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Birinci rübün yekunları, bu rәqәmlәr faktiki olaraq heç bir şәrhә ehtiyac qoymur. Ümumi
daxili mәhsul 6,8 faiz artıb. Hazırda dünya, әgәr belә demәk mümkündürsә, postpandemiya
dövrünә qәdәm qoyur vә bәlkә dә “postpandemiya” sözünü işlәtmәk bir qәdәr tezdir.
Amma hәr halda, dünyadakı vә Azәrbaycandakı indiki vәziyyәt buna işarә verir. Ona görә
6,8 faiz artan iqtisadiyyatımız hesab edirәm ki, böyük nailiyyәt sayıla bilәr. Qeyrineft sek
torunda isә bu, daha da yüksәk rәqәmlәrlә ölçülür. Qeyrineft iqtisadiyyatımız 10 faizdәn
çox artıb. Sәnaye istehsalı sahәsindә artım tәxminәn 4 faizdir, ancaq qeyrineft sәnaye is
tehsalında 18 faizdәn çoxdur. Bu rәqәmlәr özlüyündә dediyim sözlәrin tәsdiqidir. Çünki
iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsi, neftqaz sektorundan asılılığın azaldılması, hәm ümumi da
xili mәhsuldakı payının, hәm ixracdakı payının aşağı düşmәsi – bütün bunlar reallıqlardır.
Xarici ticarәt dövriyyәmiz 60 faizdәn çox artıb. İxracımız tәxminәn iki dәfә artıb. Әlbәttә,
burada neftin artan qiymәtlәri dә nәzәrә alınmalıdır. Ancaq qeyrineft ixracımız da kifayәt
qәdәr artıb – 45 faiz. Bu da mәhz aparılan islahatlar nәticәsindә baş vermiş hadisәdir.
İLHAM ӘLİYEV
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
BAKI ŞӘHӘRİ, 12 APREL 2022Cİ İL

• Yanvarın 6da Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva
Yeni Günәşlidә “Xanım Fatimeyi Zәhra” mәscidinin yeni binasında yaradılan
şәraitlә tanış olublar.
• Yanvarın 13dә Prezident İlham Әliyev "XızıAbşeron" Külәk Elektrik Stan
siyasının tәmәlqoyma mәrasimindә iştirak edib.
• Yanvarın 14dә Prezident İlham Әliyev Ukraynaya işgüzar sәfәrә gәlib.
• Yanvarın 18dә Prezident İlham Әliyev xeyriyyәçi Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin Bakıda ucaldılan abidәsinin açılışında iştirak edib.
• Yanvarın 20dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva 20
Yanvar faciәsinin 32ci ildönümü ilә әlaqәdar Şәhidlәr xiyabanını ziyarәt ediblәr.
• Yanvarın 25dә Prezident İlham Әliyev Müharibә, Әmәk vә Silahlı Qüvvәlәr
Veteranları Tәşkilatının sәdri Fatma Sәttarovaya “İstiqlal” ordenini tәqdim edib.
• Yanvarın 27dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva
Binә qәsәbәsindә yeni inşa edilmiş Tәdris vә Xidmәt Kompleksinin
açılışında iştirak ediblәr.
• Yanvarın 28dә Prezident İlham Әliyev Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
Baş katibini videoformatda qәbul edib.
• Yanvarın 30da Prezident İlham Әliyev Gәncә şәhәrindә sәfәrdә olub, bir
sıra açılış vә tәmәlqoyma mәrasimlәrindә iştirak edib.
• Fevralın 2dә Prezident İlham Әliyev Azәrbaycan Gәnclәri Gününün 25 il
liyinә hәsr olunmuş Gәnclәr Forumunda iştirak edib.
• Fevralın 4dә Prezident İlham Әliyev Bakıda Cәnub Qaz Dәhlizi Mәşvәrәt
Şurası çәrçivәsindә keçirilәn nazirlәrin VIII toplantısında iştirak edib.
• Fevralın 8dә Prezident İlham Әliyev yenidәn qurulan 330 kilovoltluq
“Yaşma” qovşaq yarımstansiyasının açılışında iştirak edib.
• Fevralın 11dә Prezident İlham Әliyev “Qobu” Enerji Qovşağının açılışında
iştirak edib.
• Fevralın 13dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva
Ağdam vә Ağcәbәdi rayonlarına sәfәr edib vә bir sıra tәmәlqoyma mәrasim
lәrindә iştirak ediblәr.
• Fevralın 21dә Prezident İlham Әliyev Rusiya Federasiyasına rәsmi sәfәrә gәlib.
• Fevralın 25dә BMT Baş Assambleyasının sәdrinin tәşkil etdiyi yüksәk
sәviyyәli tematik müzakirәlәrdә Azәrbaycan Prezidenti, Qoşulmama
Hәrәkatının sәdri İlham Әliyevin videoformatda çıxışı tәqdim olunub.
• Fevralın 26da Xocalı soyqırımının 30cu ildönümü ilә әlaqәdar Bakıda
ümumxalq yürüşü keçirilib, Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban
Әliyeva yürüşdә iştirak ediblәr.
• Martın 10da Prezident İlham Әliyev Türkiyәdә işgüzar sәfәrdә olub.
• Martın 15dә Prezident İlham Әliyev Qaradağ Günәş Elektrik Stansiyasının
tәmәlqoyma mәrasimindә iştirak edib.
• Martın 20dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva
Suqovuşanda olublar, bir sıra açılış vә tәmәlqoyma mәrasimlәrindә iştirak ediblәr.
• Martın 28dә Prezident İlham Әliyev Prezident Administrasiyasının Vәtәn
daş Qәbulu Mәrkәzinin açılışında iştirak edib.
• Martın 29da Prezident İlham Әliyev Bakıda yeni inşa edilmiş müasir pen
itensiar müәssisәlәrdә yaradılan şәraitlә tanış olub.
• Aprelin 6da Prezident İlham Әliyev Belçika Krallığının paytaxtı Brüsselә
işgüzar sәfәrә gәlib.
• Aprelin 11dә Prezident İlham Әliyev Azәrbaycan İlahiyyat İnstitutunun yeni
inzibati binasının açılışında iştirak edib.
• Aprelin 12dә Prezident İlham Әliyevin sәdrliyi ilә bu ilin birinci rübünün
yekunlarına hәsr olunan müşavirә keçirilib.
• Aprelin 21dә Prezident İlham Әliyev Köndәlәnçay su anbarlarında aparıla
caq tәmirbәrpa işlәri, ӘhmәdbәyliFüzuliŞuşa avtomobil yolunun vә bu
yolun üzәrindәki tunellәrin tikintisi ilә tanış olub.
• Aprelin 22dә Prezident İlham Әliyev Şuşa şәhәrindә Dünya Azәrbaycan
lılarının V Qurultayında çıxış edib.
• Aprelin 28dә Prezident İlham Әliyev “Zәrifә Әliyeva” gәmibәrәsinin is
tismara verilmәsi mәrasimindә iştirak edib.
• Aprelin 29da Prezident İlham Әliyev ADA Universitetindә "Cәnubi Qafqaz:
İnkişaf vә әmәkdaşlıq" mövzusunda keçirilәn beynәlxalq konfransda iştirak
edib.
• Aprelin 30da Prezident İlham Әliyev Müdafiә Nazirliyinin Xüsusi Tәyinatlı
Qüvvәlәrinin “N” saylı hәrbi hissәsindә olub.
• Mayın 2dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva
Bakının Sabunçu rayonunda şәhid ailәlәri vә müharibә әlillәri üçün nәzәrdә
tutulan yeni yaşayış kompleksinin açılışında iştirak ediblәr.
• Mayın 2dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva
Sabunçu rayonunda inşa edilmiş 304 nömrәli tam orta mәktәbin açılışında
iştirak ediblәr.
• Mayın 9da Prezident İlham Әliyev faşizm üzәrindә Qәlәbә uğrunda hәlak
olan Azәrbaycan övladlarının xatirәsini ehtiramla anıb.
• Mayın 10da Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva Fәxri
xiyabanda ulu öndәr Heydәr Әliyevin mәzarını ziyarәt ediblәr.
• Mayın 10da Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva
Füzuli vә Şuşa rayonlarına sәfәr edәrәk bir sıra tәmәlqoyma mәrasimlәrindә
iştirak ediblәr.
• Mayın 12dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva
Şuşada V “Xarıbülbül” Beynәlxalq Folklor Festivalının açılışında iştirak
ediblәr.
• Mayın 14dә Azәrbaycan vә Türkiyә prezidentlәri RizeArtvin Hava Li
manının açılış mәrasimindә iştirak ediblәr.
• Mayın 22dә Prezident İlham Әliyev Belçika Krallığının paytaxtı Brüsselә
işgüzar sәfәrә gәlib.
• Mayın 26da Prezident İlham Әliyev, birinci xanım Mehriban Әliyeva Füzuli,
Cәbrayıl vә Zәngilan rayonlarına sәfәr ediblәr.
• Mayın 27dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva
Zәngilan rayonunda “Ağıllı kәnd” layihәsinin birinci mәrhәlәsi üzrә açılış
mәrasimindә iştirak ediblәr.
• Mayın 28dә Prezident İlham Әliyev Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
şәrәfinә ucaldılmış abidәni ziyarәt edib.
• Mayın 28dә Prezident İlham Әliyev vә Prezident Rәcәb Tayyib Әrdoğan
Bakıda keçirilәn “TEKNOFEST Azәrbaycan” festivalında iştirak ediblәr.
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MARTIN 10DA DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV
RAYONUN HÜQUQMÜHAFİZƏ ORQAN
LARININ, İDARƏ, MÜƏSSİSƏ VƏ TƏŞKİ
LAT RƏHBƏRLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ
ZAĞALI KƏNDİNDƏ VƏTƏNDAŞLARIN
SƏYYAR QƏBULGÖRÜŞÜNÜ KEÇİRİB.
Keçirilən görüşdə icra başçısı Əhəd Abıyev
diqqətə çatdırıb ki, pandemiya dövrünün yaratdığı
çətinliklərə baxmayaraq, məhz Prezident cənab
İlham Əliyevin müdrik təşəbbüsləri ilə həyata
keçirilən uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində
ölkəmiz bu qlobal təhlükəni az itkilərlə dəf etməyə
nail olmuşdur. Həmçinin 44 günlük Vətən
müharibəsində Müzəffər Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun tor
paqlarımızı işğalçılardan təmizləməsi və azad ol
unmuş ərazilərdə başlanmış nəhəng quruculuq
işləri həmin uğurlu siyasi kursun nəticəsidir.
Əhəd Abıyev giriş nitqində Daşkəsəndə icra ol
unan layihələrdən, eyni zamanda turizm imkanları
böyük olan Zağalı kəndi ərazisində aparılan
abadlıqquruculuq işlərindən, kəndin qazlaşdırıl
masından, ötən ilin 24 dekabr tarixində Prezident
cənab İlham Əliyevin 60 illik yubileyi münasi
bətilə açılışı qeyd olunmuş 35/6 kVluq “Zağalı”
elektrik yarımstansiyasının istismara verilməsin
dən və qarşıda duran vəzifələrdən danışıb.
Daha sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib.
Kənd sakinləri müraciətlərində kənddaxili yolların
təmiri, işlə təmin olunma və digər şəxsi məsələlə
rin həllinə köməklik göstərilməsini xahiş ediblər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev səslənən problemlərin qısa zamanda
aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq
tapşırıqlar verib. Bəzi müraciətlər yerində həllini
tapıb. İcra strukturunun fəaliyyət dairəsinə aid ol
mayan müraciətlər isə qeydiyyata alınaraq mü
vafiq qurumlara göndərilməsi üçün nəzarətə
götürülüb.
Kənd sakinləri respublikamızda və eləcə də
rayonda gedən abadlıqquruculuq, əsaslı yenidən
qurma işlərinə, o cümlədən vətəndaşların müra
ciətlərinə hər zaman göstərilən həssas münasibətə
görə Prezident cənab İlham Əliyevə və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım Əliye
vaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
MARTIN 17DƏ DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEV TƏSDİQ OLUNMUŞ QRAFİKƏ
UYĞUN OLARAQ BAYAN KƏNDİNDƏ
VƏTƏNDAŞLARIN SƏYYAR QƏBULUNU
KEÇİRİB.
Səyyar qəbulda rayon Polis şöbəsinin rəisi Sey
mur Əfəndiyev, DTXnin rayon şöbəsinin rəisi
Natiq Musayev, idarə, müəssisə və təşkilatların
rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri və kənd
sakinləri iştirak ediblər.
İcra başçısı Əhəd Abıyev giriş nitqində Prezi
dent cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında re
spublikanın bütün sahələrində həyata keçirilən
islahatların uğurlu nəticələrindən, vətəndaşların ri
fahının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində
görülən çoxşaxəli işlərdən, ölkəmizdə yaranmış
sabitlikdən söz açıb.
Əhəd Abıyev çıxışında həmçinin bildirib ki,
ötən dövrlərdə 2 min nəfərdən çox əhalinin
yaşadığı Bayan kəndinin işıq, qaz, su, yol təchiza
tının yaxşılaşdırılması, əhalinin məşğulluğunun
artırılması ilə bağlı mütəmadi tədbirlər həyata
keçirilib. Belə ki, kəndin qazlaşdırılması işləri tam
başa çatdırılaraq sakinlərin istifadəsinə verilib.
Ərazidə yeni müasir tipli elektrik transformatorları
quraşdırılıb. Bayan kənd ümumi orta məktəbinin
binası yenidən tikilib. Bayan kəndinin turizm
potensialından səmərəli istifadə edilməsi prioritet
olaraq qarşıya qoyulduğundan bu məqsədlə pilot
layihə çərçivəsində Bayan kənd sakinlərinə məx
sus 10 ev seçilərək turistlərə icarəyə verilməsi
üçün təmir edilib, müvafiq təlimlər keçirilib,

