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dþvlÿt möstÿqilliyinin tÿøÿbböskarûdûr, onun banisidir”.

Yaxın gələcəkdə ölkəmizdə böyük metallurgiya kompleksinin tikintisi nəzərdə tutulur.
Bunun üçün bizim Daşkəsən filiz yataqları kimi resurs bazamız var. Bu gün o yataqlardan
çox səmərəsiz istifadə olunur, çıxarılan filiz sadəcə olaraq xammal kimi xaricə satılır. Yaxın
aylarda biz o sahənin işini təmin edə bildik. Əfsuslar olsun ki, orada aylarla iş aparılmırdı.
İnsanlar işsiz qalmışdılar, böyük borclar yaranmışdı. İndi orada sağlamlaşma prosesi
gedir və biz bu böyük təbii resursdan çox səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. Buna görə,
bir neçə zavoddan ibarət olacaq yeni böyük metallurgiya kompleksinin tikintisi nəzərdə
tutulur. Böyük vəsait qoyulacaq və biz elə etməliyik ki, xammaldan son ən keyfiyyətli məhsula qədər Azərbaycanda istehsal olunsun və əminəm ki, istehsal olunacaq.
İLHAM ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
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ÄÀØÊßÑßÍ

30 Îêtyabr

“Azərbaycan” qəzeti 18 oktyabr 2016-cı il tarixli sayında rayonumuzun
son illərdə əldə etdiyi sosial-iqtisadi uğurları barədə məqalə dərc etmişdir.

Áó ýöí Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèíèí áÿðïàñûíûí 25-úè èëè òàìàì îëóð. ÕÕ ÿñðèí ñîíëàðûíà
äîüðó èêèíúè äÿôÿ þç èñòèãëàëûíà
ãîâóøìóø Àçÿðáàéúàí õàëãû ö÷öí
äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèíèí áÿðïàñû áþéöê òàðèõè ùàäèñÿäèð. Åëÿ áóíà ýþðÿ äÿ óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ áó
èñòèãëàëû õàëãûìûçûí èôòèõàðû âÿ ãöðóð ìÿíáÿéè àäëàíäûðìûøäû. Ìöñòÿãèëëèê ùÿì äÿ áèçèì ö÷öí îíà
ýþðÿ ãèéìÿòëèäèð êè, Àçÿðáàéúàí
àçàäëûüûíû àñàíëûãëà ÿëäÿ åòìÿéèá,
ðåñïóáëèêàìûçû áó ìöñòÿãèëëèéÿ,
àçàäëûüà àïàðàí éîëëàð ùàìàð îëìàéûá. Ëàêèí áó ýöí Àçÿðáàéúàí
äèýÿð þëêÿëÿðäÿí ôÿðãëè îëàðàã 25
èë þíúÿ ãàçàíäûüû àçàäëûüûíûí èëäþíöìöíö äàùà áþéöê íàèëèééÿòëÿð
âÿ õîø ÿùâàëè-ðóùèééÿ èëÿ ãåéä
åäèð. ×öíêè Àçÿðáàéúàí éàëíûç
ñþçäÿ äåéèë, ñþçöí ÿñë ìÿíàñûíäà
ìöñòÿãèë äþâëÿòäèð.

Èíêèøàôûí Äàøêÿñÿí íöìóíÿñè
Äàüëàð äèéàðûíäà ãàçàíûëàí ìþùòÿøÿì íàèëèééÿòëÿð âÿ
ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ýåíèøìèãéàñëû ãó ðóúóëóã èøëÿðè ìöñòÿãèëëèéèìèçèí áÿùðÿñèäèð

Àçàäëûüûìûçûí
ÿí ìöùöì óüóðëàðûíäàí
áèðè þëêÿìèçèí èíêèøàôûäûð
25 èë èíñàí þìðö ö÷öí áþéöê çàìàí
êÿñèéèäèð. Ëàêèí äþâëÿò âÿ òàðèõ ö÷öí áþéöê
äþâð äåéèë. Áèçèì ö÷öí ñîí äÿðÿúÿ ñåâèíäèðèúèäèð êè, òàðèõ ö÷öí óçóí îëìàéàí áó
çàìàí ìöääÿòèíäÿ Àçÿðáàéúàí ÷îõ áþéöê èíêèøàô éîëó êå÷èá, úÿìèééÿò ùÿéàòûíûí
áöòöí ñàùÿëÿðèíäÿ ìöêÿììÿë èñëàùàòëàð
ùÿéàòà êå÷èðèëèá. 7 èë ÿââÿë þëêÿìèçäÿ êå÷èä äþâðö òàì áàøà ÷àòûá. Áó ýöí áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ þçöíöí ëàéèãëè éåðèíè òóòàí
Àçÿðáàéúàí ùÿì äÿ àéðû-àéðû þëêÿëÿðèí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàô éîëóíäà þðíÿê
ýþòöðäöéö áèð äþâëÿòäèð.
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí ãàðøûéà ãîéäóüó áàøëûúà ìÿãñÿä Àçÿðáàéúàíû èíêèøàô
åòìèø äþâëÿòëÿð ñÿâèééÿñèíÿ ÷àòäûðìàãäûð.
Ñîí 13 èëäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ìÿãñÿäéþíëö ñèéàñÿò ñàéÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàíûí áöòöí
áþëýÿëÿðè éåíè èíêèøàô ìÿðùÿëÿñèíÿ ãÿäÿì
ãîéóá. Þëêÿìèçèí ýöíö-ýöíäÿí éöêñÿëÿí,
ìîäåðíëÿøÿí öíâàíëàðûíäàí áèðè äÿ þç òÿðÿããè òåìïè èëÿ ñå÷èëÿí Äàøêÿñÿí ðàéîíóäóð. Äàøêÿñÿí Àçÿðáàéúàí ÑÑÐ-äÿ
èíçèáàòè ðàéîí êèìè 1930-úó èëäÿ òÿøêèë åäèëèá. ßðàçèñè 1046 êâ.êì, ÿùàëèñè 35 ìèí íÿôÿðÿ éàõûíäûð. Ðàéîíäà 1 øÿùÿð, 5 ãÿñÿáÿ
âÿ 43 êÿíä âàð. Ùèíàëäàüäàí âÿ Ãîøãàð
äàüûíäàí ìÿüðóðëóãëà áîéëàíàí óúà ãàðëû
çèðâÿëÿðè, áóìáóç, ýóð ñóëó ÷àéëàðû, òÿìèç,
ñàô ùàâàñû, éàøûëëûüà áöðöíÿí äèëáÿð ýóøÿñè, öìóìèééÿòëÿ, èëèí áöòöí ôÿñèëëÿðèíäÿ
òÿáèÿòèíèí ÿñðàðÿíýèç ìÿíçÿðÿñè èëÿ èíñàíûí ðóùóíó îõøàéàí Äàøêÿñÿíèí èíêèøàôû
äîüðóäàí äà ãöðóðâåðèúèäèð. Äöøìÿíèí
ãàðøûñûíäà ùÿð çàìàí ìÿòèíëèêëÿ äàéàíàí,
ñûëäûðûìëû ãàéàëàðû èëÿ àëûíìàç ãàëàéà ÷åâðèëÿí áó äàüëàð äèéàðû ñîí èëëÿð ùÿì äÿ
ìþùòÿøÿì ãóðóúóëóã ìåéäàíûíà ÷åâðèëèá.
Èíäè Äàøêÿñÿíÿ àéàã áàñàí ùÿð êÿñ åëÿ
èëê àääûìäà ðàéîíóí ñîí èëëÿðäÿ êå÷äèéè
èíêèøàô éîëóíóí, ãóðóúóëóüóí âÿ àáàäëûüûí
øàùèäè îëóð.

Éåíè öíâàíëàð ðàéîíóí
ñèìàñûíû äÿéèøèá
Óúãàð äàü ðàéîíëàðûíäàí îëàí Äàøêÿñÿíèí éàøàéûø ìÿíòÿãÿëÿðèíÿ òÿáèè ãàçûí
âåðèëìÿñè, ùå÷ âàõò øîñå éîëóíóí îëìàäûüû êÿíäëÿðÿ àñôàëò éîëóí ÷ÿêèëìÿñè, äàü
÷àéëàðûíûí öçÿðèíäÿ êþðïöëÿðèí ñàëûíìàñû
ìöñòÿãèëëèéèìèçèí áÿùðÿëÿðèäèð. Ùàíñû êè 70
èëëèê ñîâåò ùàêèìèééÿòè èëëÿðèíäÿ áóíëàðûí
ùå÷ áèðè åäèëìÿìèøäè. Òÿêúÿ ñîí 12-13 èëäÿ ðàéîí ÿðàçèñèíäÿ îëäóãúà ìöùöì ëàéèùÿëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëèá, ìþùòÿøÿì
òèêèëèëÿðèí òÿìÿëè ãîéóëàðàã óüóðëà áàøà
÷àòäûðûëûá. Èñòèôàäÿéÿ âåðèëÿí âÿ éåíèäÿí
ãóðóëàí ñÿùèééÿ âÿ òÿùñèë ìöÿññèñÿëÿðè,
óøàã áàü÷àëàðû, éîëëàð, éîë þòöðöúöëÿðè, èäìàí ãóðüóëàðû, ïàðêëàð, èíçèáàòè áèíàëàð ðàéîíóí ñèìàñûíû òàìàìèëÿ äÿéèøèá. Áó
äþâðäÿ ùÿì àéðû-àéðû äþâëÿò ïðîãðàìëàðûíäàí, ùÿì éàðàäûëìûø àçàä ñàùèáêàðëûã
ìöùèòèíäÿí èðÿëè ýÿëÿðÿê ðàéîíäà ÷îõñàéëû
õèäìÿò âÿ èñòåùñàë ñàùÿëÿðè ôÿàëèééÿòÿ
áàøëàéûá.
Ðàéîíäà ñîí èëëÿðäÿ ýåíèø âöñÿò àëàí
éåíèäÿíãóðìà âÿ àáàäëûã èøëÿðè Äàøêÿñÿí
øÿùÿðèíèí òèìñàëûíäà àéäûí ýþðöíöð. Øÿùÿðèí êàíàëèçàñèéà, êö÷ÿëÿðèíèí èøûãëàíäûðìà ñèñòåìëÿðè éåíèäÿí ãóðóëóá, áöòöí
éàøàéûø áèíàëàðûíäà áÿðïà-ýöúëÿíäèðìÿ
èøëÿðè àïàðûëûá, ìÿäÿíèééÿò åâèíèí, éàøàéûø
áèíàëàðûíûí äàì þðòöêëÿðè òÿìèð åäèëèá, Áàéðàã ìåéäàíû éàðàäûëûá.
Äàøêÿñÿíäÿ Àçÿðáàéúàíûí ìöñòÿãèëëèéèíèí òÿìèí îëóíìàñûíäà, äþâëÿò÷èëèéèìèçèí
ìþùêÿì
ÿñàñëàð
öçÿðèíäÿ
ãóðóëìàñûíäà âÿ ðåñïóáëèêàìûçûí èíêèøàôûíäà ìöñòÿñíà õèäìÿòëÿðè îëàí öìóììèëëè
ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí õàòèðÿñè äÿ ÿáÿäèëÿø-

