orqanları ilə 
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasi-
yası arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq 
münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti və 

inkişaf perspektivləri haqda ətraflı 
məlumat verib.

Məhkəmə-Hüquq Şurası apa-
ratının rəhbəri Cavid Hüseynov 
ölkəmizdə məhkəmə sisteminin 
qabaqcıl beynəlxalq standart-
lar səviyyəsində təşkilinin xü-
susi diqqətdə saxlanıldığını, bu 
istiqamətdə ardıcıl və davamlı 
tədbirlərin həyata keçirildiyini qeyd 
edib. 

Ekspertlər Fransua Falletti, 
Miranda de Meyer və Stanis-
lav Pavlovski ölkəmizdə ədalət 
mühakiməsi və insan hüquqları 
sahəsində həyata keçirilən islahat-
ları müsbət dəyərləndirərək, təlimin 
istər hakimlərin, istərsə də proku-
rorluq orqanları əməkdaşlarının 
peşəkarlığının artırılması və effektiv-
liyin təmin edilməsi baxımından fay-
dalı olacağına əminliklərini bildiriblər. 

Mayın 17-dək davam edəcək 
beynəlxalq seminarda ekspertlər 
tərəfindən təqdimatların keçirilməsi, 
eləcə də praktiki məsələlərin həlli 
ilə bağlı tədbirlərin təşkili nəzərdə 
tutulub.

Binəqədi məktəbliləri tullantıları sənətə çeviriblər

Tədbirdə RİH başçısının 
müavini Aygün Əliyeva, RİH baş-
çısı Aparatının ictimai-siyasi və 
humanitar məsələlər şöbəsinin 
müdiri Nicat Allahverdiyev, baş 
məsləhətçi Elnur Məmmədov, 
məktəbin müəllim və şagird 
kollektivi,  valideynlər iştirak 
ediblər.

Qonaqlar əvvəlcə şagirdlərin 
əl işlərindən ibarət rəsm əsərləri 
və “Tullantıdan sənətə” adlı 
sərgi ilə tanış olublar.

Çıxış edən 100 nömrəli 
tam orta məktəbin direktoru 
Gülnarə Məmmədova belə 
sərgilərin əsas məqsədinin 
uşaqlara ətraf mühiti təmiz 
saxlamağın vacibliyini aşılamaq, 

onları lazımsız saydıqları əşyaları 
düşünmədən zibil qutularına 
atmaq vərdişindən çəkindirmək 

olduğunu bildirib. Natiq yararsız 
əşyalarn, tullantı materialla-
rının məktəblilərin əllərində 

daha gözəl forma ala biləcəyini 
vurğulayıb. 

İcra hakimiyyəti başçısı-
nın müavini Aygün Əliyeva 
ekoloji siyasətdə mühüm önəm 
daşıyan ətraf mühitin sağlam-
laşdırılması sahəsində müsbət 
nəticə əldə etmək məqsədilə 
respublikamızda Avropa 
qanunvericiliyinin tələblərinə 
uyğunlaşdırılmış bir sıra mü-
hüm normativ sənədlər qəbul 
olunduğunu diqqətə çatdırıb. 
O, bəzi iri şəhərlərdə sənaye 
və məişət tullantılarının uzun 
illər yığılıb istifadəsiz qalma-
sının gərgin ekoloji vəziyyətin 
yaranması ilə nəticələndiyini və 
bunun ağır fəsadlarla müşahidə 
olunduğunu xatırladıb.  

Sonda şagirdlərin ifasında 
şeirlər, mahnılar və səhnəciklər 
nümayiş olunub. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il fevralın 11-dən 
mayın 11-dək bütün ölkə vətəndaşlarının pulsuz tibbi 
müayinədən keçirilməsi ilə bağlı tapşırığı Suraxanı 

rayonunda da böyük ruh yüksəkliyi ilə icra edilmişdir. 
Rayon icra hakimiyyəti (RİH) başçısının 5 fevral 2019-cu 
il tarixli sərəncamı ilə tibbi müayinənin yüksək səviyyədə, 
operativ təşkili məqsədilə müvafiq komissiya yaradılmış, 
müəssisə və idarə kollektivlərinin tibbi müayinədənkeçmə 
qrafiki tərtib olunmuşdur. Rayon ərazisindəki 4 
xəstəxanada, 4 poliklinikada və 1 ambulatoriyada əhalinin 
pulsuz tibbi müayinəsi uğurla keçirilmişdir.

 � Məhkəmə-Hüquq Şurasının 
(MHŞ) iclası keçirilib. Şuradan bildiriblər 
ki, iclasda məhkəmə-hüquq islahatlarının 
dərinləşdirilməsi haqqında dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin 2019-cu il 3 aprel tarixli 
fərmanı üzrə görülən işlər müzakirə edilib. 

Bakı şəhərində sanitar-təmizlik aylığının keçirilməsi haqqında Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin tapşırığına əsasən yaz-yay mövsümünün başlanması ilə əlaqədar 

Binəqədi rayonunun sanitar-təmizliyini təmin etmək, abadlıq və yaşıllıqları qoruyub saxla-
maq və yaxşılaşdırmaq məqsədilə rayon icra hakimiyyəti (RİH) başçısının müvafiq sərəncamı 
ilə “Rayonumuzu təmiz saxlayaq” layihəsi çərçivəsində Binəqədi RİH-in təşkilatçılığı ilə 100 
nömrəli tam orta məktəbdə tədbir keçirilib.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu  
2019-cu ilin ilk dörd ayı ərzində 1,23 milyon 
sərnişinə xidmət göstərmişdir. 

Hicran
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2019.- 16 may.- S.6.