kəndin təbliği üçün videoçarxlar hazırlanıb.
Görüş zamanı kənd sakinlərinin müxtəlif məsə
lələr barədə müraciətləri qeydə alınıb. Müraciətlər
kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmir edilməsi,
kəndarası yolların təmiri, yeni su xəttinin çək
ilməsi, işlə təmin olunma və digər şəxsi məsələlər
barədə olub.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin
icrası ilə bağlı aidiyyəti idarə, müəssisə və təşki
latların rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlarını verib.
İrəli sürülən müraciət, təklif və şikayətlərin bir
qismi yerində həll edilib, digərləri də həll edilməsi
üçün nəzarətə götürülüb.
Səyyar qəbuldan razı qalan kənd sakinləri
müraciətlərinə baxılmasına, qaldırdıqları məsələ
lərin araşdırılmasına, onları narahat edən problem
lərin həllinə görə möhtərəm Prezident cənab İlham
Əliyevə və Birinci vitseprezident hörmətli Meh
riban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiri
blər, qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə
onları təbrik ediblər.
***
MARTIN 29DA DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABI
YEV RAYONUN
HÜQUQMÜHAFİZƏ
ORQANLARININ, XİDMƏT TƏŞKİLATLA
RININ RƏHBƏRLƏRİ VƏ SAKİNLƏRİN
İŞTİRAKI İLƏ YUXARI DAŞKƏSƏN QƏSƏ
BƏSİNDƏ KEÇİRDİYİ VƏTƏNDAŞLARIN
SƏYYAR QƏBULGÖRÜŞÜNDƏ ƏVVƏLCƏ
PREZİDENT CƏNAB İLHAM ƏLİYEVİN
RƏHBƏRLİYİ İLƏ ÖLKƏMİZDƏ HƏYATA
KEÇİRİLƏN GENİŞMİQYASLI QURUCU

LUQ
İŞLƏRİ,
İCRA
OLUNAN
L AY İ H Ə L Ə R ,
A PA R I L A N
QƏTİYYƏTLİ İS
LAHATLAR,
HƏMÇİNİN SO
SİALİQTİSADİ
SAHƏDƏ ƏLDƏ
OLUNAN NAİLİY
YƏTLƏR BARƏ
DƏ DANIŞIB.
İcra başçısı Əhəd
Abıyev
həmçinin
vurğulayıb ki, vətən
daş müraciətləri icti
mai nəzarətin bir
mexanizmi kimi qəbul edilir. Prezident cənab İlham
Əliyev dəfələrlə bu barədə cəmiyyətə çağırışlar
edib, tapşırıqlar verib. Martın 28də Prezident cənab
İlham Əliyevin açılışında iştirak etdiyi Prezident
Administra si yasının
Vətəndaş
Qəbulu
Mərkəzi və burada tət
biq edilən yeniliklər
v ə t ə n d a ş
müraciətlərinə diqqətin
artırılması, qəbulda
şəffaflığın və ən əsası
vətəndaş məmnunlu
ğunun təmin edilməsi
kimi məqsədləri qar
şıya vəzifə kimi qoyub.
Əhəd Abıyev çıxı
şında Yuxarı Daşkəsən
qəsəbə sakinləri ilə də
fələrlə görüşdüyünü və
həmin görüşlərdə qal
dırılan
məsələlərin
həlli istiqamətində bir sıra tədbirlərin görüldüyünü
bildirib. Qeyd edib ki, qəsəbə əhalisi bu gün fasilə
siz olaraq elektrik enerjisi, qaz, rabitə, içməli su ilə
təmin olunur, 200 yerlik qəsəbə tam orta mək
təbinin binası yenidən tikilib, ərazidə xeyli abadlıq
işləri aparılıb. İcra başçısı qarşıda duran vəzifələr
barədə də məlumat verib.
Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib. Müra
ciətlər qəsəbə daxili yolların asfaltlaşdırılması,
köhnə elektrik dayaqlarının dəyişdirilməsi, su ilə
təminat, uşaq bağçasının əsaslı təmir edilməsi, işlə
təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı olub.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin

icrası ilə əlaqədar aidiyyəti idarə, müəssisə və
təşkilatların rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib.
Müraciətlərin bəzisi yerində həll edilib, bir qismi
də aidiyyəti üzrə çatdırılması üçün nəzarətə
götürülüb.
Qəsəbə sakinləri onlara göstərilən diqqət və
qayğını yüksək qiymətləndirərək Prezident cənab
İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident Mehriban
xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
MARTIN 30DA DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEV QUŞÇU KƏNDİNDƏ VƏTƏNDAŞ
LARIN SƏYYAR QƏBULUNU KEÇİRİB,
ƏHALİ İLƏ GÖRÜŞÜB.
Rayon hüquqmühafizə orqanlarının, idarə,
müəssisə və xidmət təşkilatları rəhbərlərinin işti
rakı ilə keçirilən görüşdə kənd sakinlərinin müra
ciətləri dinlənilib, onları narahat edən məsələlər
barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd
Abıyev giriş nitqində vurğulayıb ki, möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyevin tapşırıq və tövsi
yələrinə uyğun olaraq
keçirilən bütün səyyar
görüş qəbulların əsas
məqsədi yerlərdə sakin
lərin
müraciətlərini
özlərindən dinləməklə
problemlərin həllinə nail
olmaqdır.
Əhəd Abıyev çıxışın
da son 10 ildə Quşçu
kəndində tam müasir
tələblərə cavab verən
360 şagird yerlik yeni
məktəb binasının tik
ilməsini, kənd uşaq bağ
çasının əsaslı təmir
edilməsini, ərazidə müx
təlif abadlıq işlərinin
aparılmasını, əhalinin
içməli su, qaz və elektrik
enerjisi ilə fasiləsiz
təmin olunması sahəsində problemlərin aradan
qaldırılmasını, kəndə gələn əsas avtomobil yolu
nun müasir tələblərə uyğun asfaltlaşdırılmasını,
əhalinin məşğulluğu
nun artırılması üçün
müxtəlif təsirli tədbir
lərin
görülməsini,
həmçinin “AzerGold”
QSCnin Çovdar filiz
emalı sahəsinin Quşçu
kənd
sakinlərinin
böyük əksəriyyətinin
daimi işlə təmin olun
masındakı rolunu və
ərazidə bir sıra sosial,
ekoloji, o cümlədən
turizmlə bağlı layi
hələrin icra edilməsini
qeyd edib.
Sakinlərin müra
ciətləri əlillik pensi
yasının təyinatı, kənd ərazisinə bankomatın
quraşdırılması, işlə təmin olunma və digər
məsələlərlə bağlı olub.
Hər bir sakini fərdi qaydada dinləyən Əhəd
Abıyev qaldırılan məsələlərin
həlli is
tiqamətində aidiyyəti üzrə tapşırıqlarını verib.
Müraciətlərin bir çoxu yerində həll edilib, bir
qismi də araşdırılması üçün
nəzarətə
götürülüb.
Kənd sakinləri əhalinin problemlərinin həll
edilməsi məqsədilə yerlərdə həyata keçirilən təd
birlərə, göstərilən yüksək diqqət və qayğıya görə

Prezident cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse
prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
APRELİN 14DƏ DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISININ NÖV
BƏTİ SƏYYAR QƏBULU QABAQTƏPƏ
KƏNDİNDƏ KEÇİRİLİB.
Səyyar qəbulda Daşkəsən Rayon İcra Hakimiy
yətinin başçısı Əhəd Abıyev, rayonun hüquqmü
hafizə orqanlarının, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət,
digər xidmət təşkilatlarının rəhbərləri, ərazinin icra
nümayəndəsi, bələdiyyə sədri və kənd sakinləri
iştirak ediblər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev giriş nitqində demişdir: “Prezident
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə regionların
sosialiqtisadi inkişafına dair IV Dövlət Proqramı
uğurla icra olunur, birbirindən uğurlu layihələr
həyata keçirilir. Pandemiyadan müvəffəqiyyətlə
çıxmış, torpaqlarını erməni işğalçılarından azad

edərək böyük zəfər qazanmış ölkəmizi qarşıda
daha böyük işlər, yerinə yetiriləsi vəzifələr gö
zləyir. Azərbaycan xalqı əmindir ki, Prezident
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün hədəf
lərə ən tez vaxtda və ən qısa müddətdə çatacaqdır”.
Əhəd Abıyev çıxışında ötən illərdə Qabaqtəpə
kəndində görülən işlərdən də danışıb. O qeyd edib
ki, Qabaqtəpə kəndi ərazisində tikilmiş hər birinin
ümumi uzunluğu 28.4 m, eni 11 m, avtomobillərin
hərəkət hissəsi 8 m olan müasir tipli 2 ədəd körpü
2015ci ilin 24 dekabrında – möhtərəm Preziden
timiz cənab İlham Əliyevin ad günündə sakinlərin
istifadəsinə verilmişdir. DaşkəsənƏmirvarQa
baqtəpə avtomobil yolunun əsaslı surətdə yenidən
qurma işləri başa
çatdırılmışdır. Hazırda
isə DaşkəsənXoşbu
laqAstaf avtomobil
yolunun əsaslı təmiri
davam
etdirilir.
Güneykənd kəndində
56 şagird yerlik modul
tipli yeni məktəb binası
tikilərək istifadəyə ver
ilmişdir. 96 şagird yer
lik
modul
tipli
Qabaqtəpə kənd tam
orta məktəbinin tikintisi
işləri başa çatmaq
üzrədir.
Qabaqtəpə
kənd xəstəxanası təmir
edilmişdir. Qabaqtəpə
kənd inzibati ərazi
vahidinin elektrik ener
jisi, rabitə və içməli su
təminatı yaxşılaşdırılmışdır. Əhalinin məşğul
luğunun təmin edilməsi istiqamətində işlər davam
etdirilmişdir. Qabaqtəpə boz dağ arı ailəsinin
inkişafı məqsədi ilə pilot layihə çərçivəsində 15
ailəyə 75 arı ailəsi verilmişdir. Turizmlə bağlı bir
sıra təlimlər keçirilmişdir.
Qəbulda çıxış edən kənd sakinləri görülən işləri
müsbət qiymətləndirib, həmçinin onları narahat
edən problemlərə toxunublar. Müraciətlər kəndə
təbii qaz xəttinin çəkilməsi, yararsız elektrik dirək
lərinin dəyişdirilməsi, su keçidinin təmiri, işlə
təmin olunma və şəxsi problemlərdən ibarət olub.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd
Abıyev müraciətlərin həll olunması üçün aidiyyəti
idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə tövsi
yə və tapşırıqlarını
verib. Müraciətlərin
bir qismi yerində həll
edilib, bir qismi də
araşdırılması
üçün
nəzarətə götürülüb.
Qabaqtəpə kənd sa
kinləri hər zaman on
lara göstərilən diqqət
və qayğıya görə Prezi
dent cənab İlham
Əliyevə və Birinci
vitseprezident
Mehriban
xanım
Əliyevaya minnətdar
lıqlarını bildiriblər.
***
APRELİN 14DƏ DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEV RAYONUN HÜQUQMÜHAFİZƏ
ORQANLARININ, İDARƏ, MÜƏSSİSƏ VƏ
TƏŞKİLAT RƏHBƏRLƏRİNİN İŞTİRAKI
İLƏ KƏMƏRQAYA KƏNDİNDƏ VƏTƏN
DAŞLARIN NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBU
LUNU KEÇİRİB.
İcra başçısı Əhəd Abıyev giriş nitqində Prezi
dent cənab İlham Əliyevin və Birinci vitseprezi
dent hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın
Daşkəsən rayonuna daim göstərdikləri diqqət və
qayğı barədə geniş məlumat verib. Həmçinin qeyd
edib ki, Prezident cənab İlham Əliyevin tapşırıq
və tövsiyələrinə uyğun olaraq vətəndaşlarla yer

lərdə keçirilən belə görüşlərin əsas məqsədi sakin
lərin müraciətlərini dinləmək və problemlərin qısa
zamanda həllinə nail olmaqdır.
Son illər Kəmərqaya kəndində görülən işlərdən
danışan Əhəd Abıyev bildirib ki, ötən illərdə Kə
mərqaya kənd F. Ələsgərov adına tam orta məktəb
təmir edilmiş, kəndin elektrik və rabitə xətlərində
əsaslı bərpa işləri aparılmış, yol infrastrukturu
yaxşılaşdırılmış, ən əsası isə 2020ci ildə kəndin
qazlaşdırılması tam həyata keçirilmişdir. Kənd
sakinlərinin məşğulluğunu təmin etmək üçün bir
sıra işlər görülmüş, icma əsaslı təlimlər keçir