äèðèëèá. Öìóììèëëè ëèäåðèí àäûíû äàøûéàí
ïàðê äàøêÿñÿíëèëÿðèí ÿí ñåâèìëè èñòèðàùÿò
éåðëÿðèíäÿí áèðèäèð. Äàøêÿñÿí øÿùÿðèíèí
ìÿðêÿçèíäÿ èñÿ óëó þíäÿðèí àáèäÿñè óúàëäûëûá. 2014-úö èë îêòéàáðûí 17-äÿ Ïðåçèäåíò
Èëùàì ßëèéåâ âÿ õàíûìû Ìåùðèáàí ßëèéåâà
Äàøêÿñÿíäÿ Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿðêÿçèíèí
à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åäèáëÿð. Àçÿðáàéúàíûí
Ùåéäÿð ßëèéåâ èðñèíÿ ÿñàñëàíàí äàâàìëû
èíêèøàô êîíñåïñèéàñûíûí ìàùèééÿòèíèí àéäûí øÿêèëäÿ þéðÿíèëìÿñèíäÿ, óëó þíäÿðèí èðñèíèí ýÿíú âÿ áþéöìÿêäÿ îëàí íÿñëÿ
÷àòäûðûëìàñû èøèíäÿ ìöùöì ðîë îéíàéàí áó
ìÿðêÿç ùÿì äÿ Äàøêÿñÿí øÿùÿðèíèí ýþðêÿìèíÿ õöñóñè ýþçÿëëèê âåðèð. Ìÿðêÿçèí
à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åäÿí äþâëÿò áàø÷ûñû Èëùàì ßëèéåâ äàùè øÿõñèééÿòèí Àçÿðáàéúàí
õàëãû, äþâëÿòè ãàðøûñûíäàêû õèäìÿòëÿðèíèí
áþéöêëöéöíäÿí ýåíèø áÿùñ åäÿðÿê, áó èðñèí þéðÿíèëìÿñèíèí âÿ ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿðÿ
÷àòäûðûëìàñûíûí âàúèáëèéèíè ãåéä åäèá.
Áóíëàðäàí ÿëàâÿ ñîí èëëÿðäÿ Äàøêÿñÿíäÿ 80 ÷àðïàéûëûã ðàéîí ìÿðêÿçè õÿñòÿõàíàñû, ÿëèë âÿ øÿùèä àèëÿëÿðè ö÷öí öìóìèëèêäÿ 32
ìÿíçèëëè 2, ãÿçàëû âÿçèééÿòèíäÿ îëàí ÷îõìÿíçèëëè éàøàéûø áèíàëàðûíûí ñàêèíëÿðè ö÷öí
48 ìÿíçèëëè 3 éàøàéûø áèíàñû, 168 øàýèðä
éåðëèê 13 öìóìòÿùñèë ìÿêòÿá áèíàñû èíøà
îëóíóá, 3470 øàýèðä éåðëèê 10 ìÿêòÿá áèíàñû âÿ 200 éåðëèê 3 êþðïÿëÿð åâè - óøàã áàü÷àñû ÿñàñëû òÿìèð åäèëèá. Ðàéîí èúðà
ùàêèìèééÿòè ö÷öí éåíè èíçèáàòè áèíà, ñòàòèñòèêà èäàðÿñèíèí èíçèáàòè áèíàñû, Ýÿíúëÿðèí
Òÿëèì âÿ Èñòèðàùÿò Ìÿðêÿçè, àâòîâàüçàë
êîìïëåêñè òèêèëèá, ìÿðêÿçè êèòàáõàíà òÿìèð
åäèëèá, Äàøêÿñÿí øÿùÿðèíäÿ Ùåéäÿð ßëèéåâ
ïðîñïåêòèíÿ, Ùåéäÿð ßëèéåâ ìåéäàíûíà âÿ
áÿçè êö÷ÿëÿðÿ éåíè àñôàëò þðòöéö ñàëûíûá, áèð
ñûðà ìöÿññèñÿëÿðäÿ ÿñàñëû òÿìèð èøëÿðè àïàðûëûá. Áöòöí áóíëàð îíó ýþñòÿðèð êè, Àçÿðáàéúàíäà ùÿéàòà êå÷èðèëÿí èíêèøàô âÿ
ãóðóúóëóã ñèéàñÿòè Äàøêÿñÿíäÿ óüóðëà
ðåàëëàøûð. Éåíè èñòèôàäÿéÿ âåðèëÿí ùÿð áèð öíâàí áöòþâëöêäÿ ùÿì ðàéîíóí, ùÿì äÿ Äàøêÿñÿí øÿùÿðèíèí ñèìàñûíû ýþçÿëëÿøäèðèá.

Óüóðëàðûí ìöÿëëèôè Ïðåçèäåíòäèð
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí ùÿéàòà êå÷èðäèéè óüóðëó ñèéàñÿò þëêÿìèçèí ìöñòÿãèëëèéèíè äàùà äà ìþùêÿìëÿíäèðäèéè êèìè ùÿð
áèð øÿùÿðèìèçè, ðàéîíóìóçó äà èíêèøàô éîëóíà ÷ûõàðûá. Îäóð êè, Äàøêÿñÿíèí äÿ èíêèøàôûíäàí äàíûøàðêÿí ãåéä åòìÿëèéèê êè, áó
òÿðÿããèíèí ìöÿëëèôè Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâäèð. Ãàçàíûëàí ùÿð áèð íàèëèééÿòÿ äþâëÿò

áàø÷ûñûíûí ýþñòÿðäèéè áþéöê äèããÿò âÿ
ãàéüû ñàéÿñèíäÿ íàèë îëóíóá.
Þëêÿ ðÿùáÿðè Äàøêÿñÿíÿ èêè äÿôÿ ñÿôÿð
åäèá. Áó ñÿôÿðëÿðèí ùÿð áèðè ðàéîíóí òàðèõèíäÿ ñèëèíìÿç èç ãîéóá, îíóí èíêèøàôûíà éåíè òÿêàí âåðèá. Áèðèíúè äÿôÿ 2006-úû èë
îêòéàáðûí 31-äÿ åòäèéè ñÿôÿð çàìàíû äþâëÿò
áàø÷ûñû öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí
àáèäÿñèíèí, Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìóçåéèíèí,
öìóìè óçóíëóüó 47,4 êì. îëàí ÝÿíúÿÄàøêÿñÿí-Õîøáóëàã àâòîìîáèë éîëóíóí
à÷ûëûøû, Ãàðàáàü ìöùàðèáÿñè ÿëèëëÿðè âÿ øÿùèä àèëÿëÿðè ö÷öí òèêèëìèø éàøàéûø áèíàñûíûí
èñòèôàäÿéÿ âåðèëìÿñè ìÿðàñèìëÿðèíäÿ èøòèðàê
åäèá, ùÿì÷èíèí øÿùèä Àíàð Ìöðñÿëîâ àäûíà øÿùÿð 2 ñàéëû îðòà ìÿêòÿáÿ ýåäèá, “Äàøêÿñÿí Ôèëèçñàôëàøäûðìà” ÀÑÚ-íèí ôÿàëèééÿòè
èëÿ òàíûø îëóá.
2014-úö èë îêòéàáðûí 17-äÿ åòäèéè ñÿôÿð
çàìàíû èñÿ Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Äàøêÿñÿí øÿùÿðèíäÿ Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿðêÿçèíèí, éåíè àâòîâàüçàë êîìïëåêñèíèí âÿ
Ýÿíúëÿðèí Òÿëèì âÿ Èñòèðàùÿò Ìÿðêÿçèíèí
à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åäèá, ðàéîí èúðà ùàêèìèééÿòèíèí éåíè áèíàñûíäà éàðàäûëàí øÿðàèòëÿ
òàíûø îëóá.
Áó ñÿôÿðäÿí ñîíðà Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Äàøêÿñÿí øÿùÿðèíäÿ àáàäëûã-ãóðóúóëóã èøëÿðèíèí äàâàì åòäèðèëìÿñèíè, ùàáåëÿ
“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ðåýèîíëàðûíûí
2014-2018-úè èëëÿðäÿ ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôû
Äþâëÿò Ïðîãðàìû”íäà ðàéîí öçðÿ ìöÿééÿí
îëóíìóø òÿäáèðëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíè
òÿìèí åòìÿê ìÿãñÿäèëÿ 2 ìèëéîí ìàíàò
àéðûëìàñû áàðÿäÿ ñÿðÿíúàì èìçàëàéûá.
Õàòûðëàäàã êè, Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí áóíäàí ÿââÿë, 2012-úè èë àïðåëèí 2-äÿ
èìçàëàäûüû ñÿðÿíúàìëà ö÷ ìèí íÿôÿð ÿùàëèíèí éàøàäûüû 13 éàøàéûø ìÿíòÿãÿñèíè áèðëÿøäèðÿí Çàüàëû-Êîëëó-×ûðàãëû àâòîìîáèë
éîëóíóí òèêèíòèñè ìÿãñÿäè èëÿ 2012-úè èë
äþâëÿò áöäúÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòèíèí Åùòèéàò Ôîíäóíäàí Äàøêÿñÿí Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíÿ èëêèí îëàðàã 3 ìèëéîí ìàíàò àéðûëûá.
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí 10 éàíâàð 2013úö èë òàðèõëè ñÿðÿíúàìû èëÿ èñÿ Äàøêÿñÿí ðàéîíóíóí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûíûí
ñöðÿòëÿíäèðèëìÿñè ìÿãñÿäè èëÿ ðàéîí èúðà
ùàêèìèééÿòèíÿ Ïðåçèäåíòèí Åùòèéàò Ôîíäóíäàí 2 ìèëéîí ìàíàò àéðûëûá. Áåëÿëèêëÿ,
ñîí èëëÿðäÿ Äàøêÿñÿíèí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûíûí ñöðÿòëÿíäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ Ïðåçèäåíòèí Åùòèéàò Ôîíäóíäàí 4 ìèëéîí
ìàíàò àéðûëûá. Áöòöí áóíëàðûí íÿòèúÿñè îëàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ðåýèîíëàðû-

íûí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûíà äàèð äþâëÿò
ïðîãðàìëàðû Äàøêÿñÿí ðàéîíóíäà äà
óüóðëà ðåàëëàøûð.
“Éåíè Äàøêÿñÿí” èäåéàñû äà ìÿùç áó
éöêñÿëèøäÿí âÿ Ïðåçèäåíòèí éöðöòäöéö èíêèøàô ñèéàñÿòèíäÿí ãàéíàãëàíûð. Ãåéä
åäÿê êè, ðàéîíóí áöòöí äàõèëè éîëëàðûíûí,
êþðïöëÿðèí ÿñàñëû òÿìèðè öçðÿ Äàøêÿñÿí
ÐÈÙ òÿðÿôèíäÿí Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíÿ êîìïëåêñ ëàéèùÿ òÿêëèôëÿðè èøëÿíèá òÿãäèì îëóíóá.
3300 íÿôÿð ÿùàëèíèí éàøàäûüû 9 éàøàéûø
ìÿíòÿãÿñèíè áèðëÿøäèðÿí 25 êèëîìåòð óçóíëóüóíäà Äàøêÿñÿí - ßìèðâàð - Ãàáàãòÿïÿ
àâòîìîáèë éîëóíóí òèêèíòèñè öçðÿ ìöâàôèã ñÿíÿäëÿð àèäèééÿòè öçðÿ ãóðóìëàðà òÿãäèì åäèëèá âÿ áó ëàéèùÿíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè
“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ðåýèîíëàðûíûí
2014-2018-úè èëëÿðäÿ ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôû
Äþâëÿò Ïðîãðàìû”íà äàõèë åäèëèá.
Áóíóíëà áàüëû Äàøêÿñÿí Ðàéîí Èúðà
Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû ßùÿä Àáûéåâèí ôèêèðëÿðèíè þéðÿíäèê. Î äåäè: “Áó ýöí Äàøêÿñÿí ðàéîíó þçöíöí äèíàìèê èíêèøàô
äþâðöíö éàøàéûð. Ðåýèîíëàðûìûçûí ñîñèàëèãòèñàäè èíêèøàôûíà äàèð ö÷öíúö Äþâëÿò
Ïðîãðàìûíäà ðàéîíóìóçëà áàüëû òÿäáèðëÿðèí éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè
áóíó ÿìèíëèêëÿ ñþéëÿìÿéÿ ÿñàñ âåðèð. Úàðè èëèí þòÿí äþâðöíöí ñîñèàë-èãòèñàäè ýþñòÿðèúèëÿðè ôîíóíäà áó ôèêðè äÿ èíàìëà ñþéëÿéÿ
áèëÿðèê êè, 2016-úû èë Àçÿðáàéúàíûí òÿáèè
ñÿðâÿòëÿðëÿ çÿíýèí ðàéîíó îëàí Äàøêÿñÿíèí òàðèõèíÿ ñöðÿòëè èíêèøàô äþâðö êèìè éàçûëàúàã. Áó ýöí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿêäÿ îëàí
“Éåíè Äàøêÿñÿí” ëàéèùÿñè äÿ úÿíàá Ïðåçèäåíòèí éöðöòäöéö èíêèøàô ñèéàñÿòèíäÿí
ãàéíàãëàíûð. Áó ëàéèùÿ áöòöí ðàéîí èúòèìàèééÿòèíèí äÿðèí ðàçûëûüû èëÿ ãàðøûëàíûð, áÿéÿíèëèð âÿ äÿñòÿêëÿíèð.
Áó ëàéèùÿ ùÿì äÿ îíäàí õÿáÿð âåðèð
êè, äþâëÿò äàüëàð äèéàðûíûí òÿðÿããèñè ö÷öí
ùÿð úöð ãàéüû âÿ êþìÿê ýþñòÿðèð. Èíäè 25úè èëäþíöìöíö ãåéä åòäèéèìèç ìöñòÿãèëëèéèìèçèí ÿí ìöùöì íàèëèééÿòëÿðèíäÿí áèðè
îäóð êè, áèç þç èíêèøàô éîëóìóçó ìöÿééÿí
åòìèøèê âÿ áó éîëëà èíàìëà ýåäèðèê. Èíäè áöòöí ñÿðâÿòëÿðèìèç þçöìöçÿ ìÿõñóñäóð. Èíäè ùÿð áèð ìàääè íåìÿòèìèç õàëãûìûçà
ìÿõñóñäóð. Äþâëÿò áàø÷ûñû ìþùòÿðÿì
Èëùàì ßëèéåâ áöòöí ìþâúóä èìêàíëàðûìûçû ìöäðèêëèêëÿ, ãÿòèééÿòëÿ, áþéöê óçàãýþðÿíëèêëÿ þëêÿìèçèí èíêèøàôûíà éþíÿëäèð.
Ìÿùç äþâëÿò áàø÷ûñûíûí óüóðëó ñèéàñÿòè íÿòèúÿñèíäÿ Äàøêÿñÿí äÿ èíêèøàô åäèð, þçöíÿìÿõñóñ èíêèøàô òåìïè èëÿ ôÿðãëÿíèð”.

Èãòèñàäè ìöñòÿãèëëèéìèçèí
òÿìèí îëóíìàñûíà ìöùöì òþùôÿ
Òÿãäèðÿëàéèã ùàëäûð êè, Äàøêÿñÿíè
Àçÿðáàéúàíäà äàü ðàéîíëàðû àðàñûíäà þíúöëëÿð ñûðàñûíà ÷ûõàðàí ÿñàñ úÿùÿòëÿðäÿí
áèðè ñîñèàë-èãòèñàäè ñàùÿäÿ ÿëäÿ îëóíàí
óüóðëàðäûð. Ðåñïóáëèêàìûçäà àïàðûëàí äöøöíöëìöø ñîñèàë-èãòèñàäè ñèéàñÿò ñàéÿñèíäÿ áó ðàéîíóí äà ùÿðòÿðÿôëè èíêèøàôû
ö÷öí áþéöê èøëÿð ýþðöëöá âÿ áó èøëÿð ùàçûðäà äà óüóðëà äàâàì åòäèðèëèð. Ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ìÿãñÿäéþíëö ñèéàñÿò âÿ äþâëÿò
ãàéüûñû íÿòèúÿñèíäÿ Äàøêÿñÿíäÿ ìöàñèð
ñòàíäàðòëàðà úàâàá âåðÿí ìÿùñóë èñòåùñàë
åäÿí ìöÿññèñÿëÿð éàðàäûëûá.
Îäóð êè, ÿñàñÿí àãðàð ðàéîí îëìàñûíà áàõìàéàðàã Äàøêÿñÿíèí ñîí èëëÿðäÿ
ÿëäÿ åòäèéè ñîñèàë-èãòèñàäè ýþñòÿðèúèëÿð ðàéîíóí èíêèøàôûíûí ìöñáÿò äèíàìèêàñûíäàí õÿáÿð âåðèð. Ðåñïóáëèêàìûçûí äèýÿð
ðàéîíëàðûíäà îëäóüó êèìè, Äàøêÿñÿíäÿ äÿ
áó èëèí þòÿí äþâðöíäÿ èãòèñàäè âÿ ñîñèàë
ñàùÿäÿ ìöñáÿò íÿòèúÿëÿð ÿëäÿ îëóíóá. Õöñóñÿí èãòèñàäèééàòûí ÿñàñ ñàùÿëÿðèíäÿ èñòåùñàë îëóíìóø ìÿùñóë âÿ õèäìÿòëÿðèí
öìóìè ùÿúìè ÿââÿëêè èëÿ íèñáÿòÿí ìöõòÿëèô ñàùÿëÿð öçðÿ õåéëè àðòûá. Ìÿñÿëÿí, öìóìè ìÿùñóë áóðàõûëûøû 2003-úö èëÿ íèñáÿòäÿ
2016-úû èëèí þòÿí äþâðö ÿðçèíäÿ 2,4 äÿôÿ,
êÿíä òÿñÿððöôàòûíûí öìóìè ìÿùñóëó 1,2
äÿôÿ, ñÿíàéå ìÿùñóëóíóí ùÿúìè 2,2 äÿôÿ ÷îõàëûá. Òÿêúÿ áó èë êÿíä òÿñÿððöôàòû èñòåùñàë÷ûëàðûíà
647,9
ìèí
ìàíàò
ñóáñèäèéà, Ñàùèáêàðëûüà Êþìÿê Ìèëëè Ôîíäó âàñèòÿñè èëÿ 257 ñàùèáêàðà 4 ìëí. 330
ìèí ìàíàò ýöçÿøòëè êðåäèò âåðèëèá. Áó êðåäèòëÿð ùåñàáûíà 658 éåíè èø éåðè éàðàäûëûá. Öìóìèééÿòëÿ èñÿ, 2003-2016-úû èë
ÿðçèíäÿ ðàéîíäà 3129-ó äàèìè îëìàãëà
4935 éåíè èø éåðè à÷ûëûá.
Ìÿëóì îëäóüó êèìè, ùÿð áèð äþâëÿòèí
èãòèñàäè ãöäðÿòè äàü-ìÿäÿí ñÿíàéåñèíèí
èíêèøàôû èëÿ äÿ ñûõ áàüëûäûð. Äöíéà äàüìÿäÿí ñÿíàéåñèíèí ùàçûðêû èíêèøàô
òåíäåíñèéàëàðû ôîíóíäà ðåñïóáëèêàìûçûí
ìàëèê îëäóüó çÿíýèí ìèíåðàë-õàììàë ïîòåíñèàëû þëêÿäÿ äàü-ìÿäÿí ñÿíàéåñèíèí
èíêèøàôû ö÷öí áþéöê ïåðñïåêòèâëÿð à÷ûð.
ßìèíëèêëÿ äåìÿê îëàð êè, ðåñïóáëèêàìûçäà
èãòèñàäèééàòûìûçûí òÿëÿáàòûíû òàìàìèëÿ
þäÿéÿ áèëÿúÿê ìèíåðàë õàììàë áàçàñû
ìþâúóääóð. Áó ñûðàäà Äàøêÿñÿí ðàéîíó
ôèëèçè èëÿ õöñóñèëÿ ñå÷èëèð. Ëàêèí ÑÑÐÈ äþâ-

ðöíäÿ Äàøêÿñÿí ôèëèçè äèýÿð þëêÿëÿð ö÷öí
áèð íþâ ìèíåðàë-õàììàë áàçàñû ðîëóíó îéíàéûðäû. Áóðàäà ÷ûõàðûëàí äÿìèð ôèëèçëÿðè
ÿñàñÿí Ýöðúöñòàíûí Ðóñòàâè ìåòàëëóðýèéà
çàâîäóíà ýþíäÿðèëèðäè.
Áó ýöí èñÿ Àçÿðáàéúàí þç òÿáèè åùòèéàòëàðûíûí äà òàì ñàùèáèäèð. Àðòûã “Äàøêÿñÿí Ôèëèçñàôëàøäûðìà” êîìáèíàòûíûí
ôÿàëèééÿòè áÿðïà îëóíóá. Áóðàäà ùàñèë îëóíàí ôèëèç þëêÿìèçäÿ ìåòàëëóðýèéàíûí âÿ áöòþâëêäÿ ñÿíàéåíèí èíêèøàôûíäà, ÿí ÿñàñû
èãòèñàäè ìöñòÿãëëèéèéèìèçèí òÿìèí îëóíìàñûíäà ìöùöì ðîë îéíàéûð. Õàòûðëàäàã êè,
Äàøêÿñÿí éàòàãëàðûíäà òÿñäèã åäèëìèø 270
ìèëéîí òîí ôèëèç åùòèéàòû âàð. Ôèëèçèí òÿðêèáèíèí îðòà ùåñàáëà 40 ôàèçè äÿìèðäèð. Áó äà
100 ìèëéîí òîí äÿìèð åùòèéàòû äåìÿêäèð.
×ûõàðûëìà íèñáÿòèíè âÿ åùòèéàòëàðûí òÿáèè àðòûì ÿìñàëûíû íÿçÿðÿ àëìàãëà, þëêÿíèí 80100 èëëèê äÿìèð åùòèéàòû âàð.
Äàøêÿñÿí ãûçûë åùòèéàòëàðû èëÿ äÿ çÿíýèíäèð. Àçÿðáàéúàí äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéè ÿëäÿ åòäèêäÿí ñîíðà ýåîëîãëàðûí ñÿéè èëÿ
Äàøêÿñÿí ðàéîíóíäà àøêàð îëóíóá ãèéìÿòëÿíäèðèëìèø ×îâäàð ãûçûë éàòàüûíäà èñòèñìàð àðòûã áàøëàíûá. Ïðåçèäåíò Èëùàì
ßëèéåâèí 11 ôåâðàë 2015-úè èë òàðèõëè ñÿðÿíúàìû èëÿ òÿðêèáèíÿ ×îâäàð ãûçûë çàâîäóíóí
äàõèë îëäóüó “ÀçåðÝîëä” Ãàïàëû Ñÿùìäàð
Úÿìèééÿòè éàðàäûëûá.