ilmişdir. Eyni zamanda
Kəmərqaya kəndinin
turizm potensialı və
kəndə istirahət üçün
gələn yerli turistlərin
ildənilə artan sayı
nəzərə alınaraq bu
məqsədlə pilot layihə
çərçivəsində kənddə
sakinlərə məxsus 10 ev
seçilmiş və həmin evlər
təmir edilərək tur
istlərin istifadəsinə ver
ilmişdir.
Sonra sakinlərin mü
raciətləri dinlənilib.
Vətəndaşlar müraciətlərində kəndə gələn avtomo
bil yolunun asfaltlanmasını, yeni su xəttinin çək
ilməsini, işlə təmin olunma və digər problemlərin
həllinə köməklik göstərilməsini xahiş ediblər.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abı
yev sakinlər tərəfindən qaldırılmış müraciətlərin
icrasına dair aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilat
lara tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin əksəriyyəti
yerində həll edilib, bir qismi də araşdırlması üçün
nəzarətə götürülüb.
Sakinlər görülən işlərə, yaradılan şəraitə, onlara
göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident cənab
İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident hörmətli
Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını
bildiriblər.
***
APRELİN 20DƏ DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEVİN ƏMİRVAR KƏNDİNDƏ KEÇİR
İLƏN VƏTƏNDAŞLARIN SƏYYAR QƏBU
LUNDA RAYONUN HÜQUQMÜHAFİZƏ
ORQANLARININ, TƏHSİL, SƏHİYYƏ,
MƏDƏNİYYƏT VƏ XİDMƏT TƏŞKİLAT
LARININ RƏHBƏRLƏRİ, ƏRAZİ İCRA NÜ
MAYƏNDƏSİ, BƏLƏDİYYƏ SƏDRİ VƏ
KƏND SAKİNLƏRİ İŞTİRAK EDİBLƏR.
Əhəd Abıyev giriş nitqində Prezident cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə regionların sosial
iqtisadi inkişafı istiqamətində dövlət proqram
larının uğurla həyata keçirildiyini, sakinləri
narahat edən problemlərin həll edildiyini, yaxın
gələcəkdə təbii ehtiyatlarla zəngin dağmədən ray
onu Daşkəsənin inkişaf etmiş pilot bir rayona
çevriləcəyini bildirib.
İcra başçısı çıxışında Əmirvar kəndində son
illər görülən işlərə toxunub. Qeyd edib ki, ötən
dövrlərdə 80 şagird yerlik ƏmirvarƏhmədli kənd
ümumi orta məktəbi müasir formada yenidən tik
ilib, 360 şagird yerlik Əmirvar kənd H.Qasımov
adına tam orta məktəb əsaslı təmir edilib. 24,5 km
uzunluğu olan DaşkəsənƏmirvarQabaqtəpə av
tomobil yolu yenidən qurulub. Ərazidə 2 yeni av
tomobil körpüsü və zəruri nöqtələrdə 40 ədəd yeni
suötürücü dəmirbeton boruları inşa edilib. Əhali
nin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün müxtəlif
tədbirlər görülüb, təlimlər keçirilib. Həmçinin
kəndin turizm potensialı təbliğ olunub. Turistlərin
qəbulu məqsədilə sakinlərə məxsus 10 ev seçilərək
təmir edilib. Kənd ərazisində turizm obyektlərinə
gedən yollarda göstərici lövhələr quraşdırılıb.
Sonra kənd sakin
lərinin müraciətləri din
lənilib.
Müraciətlər
kəndə internetin veril
məsi, qaz xəttinin çək
ilməsi, işlə təmin olunma
və digər şəxsi məsələlər
barəsində olub.
İcra başçısı Əhəd
Abıyev sakinləri nara
hat edən müxtəlif mə
sələlərə
aydınlıq
gətirib və müra
ciətlərin həll edilməsi
üçün əlaqədar qurum
və təşkilatların rəhbər
lərinə tapşırıqlarını
verib. Müraciətlərin
bir qismi yerində həll edilib, bir qismi də nəzarətə
götürülüb.
Əmirvar kənd sakinləri əhalinin problemlərinin
həll edilməsi məqsədilə yerlərdə həyata keçirilən
qəbullara, göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezi

dent cənab İlham Əliyevə və Birinci vitseprezi
dent hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
APRELİN 26DA ƏHƏD ABIYEV RA
YONUN UCQAR DAĞLIQ ƏRAZİSİNDƏ
YERLƏŞƏN ZİNZAHAL KƏNDİNDƏ SA
KİNLƏRİN NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULU
NU KEÇİRİB.
Səyyar qəbulda rayon Polis şöbəsinin rəisi Sey
mur Əfəndiyev, rayon prokuroru Şahin İmanov,
DTXnin rayon şöbəsinin rəisi Natiq Musayev,
SHXÇDXnin rayon bölməsinin rəisi Mirqasım
Abbasov, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbər
ləri, ictimaiyyət nümayəndələri və kənd sakinləri
iştirak ediblər.
Zinzahal kənd sakinləri ilə görüşü giriş sözü ilə
açan Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev qarşıdan gələn müqəddəs Ramazan
bayramı münasibətilə onları təbrik edib, keçirilən
səyyar qəbulların məqsədinin yerlərdə mövcud
problemlərin öyrənilməsi, vətəndaş müraciətlərinə
həssas münasibət göstərməklə onların həlli üçün
kompleks addımların atılması olduğunu qeyd edib,
o cümlədən Prezident cənab İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə ölkəmizdə aparılan bütün sahələrdə
uğurlu islahatlar və görülən işlər, həmçinin şəhid
və qazi ailələrinə göstərilən diqqət və qayğı barədə
ətraflı məlumat verib.
İcra başçısı ötən dövr ərzində Zinzahal kəndin
də xeyli abadlıq və quruculuq işlərinin aparıldığı
nı, ZağalıKollu avtomobil yolunun tikintisinin
yüksək səviyyədə başa çatdırıldığını, həmçinin 56
şagird yerlik Zinzahal kənd tam orta məktəbinin
modul tipli olmaqla yenidən inşa edildiyini diqqətə
çatdırıb.
Daha sonra Əhəd Abıyev sakinlərdən istər şəx
si, istərsə də kəndin problemləri ilə bağlı müraciət
lərini etmələrini xahiş edib.
Sakinlər müraciətlərində kəndə təbii qaz xət
tinin və əlavə su borusunun çəkilməsinə, işlə təmin
olunmağa, habelə digər şəxsi problemlərinin həl
linə köməklik göstərilməsini xahiş ediblər.
Qaldırılan təklif və müraciətlərin həlli ilə əlaqə
dar Əhəd Abıyev aidiyyəti qurumların rəhbərlərinə

tapşırıqlar verib. Müraciətlərin bir qismi yerində
müsbət həll edilib, bir qismi də araşdırılması üçün
nəzarətə götürülüb.
Səyyar qəbuldan razı qalan Zinzahal kənd sa
kinləri onlara hər zaman göstərilən diqqət və qay
ğıya görə Prezident cənab İlham Əliyevə və
Birinci vitseprezident hörmətli Mehriban xanım
Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
MAYIN 4DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABI
YEV ALUNİTDAĞ QƏSƏBƏSİNDƏ VƏTƏN
DAŞLARI QƏBUL EDİB.
Alunitdağ qəsəbəsində
keçirilən səyyar qəbulda
rayon Polis şöbəsinin
rəisi Seymur Əfəndiyev,
rayon prokuroru Şahin
İmanov, DTXnin rayon
şöbəsinin rəisi Natiq
Musayev, SHXÇDXnin
rayon bölməsinin rəisi
Mirqasım Abbasov, ida
rə, müəssisə, təşkilatların,
xidmət sahələrinin rəh
bərləri və qəsəbə sakin
ləri iştirak ediblər.
Əhəd Abıyev qəsəbə
sakinləri ilə görüşündə
Prezident cənab İlham
Əliyevin vətəndaş müra
ciətlərinə həssas yanaş
maqla, həmçinin şəhid
ailələri və qazilərin
sosialməişət problemlərinin həllinə köməklik
göstərilməsi barədə tapşırıqlarının Daşkəsən ray
onunda daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını və
ölkə rəhbərinin tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən
rayon ərazisində yerlərdə vətəndaşlarla səyyar
qəbulların mütəmadi olaraq keçirildiyini bildirib.
Eyni zamanda Əhəd Abıyev çıxışında vurğulayıb
ki, şəhid ailələrimizə qayğı göstərmək və qazilərim
izlə həmrəy olmaq bizim vəzifə borcumuzdur.
İcra başçısı ötən dövr ərzində Alunitdağ qəsəbə
sində xeyli abadlıq və quruculuq işlərinin aparıl
dığını, sakinlər tərəfindən qaldırılan problemlərin
həlli üçün bir sıra ciddi addımların atıldığını diqqətə
çatdırıb. Qeyd edib ki, son illərdə Alunitdağ qəsəbə
tam orta məktəbi təmir edilib, qəsəbənin bütün
çoxmərtəbəli yaşayış binalarının dam örtükləri
yenisi ilə əvəzlənib, xeyirşər evi təmir edilərək dam

örtüyü dəyişdirilib, “Milli Su Təchizatı və Kanal
izasiya Proqramı” layihəsi çərçivəsində qəsəbənin
kanalizasiya sistemləri yenidən qurulub, əlavə
içməli su xətti çəkilib, elektrik enerjisinin və təbii
qazın fasiləsiz verilişi təmin olunub. Ən əsası isə
vaxtilə mindən artıq işçinin çalışdığı “Alunit” is
tehsalat sahəsi yenidən işə salınacaqdır.
Sonra sakinlər müraciətlərini ediblər. Qəsəbə
sakinlərinin müraciətləri qəsəbəyə gələn avtomo
bil yolunun təmiri, işlə təmin olunma və digər
şəxsi məsələlərlə bağlı olub.
Vətəndaşların müraciətlərinin araşdırılması və
qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyin tələblərinə
uyğun həllinə dair Əhəd Abıyev aidiyyəti qurum
ların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Müraciətlərin
bir qismi yerində həll edilib, bir qismi də nəzarətə
götürülüb.
Sakinlər yerlərdə müraciətlərə baxılması üçün
yaradılan şəraitdən, problemlərinin həllində onlara
yaxından köməklik olunmasından razılıq edərək
hər zaman göstərdikləri diqqət və qayğıya görə
Prezident cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse
prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
MAYIN 11DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABI
YEV ZƏYLİK KƏNDİNDƏ VƏTƏNDAŞLA
RIN SƏYYAR QƏBULUNU KEÇİRİB.
Vətəndaşların səyyar qəbulunda rayon Polis
şöbəsinin rəisi Seymur Əfəndiyev, rayon prokuro
ru Şahin İmanov, DTXnin rayon şöbəsinin rəisi
Natiq Musayev, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və
digər xidmət təşkilatlarının rəhbərləri, kənd sakin
ləri iştirak ediblər.
Səyyar qəbulda Əhəd Abıyev Prezident cənab
İlham Əliyevin vətəndaşların qəbulu ilə bağlı
tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən kənd sakinlərinin
müraciətlərini dinləmək, vətəndaşları narahat edən
məsələləri yerində araşdırmaq və mövcud prob
lemlərin aradan qaldırılmasını təmin etmək məq
sədilə səyyar qəbulların rayonun bütün yaşayış
məntəqələrində mütəmadi olaraq aparıldığını vur
ğulayıb, Daşkəsəndə görülməsi nəzərdə tutulan
işlərdən danışıb.
RİHnin başçısı çıxışında Prezident cənab
İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasətin
dən, 44 günlük Vətən müharibəsindəki tarixi qə
ləbəmizdən, işğaldan azad olunan torpaqlarımızın
abadlaşdırılmasından və Prezident cənab İlham
Əliyevin 10 may 2022ci il tarixli Şuşa səfəri

barəsində söhbət açıb.
Sonra Zəylik kənd sakinlərinin müraciətləri din
lənilib. Müraciətlər kənddə tibb məntəqəsinin,
QuşçuZəylik avtomobil yolunun təmiri, qaz xət
tinin çəkilməsi, yararsız elektrik dirəklərinin dəy
işdirilməsi və şəxsi problemlər barədə olub.
Əhəd Abıyev sakinləri narahat edən məsələlərin
həlli ilə əlaqədar aidiyyəti üzrə müvafiq tapşırıq
larını verib. Əksər müraciətlər yerində müsbət həll
edilib, bir qismi də araşdırılması üçün nəzarət
götürülüb.
Zəylik kənd sakinləri onlara göstərilən diqqət
və qayğını yüksək qiymətləndirərək Prezident
cənab İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident
hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya minnətdar
lıqlarını bildiriblər.
***
MAYIN 18DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN
BAŞÇISI
ƏHƏD
ABIYEV TƏSDİQ EDİLMİŞ QRAFİKƏ UY
ĞUN OLARAQ AŞAĞI DAŞKƏSƏN KƏN
DİNDƏ VƏTƏNDAŞLARIN NÖVBƏTİ
SƏYYAR QƏBULUNU KEÇİRİB.
Səyyar qəbulda rayon Polis şöbəsinin rəisi Sey
mur Əfəndiyev, DTXnin rayon şöbəsinin rəisi
Natiq Musayev, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və
xidmət təşkilatlarının rəhbərləri, ərazinin icra nü
mayəndəsi, bələdiyyə sədri və kənd sakinləri işti
rak ediblər.