Ãàðøûéà ãîéóëàí âÿçèôÿëÿðèí
èúðàñûíäà ìöñáÿò
íÿòèúÿëÿð ÿëäÿ îëóíóá
Èëèí þòÿí äþâðöíäÿ ðàéîíäà òÿìèð-òèêèíòè âÿ àáàäëûã èøëÿðè äÿ ýþðöëöá. Ùàçûðäà Ãóø÷ó ùÿêèì ìÿíòÿãÿñèíäÿ,
Çèíçàùàë êÿíä êëóáóíäà âÿ ßùìÿäëè
êÿíä ìÿäÿíèééÿò åâèíäÿ òÿìèð èøëÿðè
àïàðûëûð. Î úöìëÿäÿí éåíè éàðàäûëìûø ðàéîí êÿíä òÿñÿððöôàòû èäàðÿñèíèí èíçèáàòè
áèíàñûíäà ñîí òàìàìëàìà èøëÿðè ýþðöëöð.
ßìÿê âÿ ßùàëèíèí Ñîñèàë Ìöäàôèÿñè Íàçèðëèéèíèí ñèôàðèøè ÿñàñûíäà Äàøêÿñÿí øÿùÿðèíäÿ, Äàøêÿñÿí ãÿñÿáÿñèíäÿ âÿ
Ãàáàãòÿïÿ êÿíäèíäÿ Ãàðàáàü ìöùàðèáÿñè ÿëèëëÿðè âÿ øÿùèä àèëÿëÿðè ö÷öí ôÿðäè
éàøàéûø åâëÿðèíèí òèêèíòèñèíÿ áàøëàíûëûá
âÿ ùàçûðäà òèêèíòè èøëÿðè äàâàì åòäèðèëèð.
Áóíäàí áàøãà, Äàøêÿñÿí øÿùÿðèíäÿ
Ãàðàáàü ìöùàðèáÿñè ÿëèëëÿðè âÿ øÿùèä àèëÿëÿðè ö÷öí éåíè 36 ìÿíçèëëè éàøàéûø áèíàñûíûí òèêèíòèñè ö÷öí òîðïàã ñàùÿñè
àéðûëûá, òåçëèêëÿ ùÿìèí áèíàíûí òèêèíòèñèíÿ
äÿ áàøëàíûëàúàã.
Úàðè èëèí þòÿí äþâðöíäÿ ÿùàëèíèí
åëåêòðèê åíåðæèñè, ãàç, èñòèëèê, è÷ìÿëè ñó èëÿ
òÿúùèçàòû âÿçèééÿòèíèí éàõøûëàøäûðûëìàñû
ìÿãñÿäèëÿ äàõèëè èìêàíëàð ùåñàáûíà òÿìèð-áÿðïà âÿ éåíèäÿíãóðìà èøëÿðè ùÿéàòà êå÷èðèëèá. Àëóíèòäàü ãÿñÿáÿñèíäÿ 356
êâ-ëóã
åëåêòðèê
éàðûìñòàíñèéàñû
èñòèôàäÿéÿ âåðèëèá. Ðàéîí åëåêòðèê øÿáÿêÿñè òÿðÿôèíäÿí 22 ÿäÿä òðàíñôîðìàòîð
úàðè òÿìèð åäèëèá, 11,7 êì. åëåêòðèêâåðèúè
õÿòëÿðäÿ òÿìèð èøëÿðè àïàðûëûá,156 ÿäÿä
äàéàã, êþùíÿ íàãèëëÿð éåíèñè èëÿ ÿâÿç
îëóíóá. Äàøêÿñÿí øÿùÿðè öçðÿ 0,4 êâ-ëóã
ùàâà åëåêòðèêâåðèúè õÿòëÿðèíèí ìöàñèð êàáåëëÿðëÿ ÿâÿç îëóíìàñû èøëÿðè èñÿ äàâàì
åäèð.
Ìÿëóì îëäóüó êèìè, þòÿí èëèí ìàé
àéûíäà Àçÿðáàéúàí ùþêóìÿòè èëÿ Èñëàì Èíêèøàô Áàíêû òÿðÿôèíäÿí ìàëèééÿëÿøÿí
“Äàøêÿñÿí øÿùÿðèíèí ñó âÿ êàíàëèçàñèéà
ñèñòåìëÿðèíèí éåíèäÿí ãóðóëìàñû” ëàéèùÿñèíÿ áàøëàíûëûá. Ëàéèùÿíèí áó èëèí ñîíóíà
êèìè áàøà ÷àòäûðûëìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëóá.
Áóíóí íÿòèúÿñèíäÿ Äàøêÿñÿí øÿùÿðèíèí
ñàêèíëÿðè ôàñèëÿñèç øÿêèëäÿ åêîëîæè úÿùÿòäÿí òÿìèç ñó èëÿ òÿìèí îëóíàúàãëàð.
Öìóìèééÿòëÿ, ùÿì áó èëèí þòÿí äþâðöíöí, ùÿì äÿ ñîí èëëÿðèí ñîñèàë-èãòèñàäè éåêóíëàðûíûí òÿùëèëè ýþñòÿðèð êè, Äàøêÿñÿíäÿ
èãòèñàäèééàòûí äàâàìëû èíêèøàôû òÿìèí åäèëèá, àáàäëûã-ãóðóúóëóã èøëÿðè ýåíèø ìèãéàñäà ùÿéàòà êå÷èðèëèá, ãàðøûéà ãîéóëàí
âÿçèôÿëÿðèí èúðàñû èñòèãàìÿòèíäÿ óüóðëó íÿòèúÿëÿð ÿëäÿ îëóíóá. Àçÿðáàéúàíûí èíêèøàô
äèíàìèêàñûíà óéüóí îëàðàã ðàéîíóí ñèìàñû áöñáöòöí äÿéèøèá. Äàøêÿñÿíèí ùÿð
áèð ñàêèíè Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè àëòûíäà ãàçàíûëàí óüóðëàðûí áÿùðÿñèíè þç ýöíäÿëèê ùÿéàòûíäà ùèññ åäèð,
þëêÿäÿêè éöêñÿëèø âÿ òÿðÿããè õÿòòèíè öðÿêäÿí äÿñòÿêëÿéèð. Åéíè çàìàíäà ðàéîíóí
äàùà äà èíêèøàôû, ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ãóðóúóëóã èøëÿðèíèí óüóðëà äàâàì åòäèðèëìÿñè, ðàéîí ñàêèíëÿðèíèí äàùà éàõøû éàøàìàëàðû
ãàðøûäà ìöùöì âÿçèôÿëÿð êèìè äóðóð.
ßìèíëèêëÿ äåéÿ áèëÿðèê êè, áó âÿçèôÿëÿðèí
éåðèíÿ
éåòèðèëìÿñè,
Ïðåçèäåíò
Èëùàì ßëèéåâèí ìöÿééÿí åòäèéè êóðñóí
èíàìëà äàâàì åòäèðèëìÿñè ö÷öí ðàéîí ðÿùáÿðëèéè âÿ èúòèìàèééÿòè áóíäàí ñîíðà äà
áþéöê ÿçì ýþñòÿðÿúÿê, öçÿðëÿðèíÿ äöøÿí
âÿçèôÿëÿðè ëàéèãèíúÿ éåðèíÿ éåòèðÿúÿê, äþâëÿò÷èëèéèìèçèí âÿ ìöñòÿãèëëèéèìèçèí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñè,
èãòèñàäèééàòûìûçûí
ýöúëÿíäèðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ áöòöí èìêàíëàðûíû ñÿôÿðáÿð åäÿúÿêëÿð.
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí ùÿéàòà êå÷èðäèéè óüóðëó ñèéàñÿò þëêÿìèçèí ìöñòÿãèëëèéèíè äàùà äà ìþùêÿìëÿíäèðäèéè êèìè ùÿð
áèð øÿùÿð âÿ ðàéîíó èíêèøàô éîëóíà ÷ûõàðûá. Áó ìÿíàäà äàüëàð äèéàðû Äàøêÿñÿíäÿ ãàçàíûëàí íàèëèééÿòëÿð, ùÿéàòà êå÷èðèëÿí
ýåíèøìèãéàñëû ãóðóúóëóã èøëÿðè ìöñòÿãèëëèéèìèçèí áÿùðÿñèäèð. Äàøêÿñÿíèí èíêèøàôû
òèìñàëûíäà îíó äà äåéÿ áèëÿðèê êè, ÿýÿð
Àçÿðáàéúàí 25 èë þíúÿ àçàäëûüûíà äèýÿð
ñîâåò ðåñïóáëèêàëàðû èëÿ ìöãàéèñÿäÿ äàùà
÷îõ ÷ÿòèíëèêëÿ íàèë îëìóøäóñà, ìöñòÿãèëëèéèíèí 25-úè èëäþíöìöíö äàùà áþéöê íàèëèééÿòëÿð âÿ äàùà õîø ÿùâàëè-ðóùèééÿ èëÿ
ãàðøûëàéûð. ×öíêè Àçÿðáàéúàí ñþçöí ÿñë
ìÿíàñûíäà ìöñòÿãèë äþâëÿòäèð. Ùÿéàòà êå÷èðèëÿí óüóðëó äþâëÿò ñèéàñÿòè íÿòèúÿñèíäÿ
èñÿ ìöñòÿãèëëèéèìèç ýöíäÿí-ýöíÿ äàùà äà
ìþùêÿìëÿíèð âÿ ýöúëÿíèð.
Ðÿøàä ÚßÔßÐËÈ,
“Àçÿðáàéúàí”
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2016-CI ИLИN DOQQUZ AYININ SOSИAL-ИQTИSADИ ИNKИШAFININ
YEKUNLARINI DAШKЯSЯN RAYONU UЬURLA BAШA VURMUШDUR

oktyabr 2016-cı il tarixdə Daşkəsən rayonunda 2016-cı ilin doqquz ayının sosialiqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunmuş ümumrayon yığıncağı
keçirilmişdir. Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında keçirilmiş yığıncaqda ümumilikdə 220
nəfər olmaqla rayonun idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri, RİH Başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri və ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak edirdilər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd
Abıyev yığıncağı giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, buraya
toplaşmağımızın məqsədi 2016-cı ilin doqquz ayı ərzində
ölkəmizin və rayonumuzun sosial-iqtisadi inkişafında əldə olunmuş nailiyyətləri bir daha xatırlamaq və qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirməkdir.
Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Möhtərəm cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə oktyabrın 7-də
Prezident Sarayında, Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin doqquz
ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilmişdir. Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev iclası giriş nitqi ilə açmışdır.
Dövlət başçısı öz çıxışında qeyd etmişdir ki, “2016-cı il
dünya iqtisadiyyatı üçün çox ağır il olmuşdur. Tarixdə bəlkə də
ən ağır illərdən biridir. Dünya iqtisadiyyatında böhranlı vəziyyət
davam edir. Bu böhrandan həm təbii resurslarla zəngin olan
ölkələr, eyni zamanda, istehlakçı ölkələr əziyyət çəkir. Təbii ki,
neftin qiymətinin kəskin şəkildə düşməsi neftlə zəngin olan
ölkələrin iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərmişdir. Eyni zamanda, neft ölkələrində öz kontraktlarını icra edən digər ölkələr
də əziyyət çəkir. Çünki o ölkələrin şirkətləri kontraktları daha
az həcmdə icra edir və beləliklə, bu böhran o ölkələrə də mənfi
təsir göstərir...
...Belə bir beynəlxalq mənzərə fonunda Azərbaycan uğurla
inkişaf edir. Biz mötəbər beynəlxalq tədbirlər keçiririk. Bu yaxınlarda V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu öz işini yekunlaşdırdı. Forumda 80-ə yaxın ölkədən 400-dən çox tanınmış
xadim iştirak etmişdir. Forumda bir daha bizim gördüyümüz
işlər, xüsusilə multikulturalizmlə bağlı gördüyümüz işlər yüksək
qiymətləndirildi. Bu il ölkəmizdə digər beynəlxalq tədbirlər də
keçirilmişdir. Onların arasında BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu
Forumun Azərbaycanda keçirilməsi bu sahədə gördüyümüz
işlərə dünya tərəfindən verilən böyük qiymət idi.”
Prezident cənab İlham Əliyev nitqində 26 sentyabrda keçirilən Ümumxalq səsverməsi – Referendumla bağlı öz fikirlərini
söyləmişdir: “Biz bu il ölkəmiz üçün çox böyük əhəmiyyət
daşıyan referendum keçirmişik. İlk növbədə onu deməliyəm ki,
referendum demokratik, ədalətli, tam şəffaf şəkildə keçirilmişdir. Yüzdən çox xarici müşahidəçi referendumu izləmişdir.
Bir neçə beynəlxalq rəy sorğusu agentliyi exit-poll keçirmişlər.
Exit-pollun nəticələri və rəsmi nəticələr üst-üstə düşür. Bu da
təbiidir. Çünki referendum tam şəffaf, ədalətli keçirildi. Bu onu
göstərir ki, insanlar, Azərbaycan xalqı referendumun
nəticələrini dəstəkləyir. Onların iradəsi referendumun
nəticələrində öz əksini tapmışdır...
Bu il bizim beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənib. 15 ildir
ki, Avropa Şurasında çalışırıq. Bir çox beynəlxalq təşkilatlarda
Azərbaycana bir daha dəstək nümayiş etdirilib” – deyə cənab
Prezident çıxışında bildirib.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd
Abıyev çıxışına davam edərək bildirmişdir ki, respublikamızın
digər rayonlarında olduğu kimi Daşkəsən rayonunda da 2016cı ilin doqquz ayında bir çox işlər görülmüş və uğurlu
nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Belə ki, iqtisadiyyatın əsas
sahələrində istehsal olunmuş məhsul və xidmətlərin ümumi
həcmi əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən müxtəlif sahələr üzrə
xeyli artmışdır. Rayon ərazisində bir çox təmir-tikinti, abadlıq,
quruculuq işləri davam etdirilmişdir.
Quşçu həkim məntəqəsində, Zinzahal kənd klubunda və
Əhmədli kənd mədəniyyət evində təmir işləri aparılmışdır.
Daşkəsən şəhər N.Nərimanov adına 3 saylı tam orta məktəbin dam örtüyü, Daşkəsən qəsəbə tam orta məktəbin
döşəməsi yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Daşkəsən şəhərində 7
çoxmərtəbəli yaşayış binası təmir edilmişdir.
Yeni yaradılmış kənd təsərrüfatı idarəsinin inzibati binasında, Alunitdağ qəsəbəsində 35/6 kV-luq elektrik yarımstansiyasında son tamamlama işləri görülür.
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi əsasında Daşkəsən şəhərində,
Daşkəsən qəsəbəsində və Qabaqtəpə kəndində Qarabağ
müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 3 fərdi yaşayış evinin
tikintisinə başlanılmış və hazırda həmin obyektlərdə tikinti işləri
davam etdirilir. Qeyd etmək istərdim ki, Daşkəsən şəhərində
Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün yeni 36
mənzilli yaşayış binasının tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrılmış,
tezliklə həmin binanın tikintisinə başlanılacaqdır.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd Abıyev
qeyd etmişdir ki, 27 avqust 2016-cı il tarixdə Daşkəsən rayonu
ərazisində baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində rayonda sosial
obyektlərə, inzibati və yaşayış binalarına (əsasən Daşkəsən
şəhərində çoxmərtəbəli binaların dam örtüklərinə ciddi ziyan
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dəymişdir), fərdi yaşayış
evlərinə, yol, elektrik, rabitə təsərrüfatına ziyan
dəymişdir. Təbii fəlakətin
vurduğu ziyanın artmasının qarşısını almaq
məqsədilə rayonun daxili
imkanları hesabına dəymiş zərərin aradan qaldırılması üçün aidiyyəti
üzrə işlər görülmüşdür.
Son vaxtlar Rayon
İcra Hakimiyyəti tərəfindən aparılan ardıcıl, məqsədyönlü
tədbirlər
nəticəsində yaxın gələcəkdə də Daşkəsən rayonunda yeni müəssisələrin
yaradılması və bir sıra irimiqyaslı tikinti, təmirbərpa işlərinin həyata
keçirilməsi, sosial layihələrin icrası nəzərdə tutulur.
Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı
cənab Əhəd Abıyev öz
çıxışında
həmçinin
vurğulamışdır ki, çox hörmətli Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində Daşkəsən rayonu 2016cı ildə özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Bu inkişaf kənd təsərrüfatı sahəsini də əhatə edir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalının artırılması, aqrar sektorda mövcud problemlərin
həllinə sistemli və kompleks yanaşmanın təmin edilməsi, bu istiqamətdə mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, həyata keçirilən işlərin vəziyyətinin öyrənilməsi və müvafiq təkliflərin hazırlanması məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəhbərinin 31 mart 2016-cı il tarixli 26 saylı sərəncamının icrası ilə
əlaqədar işçi qrupunun iştirakı ilə Daşkəsən rayonunda 24 iyun
2016-cı il tarixdə yığıncaq keçirilmişdir. Yığıncaqda işçi
qrupuna yığıncaq iştirakçıları tərəfindən bir sıra təkliflər verilmişdir.
Rayonda 2 kartofçuluq, 2 taxılçılıq üzrə toxumçuluq təsərrüfatları, 1 damazlıq arıçılıq və 1 damazlıq mal-qara təsərrüfatı
fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə toxumçuluq və damazlıq təsərrüfatlarının artırılması üçün işlər aparılır. 2016-cı ilin məhsulu
üçün 641 ha sahədə taxıl səpilmişdir. Heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 5 kənddə (Quşçu, Mollahəsənli, Əmirvar, Bayan, Qabaqtəpə kəndlərində) süni
mayalanma məntəqələri fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə məntəqələrin sayının artırılması üçün işlər davam etdirilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, rayonda torpaqlardan təyinatı üzrə
istifadəyə görə uzun müddətdir ki, müəyyən nöqsanlar mövcud
olmuşdur. Həmin nöqsanların aradan qaldırılması üçün biz,
İcra Hakimiyyəti olaraq müvafiq, lazımi tədbirlər görmüşük.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab
İlham Əliyevin 11 fevral 2015-ci il tarixli sərəncamı ilə tərkibinə
Çovdar qızıl zavodunun daxil olduğu “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır. Möhtərəm cənab Prezidentin 26
may 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə “AzerGold” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin idarə heyətinə yeni sədr təyin edilmişdir.
Hazırda “Çovdar” qızıl mədəninin işə salınması üçün müvafiq hazırlıq işləri görülür və orada yerli əhali işlə təmin olunacaqdır.
Bildiyiniz kimi, “Yeni Daşkəsən” layihəsi elmi əsaslarla
işlənib hazırlanmış və rayonun hərtərəfli sosial-iqtisadi inkişafı,

yerlərdə mövcud problemlərin həlli, o cümlədən “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən formalaşıb
müasir modeldə işə salınması layihədə əsas vəzifə kimi qarşıya
qoyulmuşdu. Müəssisənin işə salınması üçün Rayon İcra
Hakimiyyətinin rəhbərliyi tərəfindən vaxtaşırı olaraq aidiyyəti
nazirliklər və qurumlar qarşısında məsələ qaldırılırdı. Bu müəssisə işə düşdükdən sonra Daşkəsən rayonunda olan işsizlik
problemi həll olunacaq, rayonumuza iqtisadi gəlir gətirəcək.
Regionlarda fəaliyyət göstərən idarə və müəssisələrin struktur dəyişikliyi ilə bağlı yeni regional qurumların yaradılması
Daşkəsəndə işsizlik səviyyəsinin daha da artmasına səbəb olub.
Bu ciddi məsələnin, rayonda işsizlik məsələsinin qısa müddət
ərzində həlli ilə bağlı yeni yaradılacaq müəssisələrin, xüsusilə
“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-nin yenidən qurulması, yeni
Metallurgiya Kompleksinin, zavodların tikilib istifadəyə verilməsi,
həmçinin Çovdar qızıl zavodunun yaxın zamanda işə salınması
həm işsizliyin aradan qaldırılmasında, həm də iqtisadi məsələlərin həllində müstəsna köməklik göstərəcəkdir. Bu yeni müəssisələrin tikilib işə salınması ölkə rəhbərimizin xüsusi tapşırığı
ilə həyata keçirilir. Yeni istehsal sahələrinin rayonumuzda açılmasına görə möhtərəm cənab Prezidentimizə dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk!
“Azərbaycan Respublikasının Metallurgiya kompleksində
sağlamlaşdırma və restrukturizasiya tədbirlərinin həyata keçir-

ilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13
iyul 2016-cı il tarixli sərəncamı olmuşdur. Sərəncama əsasən,
Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksinə daxil olunan
“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti özəlləşdirməyə açıq elan edilmiş və bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
sərəncamına verilərək satışa çıxarılmışdır.
Bu gün Daşkəsən rayonunun dotasiyadan asılı olmasının
başlıca səbəbi rayon ərazisində fəaliyyət göstərən “Daşkəsən
Filizsaflaşdırma” müəssisəsi və digər idarələrin gəlirlərinin
mərkəzləşmiş gəlirlərə daxil olmasıdır. Bildiyiniz kimi,
Daşkəsən rayonu “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-nin bazasında yaranmış, vaxtilə sənaye rayonu kimi fəaliyyət göstərirdi.
Çox böyük fərəh hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyev oktyabrın 7-də Nazirlər Kabinetinin iclasında demişdir: “Yaxın
gələcəkdə ölkəmizdə böyük metallurgiya kompleksinin tikintisi
nəzərdə tutulur. Bunun üçün bizim Daşkəsən filiz yataqları kimi
resurs bazamız var. Bu gün o yataqlardan çox səmərəsiz istifadə olunur, çıxarılan filiz sadəcə olaraq xammal kimi xaricə
satılır. Yaxın aylarda biz o sahənin işini təmin edə bildik. Əfsuslar olsun ki, orada aylarla iş aparılmırdı. İnsanlar işsiz
qalmışdılar, böyük borclar yaranmışdı. İndi orada sağlamlaşma
prosesi gedir və biz bu böyük təbii resursdan çox səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. Buna görə, bir neçə zavoddan ibarət olacaq yeni böyük metallurgiya kompleksinin tikintisi nəzərdə
tutulur. Böyük vəsait qoyulacaq və biz elə etməliyik ki, xammaldan son ən keyfiyyətli məhsula qədər Azərbaycanda
istehsal
olunsun
və
əminəm ki, istehsal olunacaq”.
Məhz rayonumuzun
bu
ciddi
problemli
məsələsi ilə bağlı çox
doğru, düzgün, yüksək
səviyyədə
möhtərəm
Prezidentimizin Nazirlər
Kabinetinə aidiyyəti üzrə
qarşıda duran vəzifə kimi
tapşırıq verməsi ilə filiz
yataqlarının bazasında
yeni
Filizsaflaşdırma
kompleksinin
tikilib
gələcəkdə səmərəli istifadə
olunmasına,
rayonda işsizliyin aradan
qaldırılmasına, iqtisadi
gəlirin əldə olub əhalinin
vəziyyətinin
yaxşılaşmasına və rayonumuza
göstərdiyi diqqət və
qayğıya görə bütün
daşkəsənlilər adından və
şəxsən öz adımdan ölkə
rəhbərimiz, möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə
dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Bilirsiniz ki, Daşkəsən rayonunun yerli büdcəsi hər il olduğu
kimi 2016-cı ildə də 75,10% dotasiya ilə - mərkəzləşmiş xərclərdən ayrılan vəsait hesabına formalaşmışdır. Bu göstərici
2017-ci il üçün 28,66% təşkil edəcəkdir. “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən müasir formada işə salınması nəticəsində bu müəssisənin ayrı-ayrı
tədiyyələr üzrə vergilərinin yerli büdcəyə daxil olması ilə nəinki
Daşkəsən rayonunun yerli büdcəsinin mərkəzləşmiş büdcədən
asılılığı sıfıra enəcək, hətta Azərbaycan Respublikasının dövlət
büdcəsinin mərkəzləşmiş gəlirlərinə böyük məbləğdə əlavə vəsaitlərin ödənilməsinə səbəb olacaqdır.
İnanın ki, bununla
Daşkəsən
inkişaf
etmiş, pilot bir rayon
olacaqdır.
Azərbaycan Respublikasının Əmlak
Məsələləri
Dövlət
Komitəsinin 03 oktyabr 2016-cı il tarixli
məktubu ilə “Daşkəsən
Filizsaflaşdırma” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmlərinin
investisiya
müsabiqəsi vasitəsilə
özəlləşdirilməsi üzrə
yaradılacaq
müsabiqə komissiyasının
tərkibinə daxil edilməsi üçün Daşkəsən
rayon İcra Hakimiyyətindən nümayəndə
ayrılması xahiş olunmuş və bununla bağlı
Daşkəsən rayon İcra
Hakimiyyəti Aparatı
komissiyanın tərkibində müsabiqə komissiyası ilə birgə çalışacaqdır.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd
Abıyev 2016-cı ilin doqquz ayı ərzində rayon ərazisində
mövcud olan digər idarə və təşkilatların fəaliyyəti barədə geniş
məlumat vermiş, Azərbaycan Hökuməti ilə İslam İnkişaf Bankı
tərəfindən maliyyələşən “Daşkəsən şəhərinin su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” işlərindən danışmışdır.
Bildirmişdir ki, bu mühüm tədbirin həyata keçirilməsi
nəticəsində Daşkəsən şəhərinin əhalisi fasiləsiz olaraq ekoloji
cəhətdən təmiz su ilə təmin olunacaqdır.
06 iyun 2016-cı il tarixdən 05 iyul 2016-cı il tarixədək
“ASAN Xidmət” Daşkəsən rayonunda səyyar xidmət göstərmişdir. “ASAN Xidmət”in xidmətlərindən 3249 nəfər rayon
sakini yararlanmışdır.
“ASAN Xidmət”in xidmətlərindən istifadə edən Daşkəsən
rayon sakinləri onlara göstərdiyi diqqət və qayğıya görə ölkə
başçısı möhtərəm cənab İlham Əliyevə öz minnətdarlıqlarını
bildirmişlər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd
Abıyev qeyd etmişdir ki, ötən dövr ərzində rayonun Zağalı
kəndində 82 abonent təbii qazla təmin olunmuş, Xoşbulaq
kəndində isə təbii qaz xəttinin çəkilişi davam etdirilmişdir.
Cari ilin keçən dövrü ərzində rayonda bir sıra mədəni
kütləvi tədbirlər keçirilmişdir. Daşkəsən şəhərinin yaradıl-