Kənd sakinləri ilə səyyar qəbulda Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev Prezident
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illər
Daşkəsən rayonunda həyata keçirilən tədbirlər
barədə geniş məlumat verərək xeyli abadlıq, quru
culuq, təmirbərpa işlərinin aparıldığını, bütün
potensial imkanlar nəzərə alınmaqla bir çox layi
hələrin uğurla icra olunduğunu, sakinlər tərəfindən
qaldırılan problemlərin həlli istiqamətində ciddi
tədbirlərin görüldüyünü diqqətə çatdırıb.
İcra başçısı Əhəd Abıyev çıxışında bildirib ki,
ötən dövrlər ərzində Aşağı Daşkəsən kənd G.İs
mayılov adına tam orta məktəbinin yararsız dam
örtüyü dəmir lövhələrlə əvəzlənmiş, binasında cari
təmir işləri aparılmış, uşaq bağçasının maddi
texniki bazası möhkəmləndirilmiş, kəndin fasilə
siz elektrik təchizatı təmin edilmiş, 2020ci ildə
Aşağı Daşkəsən kəndi qazlaşdırılmış və ən əsası
isə sakinlərin məşğulluğunun artırılması is
tiqamətində təsirli tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Qəbulda kənd sakinləri təhlükəli vəziyyət
yaradan elektrik dirəklərinin dəyişdirilməsi, kəndə
əlavə su xəttinin çəkilməsi, avtomobil yolunun
təmiri və şəxsi məsələlərə dair müraciətlər ediblər.
Əhəd Abıyev müraciətlərin araşdırılaraq həll ol
unması məqsədilə aidiyyəti idarə, müəssisə və
təşkilatların rəhbərlərinə tövsiyə və tapşırıqlarını
verib. Müraciətlərin bir qismi yerində həll edilib,
bir qismi də baxılması üçün nəzarət götürülüb.
Görülən işləri müsbət qiymətləndirən kənd
sakinləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə
Prezident cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse
prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
MAYIN 24DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABI
YEVİN NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULU ÇOV
DAR KƏNDİNDƏ KEÇİRİLİB.
İcra başçısı Əhəd Abıyev ilə səyyar qəbulda
rayon prokuroru Şahin İmanov, DTXnin rayon
şöbəsinin rəisi Natiq Musayev, rayon Polis şöbəsi
rəisinin müavini Gündüz İsmayılov, səhiyyə, təh
sil, mədəniyyət və xidmət təşkilatlarının rəhbər
ləri, ərazinin icra nümayəndəsi, bələdiyyə sədri və
kənd sakinləri iştirak ediblər.
Əhəd Abıyev səyyar qəbulda bildirib ki, Müzəffər
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunmuş, bütün
sahələr üzrə yüksək inkişaf əldə edilmiş, əhalinin
rifah halı yüksəlmiş, regionların siması əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişmiş və bu dəyişiklik hər bir vətən
daşımızın həyatına müsbət təsir göstərmişdir.
Əhəd Abıyev çıxışında qeyd edib ki, Prezident
cənab İlham Əliyevin 11 fevral 2015ci il tarixli
müvafiq Sərəncamı ilə hasilata başlayan ən müasir
texnologiyalara malik “Çovdar” qızıl zavodu
hazırda Daşkəsən rayonunda işsizliyi aradan
qaldırmaqla, ölkə iqtisadiyyatının qeyrineft sek
torunun inkişafına çox böyük ciddi təkan verir.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “Daşkəsən rayonunun
GəncəDaşkəsən (27 km)QuşçuÇovdarÇaykənd
avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər
haqqında” 4 aprel 2019cu il tarixli Sərəncamı ilə
QuşçuÇovdarÇaykənd avtomobil yolunun tikin
tisinin başa çatdırıldığını da vurğulayıb. Həmçinin
bildirib ki, ötən dövrlərdə Çovdar kəndinin elek
trik, su təchizatının yaxşılaşdırılması, məktəb, tibb
məntəqəsi, kitabxananın fəaliyyəti və əhalinin
məşğulluğunun artırılması ilə bağlı bir sıra işlər
görülmüşdür.
Kənd sakinlərinin müraciətlərini fərdi qaydada
dinləyən Əhəd Abıyev qaldırılan məsələlərin icrası
ilə bağlı aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilatların
rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib.
Müraciətlər kəndə əlavə su xəttinin çəkilməsi,
təhlükəli vəziyyət yaradan elektrik dirəklərinin
dəyişdirilməsi, işlə təmin olunma və digər şəxsi
məsələlər barəsində olub.
Müraciətlərin bir qismi yerində həll edilib, bir
qismi də nəzarət qaydasında araşdırılması üçün
qeydiyyata götürülüb.
Çovdar kənd sakinləri onlara hər zaman göstəri
lən diqqət və qayğıya görə Prezident cənab İlham
Əliyevə və Birinci vitseprezident hörmətli Mehriban
xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

ÄÀØÊßÑßÍ

ÉÀÍÂÀÐ-ÌÀÉ
DAŞKƏSƏNDƏ 20 YANVAR FACİƏSİNİN İLDÖNÜMÜ
MÜNASİBƏTİLƏ RAYON ŞƏHİDLƏR XİYABANI ZİYARƏT EDİLİB

anvarın 20si – Ümumxalq Hüzn Günündə
qarlı və sərt şaxtalı havada edilən ziyarətdə
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev, rayonun hüquqmühafizə orqan
larının rəhbərləri, idarə, müəssisə və təşkilatların
kollektivləri, şəhid valideynləri, qazilər, icti
maiyyət nümayəndələri və sakinlər iştirak ediblər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyevin adından Şəhidlər Xiyabanındakı
əbədi məşəlin önünə əklil qoyulub, Birinci və İkinci
Qarabağ müharibələri zamanı torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda şəhid olmuş igid daşkəsənlilərin
məzarları üzərinə tər qərənfillər düzülüb.

Y

RİHnin başçısı Əhəd Abıyev vurğulayıb ki, Azər
baycan xalqının qürur mənbəyinə çevrilmiş 20 Yan
var faciəsindən 32 il keçməsinə baxmayaraq, həmin
hadisə təkcə Ümumxalq Hüzn Günü kimi deyil, eyni
zamanda xalqımızın öz azadlığı uğrunda mübari
zliyini, məğrurluğunu nümayiş etdirən qəhrəmanlıq
tarixi kimi qeyd olunur.
Daha sonra RİHnin başçısı Əhəd Abıyev rayonun
şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri və işti
rakçıları, ağsaqqallar və veteranlarla görüşüb, onların
qayğıları ilə maraqlanıb, müraciətlərdə qaldırılan
məsələlərin həlli üçün aidiyyəti üzrə müvafiq
tapşırıqlar verib.

DAŞKƏSƏNLİ VƏTƏN MÜHARİBƏSİ ŞƏHİDİ NOVRUZ
HAXVERDİYEVİN ANIM GÜNÜ QEYD OLUNUB
anvarın 19da Gəncə şəhər Şəhidlər
Xiyabanında daşkəsənli Vətən müha
ribəsi şəhidi əsgər Haxverdiyev Novruz Əli
oğlunun keçirilən anım mərasimində
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin baş
çısı Əhəd Abıyev, rayonun hüquqmühafizə
orqanlarının, idarə müəssisə və təşkilat
larının rəhbərləri, Şəhidin ailə üzvləri, ray
onun şəhid anaları, qazilər, ictimaiyyət
nümayəndələri və ziyalılar iştirak ediblər.
Mərasim iştirakçıları əvvəlcə şəhid əsgər
Novruz Haxverdiyevin məzarına gül dəstələri
düzərək xatirəsini yad edib, dualar oxuyublar.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Əhəd Abıyev Şəhidin ailəsinə bir daha
başsağlığı verib, möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi Zəfərin
əhəmiyyətindən və şəhid əsgər Novruz Haxverdiyevin
həyat və döyüş yolundan söz açıb. Bildirib ki, Azər
baycan Ordusunun əsgəri şəhid Novruz Haxverdiyev
1996cı il martın 25də Daşkəsən rayonunun Alunit
dağ qəsəbəsində anadan olub, Alunitdağ məktəbində
təhsil alıb. Orta təhsilini bitirib hərbi xidmətə yollanan
Novruz xidmətini başa vurduqdan sonra könüllü
olaraq MAXE kimi orduda qalmağa davam edib.
Novruz Haxverdiyev Vətən müharibəsində Murovdağ
istiqamətində gedən döyüşlərdə şəxsi igidlik və şücaət
göstərib. 2020ci il oktyabrın 2də Kəlbəcərin azadlı

Y

ğı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vu
ruşaraq müqəddəs Şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Şə
hidimizin adı uzun müddət itkin düşənlərin
siyahısında olub. Nəhayət, 2021ci yanvarın 19da
Şəhidin nəşi tapılaraq Gəncə şəhər Şəhidlər Xiya
banında torpağa tapşırılıb.
Prezident cənab İlham Əliyevin sərəncamları ilə
şəhid Novruz Haxverdiyev “Vətən uğrunda” və "Kəl
bəcərin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif
edilib. Şəhidin İnci adlı bir qız övladı yadigar qalıb.
Şəhidin atası Əli Haxverdiyev və anası Kifayət
Haxverdiyeva ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya
görə Prezident cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse
prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya min
nətdarlıqlarını bildiriblər.
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DAŞKƏSƏN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV RAMAZAN BAYRAMI ƏRƏFƏSİNDƏ QAZİLƏRLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİB, ONLARA MADDİ YARDIM EDİB

prelin 21də Ramazan bayramı ərəfəsində
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin inzi
bati binasında Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin başçısı Əhəd Abıyevin və Vətən müharibəsi
qazilərinin iştirakı ilə görüş keçirilib.
Dövlət Himnimizin səsləndirilməsi, ulu öndər
Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın ərazi bütövlü
yü uğrunda şəhid olmuş Vətən övladlarının əziz
xatirəsinin yad edilməsi ilə başlanan tədbiri Əhəd
Abıyev giriş nitqi ilə açıb. O, çıxışında deyib:
 Bu gün biz qardaşlıq, dostluq, birbirimizə
səmimi münasibətdən qaynaqlanan yüksək əhval
ruhiyyə hissləri keçirərək Ramazan bayramı
ərəfəsində sizinlə təşkil olunmuş görüşə toplaşmı
şıq. Bu həm də bizim həmrəyliyimizə, ölkə rəh
bərimiz, müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin ətrafında, millimənəvi dəyərlərimiz
qarşısında sarsılmaz birliyimizə əyani nümunədir.
Möhtərəm Prezident, yeni əsrin güclü qurucu
qüdrətli Lideri, Müzəffər Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 2 əsrlik
ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsinin həll olunması, haqqınədalətin qalib
gəlməsi tarixi hadisə olmaqla, ən mühüm dövlətçi
lik amili, xalqımızın qürur mənbəyi kimi Azərbay
can tarixində böyük iftixarla qızıl hərflərlə
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yazılaraq daim anılacaq, 2022ci ilin Ra
mazan bayramı da zəfər dövrünün tərkib
hissəsi kimi qəbul ediləcəkdir. Tor
paqlarımızın işğaldan azad olunması, 44
günlük Vətən müharibəsinin şanlı qələbəmi
zlə başa çatması məhz Müzəffər Ali Baş Ko
mandan cənab İlham Əliyevin əvəzolunmaz
xidmətlərinin nəticəsidir. Müasir Azərbay
canın hərtərəfli inkişaf etdirilməsi sahəsində
Prezident cənab İlham Əliyevin apardığı
ardıcıl və məqsədyönlü iş ölkəmizin bütün
maneələrdən uğurla keçməsini təmin edərək
böyük inkişafa nail olmağa tam şərait yarat
mışdır. Bütün bunlar cənab Prezidentimizin
düşünülmüş siyasətinin və vax
tında atdığı uğurlu addımların
real nəticəsidir ki, bu gün biz
qalib ölkəyik.
Torpaqlarımızı
erməni
işğalçılarından azad edərək
Qələbə sevincini bizlərə yaşat
dığına, həmçinin Daşkəsən ray
onuna hər zaman göstərdiyi
diqqət və qayğıya görə
möhtərəm Prezidentimiz Müzəf
fər Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyevə bütün daşkəsən
lilər adından dərin minnətdarlı
ğımızı və təşəkkürümüzü
bildiririk, Prezidentimizlə fəxr edirik.
Daşkəsən rayonunda da Qarabağ müharibəsi
əlillərinə, veteranlarına və şəhid ailələrinə daim
diqqət və qayğı, müraciətlərinə həssas münasibət
göstərilir, onlarla görüşlər mütəmadi olaraq keçir
ilir, qayğıları öyrənilir, problemləri həll edilir.
Vətən müharibəsində Daşkəsəndən 83 nəfər
yaralanmış, 23 nəfəri əlillik dərəcəsi almışdır. On
lardan 4 nəfər mənzillə təmin edilmiş, 18 nəfər
mənzil qeydiyyatına alınmışdır və bu istiqamətdə
işlər davam etdirilir.