masının 68-ci ildönümü və Novruz bayramı münasibətilə rayon
mərkəzində və “N” saylı hərbi hissənin əsgərləri ilə möhtəşəm
tədbirlər keçirilmişdir.
20 sentyabr 2016-cı il tarixdə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəis müavini general-mayor
Novruzəli Orucovun iştirakı ilə “Vətənin müdafiəsinə hazıram!”
mövzusunda keçirilən tədbirdə Dövlət Xidmətinin xüsusi
fərqlənmə plaketi Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinə təqdim
edilmişdir.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd Abıyev 26
sentyabr 2016-cı il tarixdə keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi məqsədi ilə
ümumxalq səsverməsi – referenduma da toxunmuşdur.
Bildirmişdir ki, referendum Daşkəsən rayonunda yüksək
səviyyədə, tam ədalətli, demokratik şəraitdə keçirilmiş, ümumi
seçicilərin 65,6 faizi referendumda fəal iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab
İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə vətəndaşları
qəbul edir, onların qarşılaşdığı problemlərin həllinə köməklik
göstərirlər.
08 fevral 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri cənab Hüseynqulu Bağırov
rayon sakinləri ilə görüş keçirmişdir.
2016-cı ilin iyunun 9-da “Azərbaycan Respublikasında
insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”nın icrası, təbliği və

tətbiqi vəziyyətinin öyrənilməsi, həmçinin qarşıda duran vəzifələrlə bağlı Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
müvəkkili (Ombudsman) hörmətli Elmira xanım Süleymanovanın iştirakı ilə tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə bir sıra
məsələlər müzakirə olunmuşdur.
Vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Naziri cənab Səlim Müslümov 2016-cı il
avqustun 29-da Daşkəsən şəhərində Gəncə şəhər, Daşkəsən,
Göygöl, Gədəbəy və Samux rayonlarından olan vətəndaşları
qəbul etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin müavini, Regional idarəetmə və yerli özünüidarəetmə
orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri hörmətli Zeynal Nağdəliyev
cənablarının 01 fevral 2016-cı il tarixli məktubuna əsasən,
Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 03 fevral 2016-cı il tarixli 08
saylı sərəncamı ilə qərargah yaradılmışdır. Rayon İcra
Hakimiyyəti ciddi təhlillər əsasında sosial-iqtisadi inkişafla bağlı
proqnozlar, habelə sahibkarların, vətəndaşların davamlı qəbulu
zamanı irəli sürülən fikirlər və qaynar xətt vasitəsilə daxil olan
məlumatlar əsasında təkliflərin hazırlanması, yeni iş yerlərinin
yaradılması və sərmayələrin cəlb edilməsi ilə bağlı bütün zəruri
tədbirlərin həyata keçirməsi və görülən işlər barədə məlumatların hər ayın 1-də və 15-də qərargah tərəfindən Azərbaycan
Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Regional
idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin
elektron ünvanına göndərilməsi təmin edilir.
Oktyabrın 7-də Prezident Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi
inkişafın yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr edilmiş
iclasında müxtəlif sahələrdə mövcud vəziyyəti hərtərəfli təhlil
edərək qarşıda duran vəzifələri göstərən möhtərəm Prezidentimiz hörmətli cənab İlham Əliyev yekun nitqində demişdir:
“Bizim yolumuz açıqdır. Biz bundan sonra da inkişaf və tərəqqi
yolu ilə gedəcəyik”.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd
Abıyev çıxışının sonunda yığıncaq iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı ki, qarşımızda çox məsul və şərəfli vəzifələr durur. İcazə
verin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab
İlham Əliyevi bir daha əmin edim ki, bundan sonra da qarşıda
duran vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsi üçün daha yüksək
əzmkarlıq göstərərək, bütün daşkəsənlilər qüvvəmizi səfərbər
edib, var gücümüzlə çalışacağıq! Azərbaycan xalqının əvəzsiz
lideri dünya şöhrətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə eşq
olsun!
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd Abıyevin
dərin məzmunlu geniş nitqindən sonra Rayon Təhsil şöbəsinin
müdiri Nazim Verdiyev, Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş
həkimi Mirzəkərim Tağıyev və RİHB-nin şəhər İƏDÜN-si Nüsrət Vəliyev çıxış etmiş, daşkəsənlilərə göstərilən diqqət və
qayğıya görə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə
dərin minnətdarlıqlarını bildirmiş, qarşıda duran vəzifələrin
icrasından danışmışlar.
Daha sonra Daşkəsən rayonunda ictimai asayişin qorunmasında, sabitliyin təmin olunmasında fəal iştirakına görə başda
rayon Polis şöbəsinin rəisi polis mayoru Fəxrəddin Abbasov olmaqla, şöbənin bir neçə əməkdaşları Rayon İcra Hakimiyyətinin
fəxri fərmanları ilə təltif edildilər. Fəxri fərmanları Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd Abıyev təqdim etdi.
Yığıncağın sonunda gündəlikdəki məsələ ilə əlaqədar
qərar layihəsi oxunmuş, toplantı iştirakçıları adından ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət qəbul olunmuşdur.
Sahib Əhmədov
Respublika Jurnalistlər Birliyinin üzvü
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“Hər kəs öz tərcümeyi-halı, öz həyat yolu ilə məktəbin, müəllimin insanın həyatında nə kimi
rolu olduğunu bilir və onu qiymətləndirməlidir. Mən isə bütün varlığımla, keçdiyim həyat yolu ilə
həmişə məktəbə, müəllimə borcluyam.”
HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ

5 oktyabr – Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür
Müəllimlər günü YUNESKO-nun
qərarı ilə 1966-cı ildən bayram olunur.
Həmin il təşkilat tərəfindən müəllimlərin statusunun artırılması ilə bağlı
tövsiyə xarakterli sənəd də qəbul
edilib. Ölkəmizdə müəllimlər günü
1993-cü ildən Ulu Öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə qeyd edilməyə
başlanıb. Beynəlxalq Müəllimlər günü
həyatını xalqın işıqlı gələcəyinə həsr
edən müqəddəs peşə sahiblərinin
bayramıdır.
“Hər birimizdə müəllimin hərarətli
qəlbinin bir zərrəciyi var. Mən dünyada
müəllimdən şərəfli ad tanımıram,” – deyən Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün illərdə müəllim əməyini yüksək
qiymətləndirib, onlara böyük hörmətlə yanaşıb, təhsil
işçilərinin maddi vəziyyətinin, rifah halının
yaxşılaşdırılmasının qayğısına qalıb. Ölkəmizdə son
illərdə təhsilin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən kompleks tədbirlər, möhtərəm Prezident cənab İlham

Əliyevin bu amili dövlət siyasətinin mühüm prinsipləri
sırasına daxil etməsi, təhsil işçilərinə hərtərəfli qayğı
dövlətin öz gələcəyini daha etibarlı və inamlı görmək
əzmindən xəbər verir. Təsadüfi deyil ki, 21-ci əsr
Azərbaycanında əsl təhsil bumu yaşanır. Son illərdə
ölkəmizdə heç bir dövrlərdə olmadığı qədər yeni
məktəb tikilib, əlavə korpuslar inşa olunub. İndi Azərbaycanda elə təhsil ocaqları vardır ki, dünyanın ən

inkişaf etmiş ölkələrindəki məktəblərdən fərqlənmir,
hətta onları üstələyir. Sevindirici hal bir də odur ki, bu
proses paytaxtla yanaşı, bütün bölgələri də əhatə
edir. Təkcə son on ildə rayonumuzda 13 ümumtəhsil
məktəbinin binası tikilib istifadəyə verilmiş, onlarla
məktəb əsaslı şəkildə yenidən qurulmuşdur.
5 oktyabr – Beynəlxalq Müəllimlər günü rayonumuzun bütün ümumtəhsil məktəblərində, o cümlədən Daşkəsən şəhər A.Mürsəlov adına 2 saylı
tam orta məktəbində qeyd olunub.
Tədbirdə müəllimlərə ən səmimi arzularını çatdıran rayon İcra Hakimiyyətinin İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini Elmar
Əliyev hər zaman cəmiyyətimizdə müəllimlərə böyük
hörmət və inamla yanaşıldığını deyib. O bildirib ki,
son illərdə ölkədə aparılan ardıcıl, məqsədyönlü təhsil islahatları müəllim adının nüfuzunu, eləcə də onların rifahını daha da yüksəltmişdir.
Daha sonra çıxış edən məktəbin direktoru,
“Tərəqqi” medallı müəllim Aybəniz Vəliyeva məktəbin ötən dövrlərdə qazandığı parlaq uğurlardan
geniş söhbət açıb və pedaqoji kollektivə yeni-yeni
müvəffəqiyyətlər diləyib.
Çay süfrəsi arxasında keçən görüşdə məktəbin
“Əməkdar müəllim”i Solmaz Şərifova, “Tərəqqi”
medallı müəllim Səidə Məmmədova, Azərbaycan
dili və ədəbiyyat müəllimi Rəna İsmayılova və rayon
Təhsil şöbəsinin məsul işçisi Mikayıl Mikayıllı xoş
sözlər söyləyib, öz səmimi təbriklərini bildiriblər.
Vüqar MƏMMƏDOV

“Azərbaycanda elektron TAX FREE sistemi”nin tətbiqi və
“www.taxfree.az” internet saytının istifadəyə veriliməsi barədə

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
bərpasının 25-ci ildönümünə həsr
olunmuş dəyirmi masa keçirilib
aşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin akt zalında
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının
25-ci ildönümünə həsr olunmuş dəyirmi masa
keçirilib. Dəyirmi masada Rayon İcra Hakimiyyətinin,
həmçinin rayonun idarə, müəssisə və təşkilatlarının
əməkdaşları, YAP fəalları iştirak etmişlər.
Tədbiri giriş nitqi ilə açan Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının müavini – İctimai-siyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdiri Namiq Süleymanov dərin məzmunlu
çıxışında deyib:
“XX yüzilliyin sonlarında sovetlər birliyinin süquta uğraması ilə yaranan əlverişli tarixi şərait və taleyin bəxş etdiyi
imkan nəticəsində Azərbaycan xalqı XX yüzillikdə ikinci dəfə
müstəqillik bayrağını qaldırdı. Bu, xalqımızın XX əsrdəki
siyasi tarixində ikinci parlaq qələbəsi idi.
Ötən əsrin sonlarında Sovetlər Birliyi ideoloji böhran
həddinə çatdı. 90-cı illərin əvvəllərində SSRİ-nin demək olar
ki, əksər regionlarında millətlərin və xalqların azadlıq
hərəkatı başladı. İmperiyanın siyasi beyin mərkəzi, sovet
hərb maşınının köməyi ilə müxtəlif bölgələrdə, o cümlədən
Bakıda qanlı qırğınlar törətməklə SSRİ-yə süni nəfəs verməyə çalışırdı. Lakin bu mümkün olmadı. 1991-ci ilin avqustunda İttifaqın ləğv edilməsi haqqında qərar verildi və
Sovetlər Birliyi dünya xəritəsindən silindi.
Bildiyiniz kimi 18 oktyabr tarixində Azərbaycan Ali Soveti
Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktını qəbul edib.
Oktyabrın 8-də işə başlayan növbədənkənar sessiya
məsələni 4 gün müzakirə etsə də, qərar verməyi bir həftə
sonraya saxlayır. Nəhayət, 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali
Sovetin sessiyasında tarixi sənəd yekdilliklə qəbul edilir.
Elə həmin ilin dekabrının 29-da Azərbaycan Respublikasında ümumxalq səsverməsi keçirildi. Referendum bülleteninə bir sual yazılmışdı: "Siz "Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin qəbul etdiyi Konstitusiya Aktına
tərəfdarsınızmı?" Azərbaycan xalqı yekdilliklə respublikanın
dövlət müstəqilliyinə tərəfdar çıxdı.
Oktyabrın 18-də Azərbaycan Ali Soveti Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktını qəbul etsə də, Azərbaycan
özünün əsl müstəqilliyini Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
qayıdışından sonra əldə edir. 1993-cü ilin iyununda xalqın
təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev özü ilə
bərabər Azərbaycana siyasi müdriklik gətirdi. Məhz Ümummilli Liderin zəngin siyasi təcrübəsi, yüksək idarəçilik bacarığı
vətənə olan tükənməz sevgisi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təhlükədən qurtardı. Ulu Öndər ölkədə xaos və
anarxiyanı, cəmiyyətdə hökm sürən iqtisadi, siyasi və
mənəvi psixoloji gərginliyi aradan qaldırdı. Müstəqil Azərbaycan Respublikası möhkəm əsaslar üzərində yeni inkişaf xəttini tutdu. Respublikamızı Şərqdə ilk demokratik
Cümhuriyyət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi
elan edən Ümummilli Lider Heydər Əliyev müstəqilliyi qorumağı onu əldə etməkdən qat-qat çətindir məntiqi ilə nəhəng
dövlət quruculuğu işlərinə başladı. Ulu Öndər qarşıya çıxan
bütün sərhədləri yardı və qısa vaxt ərzində Azərbaycanın
səsi ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların kürsüsündən gəldi.
Müstəqilliyin əvəzsiz bir nemət olduğunu və xalqın tarixi
taleyində çox önəmli rol oynadığını böyük qürur hissi ilə
bəyan edən Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi
və dönməz etdi. Əsl müstəqillik isə öz sərvətlərinin tam
sahibi olmaqdır. 1994-cü ilin 20 sentyabrında Heydər
Əliyevin müəllifi olduğu nəhəng neft müqaviləsi “Əsrin
müqaviləsi” imzalandı. Bununla da Azərbaycan ilk dəfə
olaraq öz sərvətlərinin sahibi kimi çıxış etdi. Dünyanın ən
aparıcı dövlətlərinin qabaqcıl şirkətlərinin bu kontraktda iştirakı isə ölkəmizin regionda əhəmiyyətini və nüfuzunu artırdı.
Azərbaycan iri regional layihələrlə Avropanın və bütövlükdə
dünyanın enerji təhlükəsizliyi sisteminə qoşuldu.
1993-cü ildən başlayaraq dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlər və atılan məqsədyönlü
addımlar Azərbaycanın bugünkü uğurları üçün ən etibarlı
təməl oldu. Bir sözlə, əgər müstəqillik, Azərbaycanın suveren
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dövlət kimi mövcud olması tarixi zərurətdən irəli gələn hadisə
idisə, Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədiliyi və dönməzliyi
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlı olan
müasir tariximizin danılmaz faktıdır.
Bu gün Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyinin bərpa
edilməsinin 25-ci ildönümü tamam olur. Bu 25 ilin 13 ili
möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
keçmişdir. Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin 2003-cü
ildə keçirilən prezident seçkilərində qələbə qazanaraq
hakimiyyətə gəlməsi ilə qədim və zəngin dövlətçilik ənənələri
olan Azərbaycan tarixində yeni keyfiyyət mərhələsi başladı.
Ölkə Başçısının rəhbərliyi altında ötən 13 il ərzində ölkəmizdə
daxili siyasətdə - dövlət idarəçiliyində, ictimai-siyasi, iqtisadi,
mədəni həyatda müstəsna əhəmiyyət daşıyan işlər
görülmüşdür. Tamamilə yenidən qurulan Azərbaycan müasirləşmiş, modern bir ölkəyə çevrilmişdir. Xarici siyasət sahəsində
əhəmiyyətli fəaliyyət göstərilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq
neft-qaz, nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin reallaşdırıldığı
ölkə olmuş, mövqeləri möhkəmlənmiş, nüfuzu artmışdır. Azərbaycan dövləti ötən illərdə ölkəni xarici hərbi müdaxilədən qorumaq qabiliyyətində olan güclü ordu və müasir hərbi-sənaye
kompleksi yaratmışdır. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan
beynəlxalq silah sərgilərində özünəməxsus yer tutur.
Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin 13 ilində qədim
və zəngin Azərbaycan mədəniyyətinə yeni bir nəfəs gəlmişdir.
Azərbaycanın bir sıra maddi və qeyri-maddi irsi UNESCOnun irs siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycan Prezidenti
xalqının dünya mədəniyyəti yaradan bir xalq olduğunu bir
daha sübut edərək, ona böyük yaradıcılıq imkanları yaratmışdır. Azərbaycan Prezidentinin yaratdığı ilklərdən biri
Bakıda Bayraq meydanının yaradılması olmuşdur. Bununla
da dövlətçilik tariximizdə, bundan sonrakı bütün tariximizdə
yaşayacaq gözəl bir ənənənin əsası qoyulmuşdur. Ana dilinə
qayğı Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyətinin sahələrindən
biridir. Azərbaycan Prezidentinin ana dilimizin saflığının
qorunması haqqında imzaladığı sənədlər qloballaşma
şəraitində dilçilik elmimizin inkişafında yeni imkanlar açmışdır.
Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində xalqın milli
ruhu yüksəlmiş və özünəinamı artmışdır. Xalq və dövlət
arasında birlik, hakimiyyətin qanadları arasında səmərəli
əməkdaşlıq qurulmuşdur. Demokratikləşdirmə, vətəndaş
cəmiyyətinin qurulması məqsədi ilə geniş islahatlar həyata
keçirilmişdir. Çoxpartiyalı sistemin əsasları möhkəmləndirilmişdir. Azad mətbuat formalaşaraq inkişaf etmişdir.
Prezident İlham Əliyev əslində ölkədə möcüzə yaratmış,
dünyaya yeni bir model vermişdir”.
Çıxışının sonunda Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının
müavini Namiq Süleymanov “Azərbaycan Respublikasının
dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 oktyabr
2016-cı il tarixli 2378 saylı Sərəncamı rəhbər tutulmaqla
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 17 oktyabr
2016-cı il tarixli 50 saylı sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci
ildönümünün Daşkəsən rayonunda qeyd olunması ilə bağlı
Tədbirlər Planının artıq təsdiq edildiyini diqqətə çatdırmışdır.
Daha sonra çıxış edən natiqlər ötən 25 il ərzində Azərbaycan xalqının dövlət quruculuğu prosesində ən ümdə
amal, arzu və niyyətlərini gerçəkləşdirərək bütün sahələrdə
əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışaraq bildirdilər ki, uğurlu daxili
və xarici siyasət sayəsində dövlətçilik ənənələrimiz möhkəmlənmiş, iqtisadiyyatımız inkişaf etmiş, mədəniyyətimiz zənginləşmişdir. Müstəqil Azərbaycan Respublikası bu gün hər bir
vətəndaşımız və xaricdə yaşayan soydaşımız üçün əsl qürur
mənbəyidir. Xüsusilə vurğulandı ki, xalqımız tarix boyu
azadlıq uğrunda hər zaman fədakarcasına vuruşmuşdur və
1991-ci ilin 18 oktyabr tarixi də həmin əzmkarlıq bahasına
başa gəlmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın qüdrətli dövlətə çevrilməsinə yönəlmiş müdrik siyasəti bu gün
Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir
və Azərbaycan gündən-günə daha da güclənir, qüdrətlənir.
Elmar VÜQARLI