Vətən müharibəsində Daşkəsən rayonundan 32
nəfər müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır.
Ürəyimiz Vətən uğrunda canından keçən hər bir
xilaskar döyüşçü – şəhidlərimiz üçün kədərlənir.
Bu qəhrəman, igid oğulları böyüdən ailələrə bir
daha da başsağlığı verir, Allahdan səbir diləyirik.
Əziz qazilərimiz, siz Qarabağ döyüşlərində
rəşadətlə vuruşmuşsunuz. Bütün bunlar isə gən
clərimiz üçün hər zaman əyani nümunədir. Ali Baş
Komandanımız cənab İlham Əliyevin dediyi kimi,
müharibə zamanı şəhid olmuş, öz sağlamlığını
itirmiş vətəndaşlarımız cəmiyyətin dəyərli insan
larıdır, bizim qəhrəmanlarımızdır.
Qarşıdan Ramazan bayramı gəlir. Mən fürsət

dən istifadə edib başda Müzəffər Ali Baş Koman
dan cənab İlham Əliyev və Birinci vitseprezident
hörmətli Mehriban xanım Əliyeva olmaqla
qazilərimizi, müharibə veteranlarını, şəhid ailələ
rini müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə
təbrik edir, Uca Allahdan ən xoş arzularla xalqı
mıza sülh, rifah və əminamanlıq diləyirəm.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin və qazilərim
izə cansağlığı versin, onlara xoşbəxt günlər nəsib
eləsin.
Allah Prezidentimiz cənab İlham Əliyevi

DAŞKƏSƏNDƏ
VƏTƏN MÜHARİBƏSİ ŞƏHİDİ ELMƏDDİN VƏKİLOVUN İLDÖNÜMÜ QEYD OLUNUB
ayın 8də Daşkəsən
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Şəhidlər Xiyabanın
da keçirilmiş Vətən müha
ribəsi şəhidi baş əsgər
Vəkilov Elməddin Nizami
oğlunun anım mərasimində
Daşkəsən Rayon İcra Haki
miyyətinin başçısı Əhəd
Abıyev, Milli Məclisin dep
utatı Kamran Bayramov,
rayon Polis şöbəsinin rəisi
Seymur Əfəndiyev, rayon
prokuroru Şahin İmanov,
DTXnin rayon şöbəsinin
rəisi
Natiq
Musayev,
SHXÇDXnin rayon bölməsinin rəisi
Mirqasım Abbasov, idarə, müəssisə və təşkilat
rəhbərləri, Şəhidin yaxınları, hərbçilər, rayo
nun şəhid anaları, qazilər, sakinlər və icti
maiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Əvvəlcə Şəhidimizin ruhuna dualar oxunub, əziz
xatirəsi yad edilib, məzarına gülçiçək düzülüb.
Anım mərasimində çıxış edən Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev deyib:
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında cəmi 44 günlük
Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusu 30 il işğal
altında qalan torpaqlarımızı erməni ordusundan azad
edərək düşmən üzərində tarixi qələbə qazandı. Bu
Vətən müharibəsi təkcə döyüş meydanlarında dey
ildi, həm də informasiya cəbhəsində gedirdi. Ali Baş
Komandanımız cənab İlham Əliyev ordumuzla birgə
erməni işğalçılarına qarşı mübarizə aparıb həm də
informasiya cəbhəsində cəngavər sərkərdəyə xas
olan bir əzmlə döyüşərək zəfər çalmışdır.
Bu Vətən müharibəsində Daşkəsənlilər də
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən
döyüşlərdə fəal iştirak etmiş, qəhrəmancasına vu
ruşaraq onlardan 32 nəfəri müqəddəs şəhidlik
zirvəsinə ucalmışdır. Belə cəsur, qəhrəman
döyüşçülərimizdən biri Vətən müharibəsi şəhidi
MAXE baş əsgər Vəkilov Elməddin Nizami oğlu
nun bu gün ildönümü mərasiminə toplaşmışıq.

Elməddin Vəkilov 21 avqust 1988ci ildə
Daşkəsən rayonunda anadan olub. O, uzun illər
MAXE əsgər kimi ordu sıralarında şərəfli hərbi xid
mət yolu keçib. Elməddin Vəkilov Vətən Müha
ribəsində göstərdiyi şücaətləri ilə xüsusən fərqlənib.
Bir sıra döyüşlərdə düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində, parlaq qələbələrin qazanılmasında
yaxından iştirak edib, şəxsi igidlik nümunələri
göstərib. O, Vətən müharibəsinin ilk günlərində
Murovdağ istiqamətində gedən şiddətli ağır
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə yük
səlib. Qəhrəman döyüşçümüz 8 may 2021ci il tar
ixdə Daşkəsən rayon Şəhidlər xiyabanında dəfn
olunub. Prezident cənab İlham Əliyevin sərəncam
ları ilə şəhid Elməddin Vəkilov hərbi hissə
qarşısında vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə
görə “Vətən uğrunda”, “Kəlbəcərin azad olunmasına
görə” və “Şücaətə görə” medalları ilə təltif olunub.
Bu gün Prezident cənab İlham Əliyev və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım Əliyeva
şəhid ailələrinə, qazilərimizə böyük diqqət və
qayğı göstərirlər. Prezident cənab İlham Əliyevin
şəhid ailələri və qazilərin sosialməişət problem
lərinin həllinə köməklik göstərilməsi barədə
tapşırıqları Daşkəsən rayonunda daim diqqət
mərkəzində saxlanılır. Şəhid ailələrimizə qayğı
göstərmək və qazilərimizlə həmrəy olmaq bizim
vəzifə borcumuzdur. Bütün Daşkəsənlilər adından
dövlət rəhbərimizə, Prezident cənab İlham Əliyevə

və Birinci vitseprezident hörmətli Mehriban
xanım Əliyevaya şəhid ailələrimizə və qazilərim
izə göstərdikləri diqqət və qayğıya görə dərin
təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk.
Daşkəsənin fəxri Elməddin Vəkilov tor
paqlarımızın azadlığı uğrunda böyük şücaət,
hünər göstərərək şəhid olmuşdur. Onun əziz
xatirəsi hər zaman bizlərin – xalqımızın qəlbində
əbədi yaşayacaqdır.
Şəxsən öz adımdan və rayon hüquqmühafizə
orqanlarının rəhbərləri, Daşkəsən rayon icti
maiyyəti adından şəhidimizin anası Nərgiz xanım
Vəkilovaya və yaxınlarına bir daha dərin hüznlə
başsağlığı veririk. Bütün şəhidlərimizin ruhu
qarşısında baş əyirik. Şəhidlərimiz bizim qürur
mənbəyimizdir. Allah şəhidimiz Elməddin Vək
ilova və bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin,
qazilərimizə cansağlığı versin.
Çıxış edən millət vəkili Kamran Bayramov da
Qarabağın işğaldan azad olunmasında canlarını fəda
etmiş şəhidlərimizin ailələrinə səbir diləyib, adları
Vətən tarixinə qızıl hərflərlə yazılan şəhidlərimizin
daim hörmət və ehtiramla yad edildiyini, gələcək
nəsillərə örnək olduğunu bildirib.
Şəhidin anası Nərgiz Vəkilova hər bir şəhid
ailəsinə göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezi
dent cənab İlham Əliyevə və Birinci vitseprezi
dent hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya
minnətdarlığını bildirib.

DAŞKƏSƏNDƏ XÜSUSİ TƏYİNATLI QÜVVƏLƏRİN (XTQ) YARADILMASI GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ VƏTƏN MÜHARİBƏSİ ŞƏHİDLƏRİ XTQ-NİN DÖYÜŞÇÜLƏRİ GİZİR ŞƏHRİYAR ABDULLAYEVİN VƏ ƏSGƏR MURAZ CABBAROVUN XATİRƏSİ ANILIB
prelin 29da Daşkəsən Rayon İcra Haki
miyyətinin dəstəyi və Daşkəsən Rayon Hey
dər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən
anım tədbirində RİHnin məsul işçiləri, şəhid
ailələri və qazilər, hərbçilər, məktəb kollektivləri,
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Əvvəlcə Ulu öndər Heydər Əliyevin və torpaq
larımızın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş Vətən
övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Giriş nitqi ilə çıxış edən Daşkəsən RİH başçısının
müavini Vüqar Məmmədov Müzəffər Ali Baş Koman
dan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 günlük
Vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbənin tarixi
əhəmiyyətindən, Müdafiə Nazirliyinin nəzdində 1999
cu ilin aprelin 30da qurulmuş Azərbaycan XTQnin
Qarabağ müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəman
lıqlarından danışıb, şərəfli döyüş yolu keçmiş XTQnin
daşkəsənli şəhid döyüşçüləri Şəhriyar Abdullayevin və
Muraz Cabbarovun, o cümlədən bütün şəhidlərimizin
xatirəsinin heç zaman unudulmayacağı vurğulayıb.
Digər çıxış edənlər Daşkəsən Rayon Heydər Əliyev
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Mərkəzinin direktoru Nailə Məmmədova, Şəhid
Şəhriyar Abdullayevin anası Firuzə Abdullayeva,
Şəhid Muraz Cabbarovun atası hərbçi İlham Cabbarov,
rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Samir
Həsənov, Kəlbəcər rayon 73 nömrəli məktəbin direk
toru Zabil Həsənov, həmin məktəbin müəllimi Uğurlu
Məmmədov, Daşkəsən rayon Qazaxyolçular kənd tam
orta məktəbin direktoru Rövşən Eyyubov, “Qazilər

Vətən Müharibəsi İştirakçıları və Şəhid Ailələrinə
Sosial Dəstək” İctimai Birliyinin Qərb bölgəsi üzrə
komitəsinin sədri İlham Əliyev Azərbaycan Ordusu
nun qüdrətindən, şəhidlik zirvəsinə ucalmış XTQnin
döyüşçüləri Şəhriyar Abdullayevin və Muraz Cab
barovun döyüş zamanı göstərdikləri nümunəvi şücaət
dən və onların vətənpərvərliklərindən söz açıblar, şəhid
ailələrinə və qazilərə hər zaman göstərdikləri diqqət və

qayğıya görə Prezident cənab İlham Əliyevə
və Birinci vitseprezident hörmətli Mehriban
xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildirib
lər.
Daha sonra Azərbaycan XTQnin
inkişaf tarixindən və taktiki xüsusi təlim
lərindən, o cümlədən daşkəsənli şəhidlərin
həyat və döyüş yolundan bəhs edən
videoçarxlara baxış keçirilib.
Tədbirdə Daşkəsən şəhər İ.Nəsimi adına
1 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri
vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər ox
uyublar.
Qeyd edək ki, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin giziri
Abdullayev Şəhriyar Kamil oğlu Vətən müharibəsi
zamanı Kəlbəcərin, Füzulinin və Cəbrayılın azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub, qəhrəmanlıq nü
munələri göstərib. O, 2020ci ilin oktyabrın 12də
Hadrut döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb,
Daşkəsən rayonunun Şəhidlər Xiyabanında dəfn
edilib. Prezident cənab İlham Əliyevin sərəncamları

DAŞKƏSƏN RAYONU ƏRAZİSİNDƏ 2022-Cİ İL YAYLAQ MÖVSÜMÜNƏ HAZIRLIQLA BAĞLI MÜŞAVİRƏ KEÇİRİLİB
artın 29da Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyə
tinin başçısı Əhəd Abıyev
RİHBAnın məsul işçilərinin,
Rayon Polis şöbəsinin rəisi Sey
mur Əfəndiyevin, inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndələrin
və bələdiyyə sədrlərinin iştirakı
ilə rayon ərazisində yaylaq
mövsümünə hazırlıqla bağlı
müşavirə keçirib.
Müşavirəni giriş nitqi ilə
açan RİHnin başçısı Əhəd
Abıyev həyata keçirilən təsirli
tədbirlərin
nəticəsində
hazırda rayon ərazisində san
itarepidemioloji və epizootik vəziyyətin sabit
olduğunu vurğulayıb. Dövlət mülkiyyətinə aid yay
otlaq sahələrindən səmərəli istifadə edilməsi
məqsədilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbir
lər və qarşıda duran vəzifələr haqqında çıxışında
Əhəd Abıyev deyib:
 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21
iyun 2013cü il tarixli 156 nömrəli Qərarına əsasən
dövlət fonduna aid yay otlaq sahələrinin səmərəli isti
fadəsinin və mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədilə
həmin torpaq sahələri hər bir rayonun özünə aid
edilmişdir. O cümlədən də Daşkəsən rayonu ərazisində
olan yay otlaqlarının istifadəsinə nəzarət Daşkəsən
RİHnə verilmişdir. Həmin qərarın icrası ilə bağlı kənar
rayonlardan və rayonun hüquqi və fiziki şəxsləri
tərəfindən 2022ci ilin yay mövsümü ərzində rayon
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ərazisinə davarların gətir
ilməsi ilə əlaqədar dövlət
fondu yay otlaq sahələrinin
səmərəli
istifadəsi,
mühafizəsi, xəstəliklərin və
qanunsuzluqların qarşısının
alınması
məqsədilə
Daşkəsən RİH başçısının
Sərəncamına əsasən keçid
yollarda nəzarət məntəqələri
yaradılacaqdır.
Bəzi icarədar işbazlar
tərəfindən müxtəlif bəhanə
lərlə maddi maraq qarşı
lığında yaylaqlara qonşu
rayonlardan olan fermer
lərin iri və xırdabuynuzlu heyvalarının qanunsuz
gətirilməsinin qarşısı tam qətiyyətlə alınmalıdır.
Əhali arasında əsassız, yalan, qərəzli, böhtan xarak
terli şayiələr yayan maraqlı şəxslər barəsində Rayon
Polis Şöbəsi tərəfindən hüquqi tədbirlər görülmə
lidir.
Əraziyə qanunsuz yolla gətirilən sürülər yerlərdə
sakinlərə məxsus əkin sahələrinə, pay torpaqlarına
ziyan vurur, yerli sakinlərlə digər hüquqi və fiziki
şəxslər arasında qarşıdurmalara, münaqişələrə,
məhkəmə çəkişmələrinə səbəb olur. Belə halların
qarşısını almaq məqsədilə məsələyə çox ciddi yanaşıl
malıdır.
Müvafiq Sərəncama əsasən rayonunun yay otlaq
sahələrinin keçid ərazilərində yaradılan mən
təqələrdə və mövsüm ərzində bütün yaylaqlarda