lkə başçısı cənab İlham Əliyevin 12 iyul 2016-cı il tarixli fərmanı ilə «Əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud
kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin
qaytarılması Qaydası» təsdiq edilmiş, eyni zamanda dövlət başçısının “2016-cı ildə vergi
sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətlərinin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi haqqında” 4 avqust tarixli sərəncamı ilə ölkəmizi turistlər üçün cəlbedici məkana
çevirmək və bütövlükdə turizm sektorunu inkişaf etdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası
ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara
görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Vergilər Nazirliyinə həvalə edilmişdir.
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«Tax Free» sistemi ölkədə turizm sektorunda son
illər ərzində görülən işlərin davamlılığının təmin
edilməsi və ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin
möhkəmləndirilməsi məqsədi daşıyır. Bu sistem ilkin
olaraq beynəlxalq hava limanlarında tətbiq edilməyə
başlanıb və gələcəkdə respublikanın digər sərhəd-buraxılış məntəqələrində tətbiq olunması nəzərdə tutulur.
Proqram təminatı və vahid elektron məlumat bazası
yaradıldıqdan, onun vergi və digər aidiyyəti dövlət
orqanlarının, habelə müvəkkil bankın istifadəsində
olan elektron informasiya sistemlərinə inteqrasiyası
təmin edildikdən sonra bu sistemin tədricən bütün
sərhəd-buraxılış məntəqələrində tətbiq olunacaq.
Bu sistemin tətbiqi xarici turistlərin ölkəyə cəlb
edilməsinə və onların ölkə ərazisində daha çox mal
almaqla, pərakəndə ticarətdə satış dövriyyəsinin
artırılmasına, ixrac yönümlü istehsalın stimullaşdırılmasına, xarici valyutanın ölkəyə axınının artmasına gətirib çıxarmalıdır.
“Tax Free” sisteminin tətbiqi şərtlərinə əsasən
turistin mal alan zaman şəxsiyyətini təsdiq edən
sənədi üzərində olmalıdır, alınan mal şəxsi istehlak
məqsədi daşımalıdır, bir alışda əldə edilmiş malın
ƏDV daxil olmaqla dəyəri 300 manatdan az olmamalıdır, turistə təqdim edilmiş elektron vergi hesab
fakturası (e-vhf) və malın alışını təsdiq edən
sənədləri özündə saxlamalıdır.
“Tax Free” sisteminin tətbiqində gömrük orqanlarının apardığı nəzarət prosesisinə əsasən alıcı
tərəfindən pasport təqdim edildikdən sonra satıcı eVHF-ni Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalında elektron vergi hesab-faktura sistemi vasitəsilə
tərtib edərək, həmin məlumatları real vaxt rejimində
vahid məlumat bazasına ötürür. E-VHF, ştrix-kod əks
olunmaqla, iki nüsxədə çap olunur və hər iki nüsxə
alıcıya təqdim edilir. E-VHF satıcının imzası və
mərkəzində bu əməliyyatların ƏDV-nin qaytarılması
şərti ilə həyata keçirildiyinə dair təsdiqedici qeyd olan
möhürlə təsdiqlənməklə təqdim olunmalıdır. Alıcı aldığı
malları Azərbaycan Respublikası ərazisindən
apardıqda həmin mallar üzrə ödənilmiş ƏDV-nin qay-

tarılması məqsədilə gömrük sərhəd-buraxılış məntəqəsində aldığı mallara dair e-VHF-ni pasportla birlikdə gömrük orqanı əməkdaşına təqdim edir.
E-VHF-nin məlumatları gömrük orqanı tərəfindən
vahid məlumat bazasında yoxlanılır və sonra avtomatik risk qiymətləndirməsi aparılır. Alıcının və ona
məxsus malların gömrük nəzarətindən keçməsi tələb
edildiyi halda, alıcı həmin malları gömrük baxışının
keçirilməsi məqsədilə gömrük orqanı əməkdaşlarına
təqdim etməlidir. Gömrük orqanı əməkdaşları təqdim
olunmuş mallarla vahid məlumat bazasına daxil
edilmiş məlumatların uyğunluğunu yoxladıqdan sonra
qaytarılacaq ƏDV məbləği barədə alıcının təqdim etdiyi e-VHF-də təsdiq qeydi aparır, onu möhürlə təsdiqləyərək alıcıya təqdim edəcək və vahid məlumat
bazasında e-VHF-ni təsdiqləməklə məlumatı real vaxt
rejimində
müvəkkil
banka
ötürür.
Risk
qiymətləndirməsinin nəticələri əsasında alıcıdan malları gömrük baxışı üçün təqdim etmək tələb olunmadıqda, qaytarılacaq ƏDV-nin yekun məbləğini əks
etdirən e-VHF gömrük orqanı tərəfindən möhürlə təsdiqlənərək məlumatlar real vaxt rejimində müvəkkil

Daşkəsən Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsi yanğın texnikalarını
və xilasetmə avadanlıqlarını rayon ictimaiyyətinə nümayiş etdirmişdir
oktyabr tarixində Daşkəsən Rayon Dövlət
Yanğından Mühafizə Hissəsi, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından
Mühafizə Xidmətinin Yanğın Texnikası şöbəsinin illik
tədbirlər planına uyğun olaraq rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin həyətində texnikalarının və
xilasetmə avadanlıqlarının baxış-təlimini keçirmişdir.
Maarifləndirmə tədbirində rayon İcra Hakimiyyətinin
əməkdaşları, rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının
üzvləri, rayon Gənclər və İdman İdarəsinin işçiləri, rayon
Təhsil şöbəsinin metodistləri, ümumtəhsil məktəblərinin
müəllim və şagirdləri, o cümlədən ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etmişlər.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Daşkəsən rayon Dövlət
Yanğından Mühafizə Hissəsinin rəisi daxili xidmət
polkovnik-leytenantı Xanlar Süleymanov rayon Dövlət
Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğın avtomobilləri və
avadanlıqları, xilasetmə vasitələri, onların təyinatı,
yanğından mühafizə hissəsinin gündəlik iş fəaliyyəti
barəsində ətraflı məlumat vermişdir.
Şərti həyəcan siqnalından sonra yanğın
texnikalarının və xilasetmə avadanlıqlarının nümayişinə
başlanmışdır. Keçirilən baxış-təlimin gedişatı boyunca
yanğınsöndürmə avtomobillərinin və vasitələrinin təyinatı və tətbiq olunma qaydaları haqqında məlumatlar
verilmiş, ilkin yanğınsöndürmə vasitələri ilə yanğının
söndürülməsi, fövqəladə hallar zamanı insanların
təxliyə olunması əyani olaraq nümayiş etdirilmişdir.
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Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin
Texnika üzrə rəis müavini, daxili xidmət baş leytenantı
Seymur Həsənov yanğınsöndürmənin ən çətin və şərəfli
peşələrdən biri olduğu qeyd edərək bildirmişdir ki, bu
sahədə çalışanlar təhlükəsizlik texnikasının təmin edilməsi
və sağlamlığın qorunması üçün bir sıra kompleks tədbirləri
yerinə yetirməlidirlər. Həmçinin xidməti vəzifələr icra olunarkən zərərli təsirlərin qarşısının alınması üçün bütün
gigiyenik və sanitar-texniki tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Yanğınların söndürülməsi, yanğınlarda xüsusi işlərin
aparılması zamanı təhlükəsizlik tələbləri, eləcə də yanğın avtomobillərinin və qoşqularının, elektrik qurğularının istismarı
zamanı təhlükəsizlik qaydaları haqqında rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin Xidmət üzrə rəis müavini, daxili xidmət mayoru Uğur Ələkbərov da ətraflı məlumat vermişdir.
Baxış-təlimdə çıxış edən rayon İcra Hakimiyyətinin
məsul işçisi, rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədr
müavini Elmar Əliyev əvvəlcə bütün tədbir iştirakçılarını
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab
Əhəd Abıyevin adından salamlamış, 10 oktyabr Yanğınsöndürənlərin peşə bayramı günü münasibəti ilə rayon
Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin bütün şəxsi heyətini təbrik etmiş və tədbirin təşkilatçılarına təşəkkürünü
bildirmişdir. Yanğın təhlükəsizliyi qurumlarının madditexniki, hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsində,
yanğın təhlükəsizliyi sistemi üçün milli kadrların yetişdirilməsində, sənayedə və kənd təsərrüfatında yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün hökumət
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sevənlər.

Elmar Ялийев
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banka ötürülür. E-VHF-nin bir nüsxəsi gömrük
orqanında saxlanılır, digər nüsxəsi isə alıcıya qaytarılır.
Alıcı dövlət sərhədinin buraxılış məntəqəsindən
keçdikdən sonra müvəkkil bank gömrük orqanı
tərəfindən möhürlə təsdiq olunmuş e-VHF-yə
əsasən qaytarılmalı olan ƏDV məbləğini alıcının
istəyinə uyğun olaraq milli valyutada nağd ödəniş
kimi və ya 10 iş günündən gec olmayaraq, xarici və
ya milli valyutada bank kartına və ya hesabına
köçürmə qaydasında qaytarır.
Qaydalara əsasən, ƏDV-nin qaytarılması aksizli mallara, ərzaq mallarına, dərman preparatları və
tibbi ləvazimatlara, ölkənin mədəni-tarixi sərvəti
hesab edilən, mədəni irsin qorunması üçün mühüm
əhəmiyyət daşıyan mallara, ölkə daxilində satışı
ƏDV-dən azad edilən mallara, ixracı üçün lisenziya
tələb olunan mallara, çərçivəyə salınmamış, emal
edilməmiş və ya çeşidlənməmiş qiymətli daşlara,
külçə şəklində qiymətli metallara, müşayiət olunmayan baqajla Azərbaycan Respublikasının
ərazisindən aparılan mallara, nəqliyyat vasitələri və
onların ehtiyat hissələrinə, poçt və ya internet xidməti vasitəsilə ixrac edilən mallara şamil olunmur.
Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsində
«Tax Free» bölməsi istifadəyə verilib, rəsmi internet
səhifəsində həmin bölməyə keçid yerləşdirilib. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində hazırlanmış məlumatlar nazirliyin rəsmi internet saytında, həm “Facebook”,
həm də “Twitter” sosial şəbəkələrində yerləşdirilib.
“Tax Free” sistemini öz ticarət obyektlərində tətbiq edən satıcılar isə bu sistemə qoşulmaq üçün
zəruri olan tələblər, qeydiyyat və qeydiyyatın ləğv olunma prosesi, öz mağazalarında malların satışının
rəsmiləşdirilməsi, habelə Vergilər Nazirliyinin İnternet
vergi idarəsi portalındakı “Tax Free” bölməsindən istifadə təlimatı ilə tanış ola bilərlər.
Səhifədə həm də ölkə üzrə “Tax Free” sisteminə qoşulmuş bütün ticarət obyektləri barədə
məlumatla (obyektin adı, yerləşmə ünvanı) ətraflı
tanış olmaq mümkündür.
ƏDV-nin qaytarılması, o cümlədən ölkə
ərazisindəki hava limanlarında “Tax Free” məntəqələri barədə ətraflı məlumatlar isə “TAX REFUND” bölməsində yer alır.
Bundan başqa səhifədə əks-əlaqə yaratmaq
imkanları da təqdim olunur ki, bunlar Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzi (195-1), Vergi ödəyicilərinə
xidmət mərkəzləri barədə məlumatlar və nazirliyin
rəsmi səhifəsindəki sual-cavab bölməsi vasitəsilə
yaradılmış imkanları özündə cəmləşdirir.
12 saylı Ərazi Vergilər Departamenti
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Əziz balamız Jalə!
Səni doğum günün münasibətilə ürəkdən təbrik edirik.
Sənə həyatda ən şirin nemət
olan can sağlığı, uzun ömür,
xoşbəxtlik diləyirik. Arzumuz
budur ki, böyüyüb Vətənə
layiq övlad olasan. Yaşın neçə
olursa, olsun, hər şeyin ən
gözəli qoy səninlə olsun.
Təbrik edirlər: atan Rabil, anan Vüsalə, babaların Ələddin, Əli, nənələrin Validə, Lalə, bir də
bütün səni sevənlər.
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qərarlarının qəbul edilməsində, Azərbaycan yanğınsöndürənlərinin fədakar əməyinin dövlət səviyyəsində
qiymətləndirilməsində ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin tarixi xidmətlərindən geniş söhbət açan E.Əliyev
1969-1982-ci illərdə, həmçinin ikinci dəfə müstəqilliyimizə
qovuşduğumuz dövrdə ulu öndər Heydər Əliyevin
qayğısı sayəsində əhalinin yanğın təhlükəsizliyinin daha
etibarlı şəkildə təmin olunması məqsədilə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərdən və bu xəttin möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsindən danışmışdır.
Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar
mütəxəssislər tərəfindən cavablandırılmışdır.
Elmar VÜQARLI
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Əzizimiz Paşa
Paşayev!
Səni doğum –ad
günün, 50 yaşının
tamam olması münasibətilə
səmimi
qəlbdən təbrik edir,
uzun ömür, möhkəm
cansağlığı diləyir,ən
xoş
arzularımızı
bildiririk.
Hörmətlə, Cavanşir, Xəyal Qocayevlər
ailəsi.
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