asayişin qorunması Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının
iştirakı ilə təmin ediləcəkdir. Yaradılan məntəqələrə
ayrılan mütəxəssislər yaylaq mövsümündə heyvanlar
arasında baş verə biləcək xəstəliklərin qarşısının alın
ması üçün epizootik xəstəliklər üzrə aparılmış profilak
tiki tədbirlərin sənədlərini tam yoxlamalı, baytar
şəhadətnaməsi olmayan sürülərin yaylağa buraxıl
masına yol verməməlidir. Nəzarət məntəqələrində
mütəxəssislərə xidməti istifadə məqsədilə aidiyyəti
şəxslərin, bələdiyyə sədrlərinin, icra nümayəndələrinin
əlaqə telefonları və yerli sakinlərə məxsus təsərrüfat
larda olan heyvanların baş sayı barədə müvafiq
siyahılar verilmişdir. Məntəqəyə yaxınlaşan hər bir
təsərrüfat sahibi şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi, 1 №
li baytarlıq şəhadətnaməsini, heyvanların baş sayı
haqqında arayışı təqdim etdikdən sonra sürülərinin yay
laqlara buraxılması təmin edilə bilər.
Müşavirədə bir sıra mövcud problemlər təhlili
edilmiş, onların həlli yolları müzakirə olunmuş və
qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir.

ilə Şəhriyar Abdullayev hərbi hissə qarşısında qoyul
muş döyüş tapşırıqlarını, vəzifə borcunu şərəflə yer
inə yetirdiyinə, göstərdiyi şücaət və igidliyə görə
ölümündən sonra "Azərbaycan Bayrağı" ordeni və
“Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına
görə”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, ”Kəlbə
cərin azad olunmasına görə”, “Hərbi xidmətlərdə
fərqlənməyə görə” medalları ilə təltif olunub.
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin əsgəri Cabbarov Muraz
İlham oğlu Kəlbəcərin və Füzulinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak edib. O, Füzuli döyüşləri za
manı şəhidlik zirvəsinə ucalıb, 2 noyabr 2020ci il tar
ixində Daşkəsən rayonunun Şəhidlər Xiyabanında dəfn
edilib. Prezident cənab İlham Əliyevin müvafiq sərən
camlarına əsasən, Muraz Cabbarov hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş döyüş tapşırıqlarını, vəzifə bor
cunu şərəflə yerinə yetirdiyinə, göstərdiyi şücaət və
igidliyə görə ölümündən sonra 3cü dərəcəli “Rəşadət”
ordeni və "Vətən uğrunda", "Kəlbəcərin azad olun
masına görə", “Füzulinin azad olunmasına görə”,
“Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif edilib.

qorusun, Prezidentimiz cənab İlham Əliyev də
xalqımızı, dövlətimizi.
Daha sonra çıxış edən Vətən müharibəsi
qaziləri baş leytenant Ceyhun Əliyev, kapitan
Turxan Məmmədov, əsgər Yusif Məmmədov və
digərləri minnətdarlıq hissi ilə Prezident cənab
İlham Əliyevin və Birinci vitseprezident hörmətli
Mehriban xanım Əliyevanın onlara hər zaman
göstərdikləri diqqət və qayğıdan söz açıblar.
Bildiriblər ki, ölkə rəhbərliyinin Daşkəsən ray
onunda da yaratdığı hər cür şəraitə görə bu qayğını
gündəlik həyatlarında hiss edirlər. Bunu rayonda
keçirilən tədbirlərə dəvət almaqlarından, bayram
larda, xüsusi günlərdə yad olunmaqlarından,
keçirilən bu cür səmimi
görüşlərdən, müraciətləri
nə hər zaman həssas mü
nasibətdən aydın şəkildə
görmək olar.
Əhəd Abıyev görüşdə
qazilərin müraciətlərini də
dinləyib, qaldırılan məsə
lələrin əksəriyyəti yerində
həll edilib və bir qismi
nəzarətə götürülüb.
Ramazan bayramı mü
nasibətilə Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin daxili
imkanları hesabına daşkə
sənli 90 qazinin hər birinə 100 manat olmaqla, ümu
milikdə 9000 manat maddi yardım göstərilib.
Əhəd Abıyev görüşə yekun vuraraq möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyev və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım Əliyeva
tərəfindən Vətən müharibəsi əlillərinə göstərilən
diqqət və qayğının bundan sonra da yüksək
səviyyədə olacağını bildirib və müasir Azərbay
canın çiçəklənməsi naminə ölkədə bütün sahələr
üzrə görülən işlərə uğurlar arzulayıb.
Sonda xatirə şəkli çəkilib.

DAŞKƏSƏN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN
BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV NOVRUZ BAYRAMI
MÜNASİBƏTİ İLƏ ŞƏHİD AİLƏLƏRİNİ VƏ
QAZİLƏRİ ZİYARƏT EDİB, N SAYLI HƏRBİ
HİSSƏDƏ ƏSGƏRLƏRLƏ GÖRÜŞƏRƏK
ONLARA BAYRAM SOVQATI VERİB

artın 17də Daşkəsən Rayon İcra Ha
kimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev Daşkə
səndə Vətən müharibəsi şəhid ailələri və qazilərə
bayram sovqatı verərək görüşlər keçirib.
Rayon rəhbəri şəhidlərin ailə üzvlərini və qaziləri
Novruz bayramı münasibətilə təbrik edərək bildirib
ki, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin və Birinci vitseprezident hörmətli
Mehriban xanım Əliyevanın tapşırıqlarına əsasən
Daşkəsəndə də dövlət qurumları şəhid ailələri və
qazilərin problemləri ilə daim yaxından maraqlanır,
onların problemlərinin aradan qaldırılması üçün
mütəmadi olaraq tədbirlər görür.
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Şəhid ailələri və qazilər onlara göstərilən diqqət və
qayğıya görə Prezident cənab İlham Əliyevə və Bir
inci vitseprezident hörmətli Mehriban xanım Əliye
vaya minnətdarlıqlarını ifadə ediblər, Onlara Novruz
bayramı münasibəti ilə təbriklərini bildiriblər.
Daha sonra Əhəd Abıyev rayon ərazisində dis
lokasiya olan N saylı hərbi hissədə əsgərlərlə görü
şüb, hərbi qulluqçuların bayramlarını təbrik edib,
bayram sovqatı verib.

DAŞKƏSƏN RAYONUNA YENİ
PROKUROR TƏYİN EDİLİB
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
cənab Kamran Əliyevin 20 aprel 2022ci il tarixli
əmri ilə ədliyyə müşaviri hörmətli İmanov Şahin
Durhəsən oğlu Daşkəsən rayon Prokuroru təyin
edilib. Bu təyinat münasibətilə Prokuror hörmətli
Şahin İmanovu səmimiqəlbdən təbrik edir, ona
şərəfli və yorulmaz fəliyyətində uğurlar arzu
layırıq.

DAŞKƏSƏNDƏ XALQIMIZIN ÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 99-CU İLDÖNÜMÜMÜ QEYD OLUNMUŞDUR
ayın 10da Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev, RİHnin əməkdaşları,
ərazi icra nümayəndələri, gün
ərzində rayonun hüquqmühafizə
orqanları, idarə, müəssisə və təşki
latları, çoxsaylı YAP üzvləri, şəhid
anaları, qazilər, ağsaqqallar, ziyalı
lar və ictimaiyyət nümayəndələri
ulu öndər Heydər Əliyevin rayon
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mərkəzində ucaldılmış abidəsi önü
nə gül dəstələri düzmüş, ümummilli
liderin əziz xatirəsini ehtiramla yad
etmişlər.
Eyni zamanda Daşkəsən Rayon
Heydər Əliyev Mərkəzi də ziyarət
edilərək ulu öndərin həyat və fəaliyyə
tinin müxtəlif dövrlərini özündə əks
etdirən fotolara və eksponatlara baxış
keçirilmişdir.

DAŞKƏSƏNDƏ SƏFƏRBƏRLİK VƏ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRIŞ ÜZRƏ DÖVLƏT
XİDMƏTİNİN YARADILMASININ 10-CU İLDÖNÜMÜ QEYD OLUNUB
evralın 12də Daşkəsəndə Hərbi Xid
mətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
yaradılmasının on illik yubileyi münasibəti
ilə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini Vüqar Məmmədov,
SHXÇDXnin Daşkəsən rayon bölməsinin
rəisi Mirqasım Abbasov, bölmənin əmək
daşları, rayonun hüquqmühafizə orqan
larının rəhbərləri, tərxis olunmuş hərbçilər,
Vətən Müharibəsi qaziləri, şəhid ailələri,
ziyalılar və ağsaqqallar ümummilli lider
Heydər Əliyevin Daşkəsən şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət
edərək önünə gül düzüblər.
RİH başçısının müavini Vüqar Məmmədov
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
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Əhəd Abıyevin və rayon ictimaiyyətinin adın
dan Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin rəisi, generalpolkovnik

hörmətli Arzu Rəhimov başda olmaqla, Xid
mətin bütün şəxsi heyətini, o cümlədən
Daşkəsən rayon bölməsinin rəisi mayor
Mirqasım Abbasovun simasında bölmənin
əməkdaşlarını Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yaradıl
masının 10 illik yubiley günün münasibəti ilə
təbrik edib, onlara məsul və şərəfli işlərində
yeni uğurlar, möhkəm cansağlığı arzulayıb.
Əlamətdar peşə bayramı günündə Dövlət
Xidməti tərəfindən Səfərbərlik və Hərbi Xid
mətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
Daşkəsən rayon bölməsinin əməkdaşlarına, o
cümlədə gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı
üzrə rəhbərlərə fəxri fərman və mükafatlar
təqdim edilib.
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DAŞKƏSƏNDƏ KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ (KOBİA) GÖRÜŞ KEÇİRİB
VƏ YENİ YARADILAN DAŞKƏSƏN “KOB DOSTU”NUN OFİSİ FƏALİYYƏTƏ BAŞLAYIB

ÉÀÍÂÀÐ-ÌÀÉ

DAŞKƏSƏN RAYONUNDA “AZERGOLD” QSC-NİN VƏ KİÇİK ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİNİN
“ARI TƏSƏRRÜFATLARININ İNKİŞAFINA DƏSTƏK” LAYİHƏSİ UĞURLA YEKUNLAŞIB
Daha sonra Çovdar kəndi
ərazisində açıq havada “Arı
təsərrüfatlarının
inkişafına
dəstək” layihəsində iştirak
etmiş yerli arıçılara sertifikat
ların təqdim etmə mərasimi
keçirilib. Tədbirdə çıxış edən
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiy
yətinin başçısı Əhəd Abıyev
qarşıdan gələn müqəddəs Ra
mazan bayramı münasibəti ilə
qonaqları və kənd sakinlərini
təbrik edib, Daşkəsən rayonun
prelin 27də Daşkə
sən Rayon İcra Haki
miyyətinin dəstəyi və
“AzerGold” QSC,
Kiçik
Orta Biznesin İnkişafı Agent
liyi, Ekologiya və Təbii Sər
vətlər Nazirliyinin Şəmkir
Regional Meşə Təsərrüfatı
Mərkəzinin birgə təşkilat
çılığı ilə Daşkəsən rayonunun
Bayraq meydanı ərazisində
yerli arıçı təsərrüfatlarına
töhfə vermək məqsədi daşı
yan ağacəkmə aksiya keçirilib. Ağacək
mə aksiyasında Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev,
“AzerGold” QSCnin İdarə heyəti sə
drinin müavini Oqtay Məmmədov,
KOBİAnın GəncəQazax regional ko
ordinatoru Anar Əliyev, Şəmkir Re
gional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin
direktoru Vasif Nəbiyev, “Çovdar” filiz
emalı sahəsinin və Daşkəsən şəhər Yaşıl
laşdırma İdarəsinin işçiləri böyük hə
vəslə iştirak ediblər. Aksiya çərçivəsində
355 ədəd akasiya ağacı əkilərək su
varılıb.
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ayın 13də KOBİA və Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş görüşdə
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd
Abıyev, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin idarə
heyətinin sədri Orxan Məmmədov, Agentliyin əməkdaşları,
rayonun hüquqmühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə,
müəssisə və təşkilatları, rayon sahibkarları və ictimaiyyət nü
mayəndələri iştirak ediblər.
Görüşdən əvvəl Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev ilə KOBİAnın idarə heyətinin sədri Orxan Məm
mədov ümummilli lider Heydər Əliyevin Daşkəsən şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər.
Tədbiri giriş nitqi ilə açan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev çıxışında deyib:
 Bu gün biz rayonumuzda Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyinin Daşkəsən “KOB Dostu” ofisinin fəaliyyətə başla
ması münasibətilə toplaşmışıq.
Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən dövlət proqramlarının, fərman və sərəncamların
icrası nəticəsində ölkəmizin hərtərəfli iqtisadi inkişafını
sürətləndirən, sahibkarlığın inkişafına güclü təkan verən kom
pleks tədbirlər həyata keçirilir, bunun üçün müxtəlif operativ qu
rumlar yaradılır.
Bu gün biz Daşkəsən “KOB Dostu”nu və keçmiş icra hakimiy
yətinin inzibati binasında onun yeni yaradılmış ofisini rayon icti
maiyyətinə və sahibkarlara təqdim edəcəyik. Daşkəsəndə kiçik
və orta biznesin inkişafı baxımından sahibkarlıq fəaliyyəti üçün
əlverişli imkanlar mövcuddur. Daşkəsən ”KOB Dostu”nun ray
onumuzda fəaliyyəti kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında,
sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsində və yeni biznes
sahələrinin yaranmasında çox mühüm körpü rolunu oynayacaqdır.
Ölkəmizin ərazi bölgələrində, xüsusilə Qarabağımızın bütün
sahələrində güclü qalib dövlət kimi hərtərəfli iqtisadi inkişafı
sürətləndirən kompleks tədbirlər planı yüksək səviyyədə həyata
keçirilir. Daşkəsən rayonuna hər zaman göstərdikləri diqqət və
qayğıya görə bütün daşkəsənlilər və şəxsən öz adımdan Prezident
cənab İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident hörmətli Mehriban
xanım Əliyevaya dərin hörmətlə minnətdarlığımızı bildiririk.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin möhtərəm Prezidenti cənab
İlham Əliyevə eşq olsun!
Qarabağ Azərbaycandır!
Tədbirdə KOBİAnın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov
geniş məzmunlu nitqlə çıxış edərək sahibkarlara yerində dəstəyin
təmin olunması baxımından KOB Dostlarının fəaliyyətinin
önəmini qeyd edib, effektiv dəstək mexanizmi kimi ölkənin ayrı
ayrı rayonlarında sahibkarlığın inkişafına və biznesin qarşılaşdığı
çətinliklərin operativ həllində töhfəsini verdiyini vurğulayıb.
Sahibkarları KOB dostu ilə sıx əməkdaşlığa dəvət edib, KOB
Dostu şəbəkəsinin genişlənərək ölkənin digər şəhər və rayonlarını
da əhatə edəcəyi bildirib.
Görüşdə KOBİAnın Daşkəsən rayonu üzrə Kiçik və Orta Biz
nesin dostu – KOB Dostu Məmmədov Muraz Elman oğlu rayon
ictimaiyyətinə təqdim edilib, Agentlik tərəfindən KOBlara
göstərilən dəstək mexanizmləri barədə filmlər nümayiş olunub,
sahibkarların təklifləri dinlənilib və onları maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
Daha sonra keçmiş İcra hakimiyyətinin binasında Daşkəsən
“KOB Dostu”nun ofisinə baxış keçirilib.
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DAŞKƏSƏNDƏ DİNİ RADİKALİZMƏ QARŞI MÜBARİZƏ İLƏ BAĞLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

ayın 20də Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin dəstəyi, Dini Qurum
larla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə bölgəsi
üzrə şöbəsinin təşkilatçılığı ilə “Yeniyetmə və
gəncləri radikalizm və ekstremizm təh
lükəsindən qoruyaq” mövzusunda keçirilən
görüşdə RİHnin dini qurumlarla işin təşki
latçısı Elmar Əliyev, DQİDKnin Gəncə böl
gəsi üzrə şöbəsinin müdiri Həsən Məmmədov,
regional şöbənin əməkdaşları, Daşkəsən
“Cümə” məscidi dini icmasının sədri Ənvər
Əliyev, gənclər, ümumtəhsil məktəblərinin
müəllim və şagirdləri iştirak ediblər.
DQİDKnin Gəncə bölgəsi üzrə şöbəsinin
müdiri Həsən Məmmədov çıxışında bildirib ki,
Komitənin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri
maarifləndirmə işinin həyata keçirilməsidir. O
qeyd edib ki, aparılan təhlillərlə dini radikalizm
və ekstremizmin əsas qurbanlarının yeniyetmə
və gənclər olduğu müəyyən edilib. Bu fakt
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ayın 27də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətində keçirilən
bayram tədbirində Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev və RİHBAnın işçiləri iştirak ediblər. Əvvəlcə ulu
öndər Heydər Əliyevin və ölkəmizin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü
uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsi yad edilib.
RİHnin başçısı Əhəd Abıyev giriş nitqi ilə çıxış edərək
əvvəlcə 28 May – Müstəqillik Günü münasibətilə Daşkəsən ra
yon ictimaiyyəti və şəxsən öz adından Prezident cənab İlham
Əliyevi və Birinci vitseprezident hörmətli Mehriban xanım
Əliyevanı təbrik edib, Azərbaycan xalqı və dövləti naminə şərəfli
fəaliyyətlərində onlara uğurlar arzulayıb. Bildirib ki, 1918ci ildə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tariximizdə
böyük dəyəri olan əhəmiyyətli hadisədir.
Əhəd Abıyev çıxışında xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin və Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
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lkəmizdə sosialiqtisadi sabitliyin təmin
edilməsi, insanların sağlamlığının, rifahının
və mənəviəxlaqi dəyərlərin qorunması məq
sədilə narkomanlığa, narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsinə qarşı mübarizə ümumdövlət vəz
ifəsi kimi müəyyən edilmişdir. Aparılan düzgün
və məqsədyönlü islahatlar narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin və onların prekursor
larının qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlıq
problemlərinin həlli üçün cəmiyyətin, dövlətin və
qeyrihökumət təşkilatlarının səylərinin birləş
dirilməsini, beynəlxalq əlaqələrin genişləndiril
məsini və kompleks mübarizəni zəruri etmişdir.
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq birliyin
bütün səylərini dəstəkləyərək BMTnin müvafiq
konvensiyalarına qoşulmuş, bütün sahələrdə
olduğu kimi narkomanlıq və narkotik vasitələrin
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində
ardıcıl və məqsədyönlü addımlar atılmış, bunun
üçün beynəlxalq standartlara uyğun normativ
hüquqi baza, müvafiq təsisatlar yaradılmış, milli
proqramlar hazırlanıb həyata keçirilmişdir.
“Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz
dövriyyəsinə qarşı tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 1996cı il 26 avqust ta
rixli 485 nömrəli Fərmanı ilə narkotiklərin qanun
suz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizə
sahəsində dövlətin strateji kursunun əsasları
müəyyən edilmiş və Narkomanlığa və Narkotik Va
sitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə
üzrə Dövlət Komissiyası yaradılmışdır.
Bununla yanaşı, narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizə
sahəsində geniş tədbirləri özündə ehtiva edən
Dövlət Proqramları (Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2000ci il 15 iyul tarixli 371 nömrəli
Fərmanı ilə “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad
dələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi və
narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə Pro
qram”, 2007ci il 28 iyun tarixli 2271 nömrəli
Sərəncamı ilə “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad
dələrin və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə
mübarizə üzrə Proqram (2007–2012ci illər üçün)”,
2013cü il 24 iyun tarixli 2966 nömrəli Sərəncamı
ilə “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və
onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və
narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013–2018ci
illər üçün Dövlət Proqramı”) təsdiq edilərək uğurla
həyata keçirilmişdir. Bu proqramların davamı
olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2019cu il 22 iyul tarixli 1334 nömrəli Sərəncamı
ilə “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və
onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və
narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2019–2024cü
illər üçün Dövlət proqramı” təsdiq edilmişdir.
Dövlət Proqramının məqsədi respublikada narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekur
sorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa
qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, antinarkotik
təbliğatı, ictimai maarifləndirmə işinin əhatəsinin
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Görüş çərçivəsində KOBİAnın idarə heyətinin sədri Orxan
Məmmədov “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təşki
latçılığı və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin dəstəyi
ilə uğurla icra edilmiş Daşkəsəndə “Arıçılıq təsərrüfatının
inkişafına dəstək” layihəsinin iştirakçıları olan yerli arıçılarla
görüşüb, onların müraciət və təkliflərini dinləyib.

Əliyevin sərəncamlarına əsasən hər il xalqımızın bu əlamətdar
tarixi günü bayram kimi qeyd etdiyini vurğulayıb.
Digər çıxış edənlər də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaradılmasından, müstəqilliyimizin, milli dövlətçiliyimizin
keçdiyi böyük şərəfli inkişaf yolundan danışıblar.
RİHnin başçısı Əhəd Abıyev tədbirdə “Azərbaycan Respub
likası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin de
limitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında”
Prezident cənab İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, həmin
Komissiyanın üzvü kimi Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
aidiyyəti dövlət qurumları və mütəxəssis tarixçilər, həmçinin
rayon arxiv idarəsi ilə birgə Sərəncamın tələblərindən irəli gələn
məsələlərin həllinə dair rayon ərazisində fəaliyyət göstərmək
üçün işçi qruplarının yaradılacağını və bu istiqamətdə müntəzəm
işlərin aparılacağını qeyd edib.
Sonra icra başçısı Əhəd Abıyev Daşkəsən Rayon İcra Hakimiy
yəti tərəfindən verilən tapşırıqlara və digər məsələlərə dair qarşıda
duran vəzifələrlə bağlı təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının yerinə ye
tirilməsi vəziyyətini müzakirə edib, inzibati ərazi dairəsi üzrə icra
nümayəndələrinə, məsul vəzifəli şəxslərə görüləcək işlərin qısa
məzmunu və onların icra müddəti barədə məlumatlandıraraq Təd
birlər Planının vaxtında, keyfiyyətlə və tam məsuliyyətlə yerinə ye
tirib nəticəsi barədə şəffaf arayışların təqdim olunmasını tapşırıb.
Əhəd Abıyev həmçinin ev təsərrüfatlarının uçotu kitablarının və
seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi, yerlərdə vətəndaşların səyyar
qəbulu və elektron müraciətlərin aparılmasının gücləndirilməsi,
kadr məsələləri, habelə RİHBnin yanında İctimai Şuranın fəaliyyə
tinin təmin edilməsi, rayon əhəmiyyətli məsələlərdə ictimai din
ləmələrin və müzakirələrin təşkilinə dair də göstərişlərini verib.
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YAP Daşkəsən rayon təşkilatından verilmiş 1 avqust 2014cü il
tarixli 6460498 nömrəli üzvlük vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.
***
Fətəliyev Səttar Lətif oğlunun adına verilmiş Əfqanıstan
müharibəsində iştirakına dair 8 yanvar 1988ci il tarixli A 461491

nəzərə alınaraq keçirilən maarifləndirmə
tədbirlərinə gənclərin cəlb olunmasına xü
susi diqqət yetirilir.
Dini radikalizm və ekstremizmin haq
qında geniş məlumat verən Həsən
Məmmədov çıxışının sonunda: “Dini ra
dikalizm və ekstremizmə qarşı müba
rizədə vətəndaşlar dövlət orqanları ilə
birlikdə fəal iştirak etməli, bu sahədə icti
mai nəzarətin formalaşdırılmasına öz töh
fələrini verməlidirlər,” – deyə vurğulayıb.
RİHBAnın dini qurumlarla işin təşkilatçısı
Elmar Əliyev çıxışında bildirib ki, Prezident
cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu
daxili və xarici siyasət nəticəsində ölkəmizdə
müxtəlif dinlərə etiqad edən insanlar qardaşlıq,
dostluq və qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşayırlar.
Elmar Əliyev Daşkəsənin dini durumu barədə
də məlumat verib. O deyib ki, ötən dövr ərzində
rayonda “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbay
can Respublikasının Qanununun tələblərinə riayət
olunmuş, həmçinin dini durumun sabitliyi və dini
etiqad azadlığı sahəsində Konstitusiya prinsi
plərinin qorunması təmin edilmişdir. Milli və dini
ayrıseçkiliyə, Azərbaycana yad olan təriqətlərə
qarşı maarifləndirmə işləri aparılmışdır.
Görüşdə yeniyetmə və gəncləri maraqlandıran
suallar cavablandırılıb, DQİDKnin nəşrləri pay
lanıb.
Sonda DQİDKnin sifarişi ilə çəkilmiş
“Şəhadət” sənədli filmi nümayiş olunub.

NARKOTİKLƏRLƏ MÜBARİZƏ SAHƏSİNDƏ PREVENTİV TƏDBİRLƏR

DAŞKƏSƏN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNDƏ 28 MAY –
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M

da ekoloji tarazlığın qorunmasına, habelə
yerli arıçı fermerlərə göstərdikləri diqqət
və qayğıya, yeni iş yerlərinin yaradıl
masına və verilən maddi dəstəyə görə
KOBİAnın idarə heyətinin sədri Orxan
Məmmədova, həmçinin “AzerGold”
QSCnin idarə heyətinin sədri Zakir İbra
himova təşəkkürünü bildirib.
“AzerGold” QSCnin idarə heyətinin
sədr müavini Oqtay Məmmədov çıxışında
Layihənin yüksək səviyyədə həyata keçir
ildiyini, o cümlədən Daşkəsən rayonunun
bütün sahələr üzrə inkişafı və mövcud
problemlərinin həlli ilə bağlı digər layi

hələrin həyata keçirilməsinə
həmişə olduğu kimi köməklik
göstərəcəklərini qeyd edib.
KOBİAnın GəncəQazax re
gional koordinatoru Anar
Əliyev isə çıxışında Agentliyin
idarə heyətinin sədri Orxan
Məmmədovun salamlarını çat
dırıb, qurumun yerlərdə fermer
lərə və sahibkarlara göstərdiyi
xidmətlər barəsində geniş məlu
mat verib, Daşkəsən arıçılarına
və sahibkarlarına bundan sonra
da köməklik göstərəcəklərini, onların prob
lemlərinin həlli üçün kompleks tədbirlər
həyata keçirəcəklərini bildirib.
Şəmkir Regional Meşə Təsərrüfatı
Mərkəzinin direktoru Vasif Nəbiyev də
layihənin əhəmiyyətini yüksək qiymətlən
dirərək Mərkəzin meşə fonduna aid tor
paqlarında arıçılığın inkişafı üçün hər cür
köməklik göstərəcəklərini deyib. O, çıxı
şında vurğulayıb ki, arıçıların meşə əra
zisində təsərrüfatlarını saxlamalarında heç
bir problem yoxdur. Belə ki, arıçılığın
inkişafına görə əraziyə buraxılış üçün belə
təsərrüfat sahibləri ilə qanunamüvafiq
qaydada müqavilə bağlanır və buna görə
onlardan heç bir rüsum tələb olunmur.
Çıxışlardan sonra layi
həyə cəlb edilmiş yerli 24
nəfər arıçıya sertifikatlar
və arı ailələri təqdim
edilib.
Aksiyanın davamı ola
raq aksiya iştirakçıları
olan qonaqlarla birgə Daş
kəsən Rayon İcra Haki
miyyətinin başçısı Əhəd
Abıyev, rayonun hüquq

seriya nömrəli vəsiqə itdiyi üçün etibarsız sayılır.
***
YAP Gəncə şəhər təşkilatından Qasımov İlkin Cavid oğlunun
adına verilmiş 18 may 2016cı il tarixli 706964 nömrəli üzvlük
vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.
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genişləndirilməsi, müasir informasiya texnologiya
larının imkanlarından istifadə olunmaqla, narkotik
lərin qanunsuz dövriyyəsinin və narkomanlığın
yayılmasının maarifləndirmə yolu ilə qarşısının
alınması, narkomanlığa düçar olmuş şəxslərin
müalicəsi və reabilitasiyası istiqamətində müasir
texnologiyaların və yeni üsulların tətbiqi, bu sahədə
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq
təcrübədən istifadə etməklə ixtisaslaşmış semi
narların keçirilməsi və digər genişmiqyaslı tədbir
lərdən ibarətdir.
Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və narkoman
lıq bu gün dünyanı narahat edən əsas problemlərdən
biridir. Həmin problemin vurduğu ziyanın miqyası
ölçülərə sığmır. Bu həm narkotik istifadəçisinin
şəxsiyyətinin deqradasiyasına, həm də müxtəlif
cinayətlər törədilməsinə, cəmiyyətin madditexniki
və intellektual potensialının aşağı düşməsinə, gene
fondun pisləşməsinə və bir çox mənfi hallara gətirib
çıxarır. Eyni zamanda cinayətkarlığın artmasına
səbəb olan narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ter
rorizmin maliyyə mənbəyi olmaqla beynəlxalq
təhlükəsizliyə ən ciddi təhdidlərdən biridir. Bu ba
xımdan dünya dövlətləri narkomanlığa və narkotik
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə
üsullarını daha da təkmilləşdirir, habelə beynəlxalq
səviyyədə müvafiq nəzarət sisteminin tətbiqi
sahəsində səylərini artırırlar.
Narkomaniya ilə mübarizə dedikdə narkoman
larla mübarizə nəzərdə tutulur. Beynəlxalq təşkilat
ların qəbul və təsdiq etdikləri prinsiplər narkotikə
qarşı mübarizə zamanı diqqətli olmağı tövsiyə edir.
Bu, narkotik istifadəçilərinə qarşı müharibə kimi
qəbul olunmamalıdır. Çünki narkotikdən əziyyət
çəkən, əsasən də yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə
qarşı mübarizə aparmaq adətən onları daha da
sıxışdırmaqla problemin getdikcə artmasına gətirib
çıxarır. Mütəxəssislərin fikrincə, bu insanları
cəmiyyət arasına gətirmək, onların reabilitasiyasına
çalışmaq və narkotik asılılıqlarını bir xəstəlik kimi
qəbul etdirmək lazımdır.
Narkomaniyanın qarşısının alınmasının əsas
məqsədi sağlam mühit və sağlam gələcək yarat
maqdır. Sağlamlıq dedikdə yalnız fiziki sağlamlıq
deyil, həmçinin psixoloji sağlamlıq da nəzərdə tu
tulur. Buna görə də, cəmiyyətdə, yetkinlik yaşına
çatmayan şəxslərlə isə təhsil müəssisələrində
sağlam həyat tərzinin üstünlükləri və zərərli
vərdişlərin fəsadları barədə maarifləndirmə işləri
təxirə salınmamalıdır. Bunun üçün valideynlə
övlad, müəllimlərlə şagirdlər arasında düzgün mü
nasibətlər qurulmalı, narkotik adlı bəlanın fəsadları
geniş təbliğ olunmalıdır.
Narkotik maddə təkcə onu qəbul edən şəxsi
məhv etmir, onun ailə üzvlərinin də mənəvi və
psixoloji durumuna mənfi təsir göstərir. Bu bəlaya
yoluxanların qurtulması cəmiyyət olaraq hər kəsin
sosial vəzifəsidir və biz bu vəzifənin öhdəsindən
hamılıqla layiqincə gəlməliyik.
Nasir SÜKÜRZADƏ
Daşkəsən rayon prokurorunun böyük köməkçisi
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mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və
təşkilatlarının rəhbərləri, şəhid ailələri və
qazilər Daşkəsən şəhər Şəhidlər Xiya
banında 70 ədəd çökə ağacı əkib, əkilən
ağaclara qulluq göstəriblər.
Aksiya iştirakçıları ölkəmizdə bütün
sahələrdə aparılan uğurlu islahatlara, gö
rülən abadlıqquruculuq işlərinə, sahibkar
lara və fermerlərə, həmçinin şəhid
ailələrinə və qazilərə göstərdikləri diqqət
və qayğıya görə Prezident cənab İlham
Əliyevə və Birinci vitseprezident hör
mətli Mehriban xanım Əliyevaya minnət
darlıqlarını bildiriblər, onları qarşıdan
gələn müqəddəs Ramazan bayramı müna
sibətilə təbrik ediblər.

DAŞKƏSƏN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEV YAP RAYON TƏŞKİLATININ YENİ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞÜB
evralın 10da
Daşkəsən
Rayon İcra Haki
miyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev və
YAP Daşkəsən ra
yon təşkilatına
yeni sədr təyin
olunan Meyda
nəli Yolçiyev ray
onun
idarə,
müəssisə, təşkilat
rəhbərləri və icti
maiyyət nümayəndələri ilə görüş keçiriblər.
Keçirilən görüşdə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən Yeni Azərbaycan Partiyasının
şərəfli, zəngin inkişaf yolu keçdiyini bildirib, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin ideyalarına əsaslanaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının misilsiz
nailiyyətləri olan alternativsiz siyasi partiyaya çevrildiyini vurğulayıb.
Əhəd Abıyev YAP Daşkəsən rayon təşkilatının sədri Meydanəli
Yolçiyevin təcrübəli, dövlətçiliyə sadiq olduğunu qeyd edərək onu sədr təyin
olunması münasibətilə təbrik edib və YAP rayon təşkilatının gələcək
fəaliyyətinə yeni uğurlar arzulayıb.
Meydanəli Yolçiyev çıxışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri cənab İlham Əliyevə və Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyevə, YAP idarə heyətinə və partiyanın
çoxsaylı üzvlərinə təşəkkürünü bildirərək ona göstərilən bu etimadı mə
suliyyətlə doğruldacağına bir daha söz verib.
Tədbirdə digər çıxış edənlər də yeni sədr təyin olunması münasibətilə
Meydanəli Yolçiyevə təbriklərini çatdırıb YAP rayon təşkilatına işlərində
müvəffəqiyyətlər arzulayıblar.
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DAŞKƏSƏN RAYONUNDAKI İCTİMAİ-İAŞƏ
OBYEKTLƏRİNDƏ MONİTORİNQLƏR APARILIR

zərbaycan Respublikası
Baş nazirinin “Əhalinin
kütləvi toplaşdığı bütün növ xid
mət və ticarət obyektlərində baş
verə biləcək fövqəladə hal, qəza
risklərinin müəyyən edilməsi və
çatışmazlıqların aradan qaldı
rılması işinin təşkili ilə bağlı təd
birlər barədə” Sərəncamına və
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiy
yəti başçısı Əhəd Abıyevin tap
şırığına əsasən qadağan olunan
qaz cihazlarından istifadə hal
larının qarşısının alınması məqsədilə rayon ərazisində fəaliyyət göstərən icti
maiiaşə obyektlərində maarifləndirici monitorinqlərin aparılması və müvafiq
tədbirlərin görülməsi ilə bağlı xüsusi işçi qrupu yaradılıb.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin, inzibati ərazi dairəsi üzrə nü
mayəndəliklərin və bələdiyyələrin, Qaz İstismar Sahəsinin Texniki İstismar
Xidmətinin, Daşkəsən “Elektrik” şəbəkəsinin, Gəncə regional Dövlət
Yanğın Nəzarəti İdarəsinin nümayəndələrindən, habelə sahə müvəkkil
lərindən ibarət xüsusi qrup rayon ərazisində fəaliyyət göstərən ictimaiiaşə
obyektlərində maarifləndirici monitorinqlərin aparılmasına başlayıb.
Əvvəlcə işçi qrupu tərəfindən obyektlərin mətbəx və digər sahələrinə baxış
keçirilir, orada olan qaz balonları və digər qızdırıcıların, elektrik təsərrüfatının,
havalandırma və digər sistemlərin vəziyyəti araşdırılır, təhlükəsizlik texnikası
qaydaları tələblərinə düzgün riayət edilməsi və digər məsələlərlə bağlı işçi
heyətlə söhbətlər aparılır. Monitorinqlərin məqsədi ictimaiiaşə obyektlərində
real vəziyyətin yerində öyrənilməsi, gələcəkdə baş verə biləcək hadisələrin
qarşısının alınması və burada çalışan işçilərin maarifləndirilməsidir.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti əlaqədar qurumlarla birgə rayon
ərazisində fəaliyyət göstərən ictimaiiaşə obyektlərində monitorinqləri mütə
madi olaraq keçirəcəkdir.

A

DAŞKƏSƏNDƏ TƏBİİ FƏLAKƏT: GÜCLÜ KÜLƏK,
QASIRĞA VƏ ÇOVĞUN FƏSADLAR TÖRƏDİB
artın 4ü gecə saat
larından Daşkəsən ra
yonu ərazisində başlayan
güclü külək, qasırğa və çov
ğun ciddi fəsadlar törədib.
Qarla müşayiət olunan güclü
qasırğa nəticəsində Daşkəsən
şəhərində, rayonun Quşçu,
Bayan, Gurbulaq, Əmirvar,
Qabaqtəpə kəndlərində ya
şayış və inzibati binaların
dam örtüklərinə ziyan dəyib,
ağaclar aşıb, elektrik və rabitə xətləri qırılıb.
Ən çox ziyan Daşkəsən şəhərində qeydə alınıb. Güclü qasırğa Daşkəsən
şəhəri S.Vurğun küçəsi 13 nömrəli, İ.Qayıbov küçəsi 45 nömrəli çoxmərtə
bəli yaşayış binalarının dam örtüklərini uçurub. Həmçinin güclü külək elekt
rik dirəklərinin bir neçəsini aşırıb.
Rayon fövqəladə hallar komissiyası tərəfindən dəymiş ziyanların həcmi
müəyyən olunub.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyevin göstəriş və
tapşırıqlarına uyğun olaraq dəymiş ziyanlar rayonun daxili imkanları
hesabına operativ surətdə aradan qaldırılıb.
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Гязет “Дашкясян” гязетинин
компцтер мяркязиндя йыьылмыш,
сящифялянмиш вя “Азярбайъан
Няшриййаты”nın мятбяясиндя
чап олунмушдур.
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