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Èlham ßliyev: “Ulu þndÿr Heydÿr ßliyev Azÿrbaycanûn
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 məh-
sula qədər Azərbaycanda istehsal olunsun və əminəm ki, istehsal olunacaq.
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Àçàä ëû üû ìû çûí 
ÿí ìö ùöì óüóð ëà ðûí äàí 
áè ðè þë êÿ ìè çèí èí êè øà ôû äûð

25 èë èí ñàí þì ðö ö÷öí áþ éöê çà ìàí
êÿ ñè éè äèð. Ëà êèí äþâ ëÿò âÿ òà ðèõ ö÷öí áþ éöê
äþâð äå éèë. Áè çèì ö÷öí ñîí äÿ ðÿ úÿ ñå âèí -
äè ðè úè äèð êè, òà ðèõ ö÷öí óçóí îë ìà éàí áó
çà ìàí ìöä äÿ òèí äÿ Àçÿð áàé úàí ÷îõ áþ -
éöê èí êè øàô éî ëó êå ÷èá, úÿ ìèé éÿò ùÿ éà òû íûí
áö òöí ñà ùÿ ëÿ ðèí äÿ ìö êÿì ìÿë èñ ëà ùàò ëàð
ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëèá. 7 èë ÿâ âÿë þë êÿ ìèç äÿ êå -
÷èä äþâ ðö òàì áà øà ÷à òûá. Áó ýöí áåé íÿë -
õàëã àëÿì äÿ þçö íöí ëà éèã ëè éå ðè íè òó òàí
Àçÿð áàé úàí ùÿì äÿ àé ðû- àé ðû þë êÿ ëÿ ðèí ñî -
ñèàë- èã òè ñà äè èí êè øàô éî ëóí äà þð íÿê
ýþ òöð äö éö áèð äþâ ëÿò äèð. 

Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éåâèí ãàð øû éà ãîé -
äó üó áàø ëû úà ìÿã ñÿä Àçÿð áàé úà íû èí êè øàô
åò ìèø äþâ ëÿò ëÿð ñÿ âèé éÿ ñè íÿ ÷àò äûð ìàã äûð.
Ñîí 13 èë äÿ ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëÿí ìÿã ñÿä éþí -
ëö ñè éà ñÿò ñà éÿ ñèí äÿ Àçÿð áàé úà íûí áö òöí
áþë ýÿ ëÿ ðè éå íè èí êè øàô ìÿð ùÿ ëÿ ñè íÿ ãÿ äÿì
ãî éóá. Þë êÿ ìè çèí ýö íö- ýöí äÿí éöê ñÿ ëÿí,
ìî äåð í ëÿ øÿí öí âàí ëà ðûí äàí áè ðè äÿ þç òÿ -
ðÿã ãè òåì ïè èëÿ ñå ÷è ëÿí Äàø êÿ ñÿí ðà éî íó -
äóð. Äàø êÿ ñÿí  Àçÿð áàé úàí ÑÑÐ- äÿ
èí çè áà òè ðà éîí êèìè 1930-úó èë äÿ òÿø êèë åäè -
ëèá. ßðà çè ñè 1046 êâ.êì, ÿùà ëè ñè 35 ìèí íÿ -
ôÿ ðÿ éà õûí äûð.  Ðà éîí äà 1 øÿ ùÿð, 5 ãÿ ñÿ áÿ
âÿ 43 êÿíä âàð. Ùè íàë äàü äàí âÿ Ãîø ãàð
äà üûí äàí ìÿü ðóð ëóã ëà áîé ëà íàí óúà ãàð ëû
çèð âÿ ëÿ ðè, áóì áóç, ýóð ñó ëó ÷àé ëà ðû, òÿ ìèç,
ñàô ùà âà ñû, éà øûë ëû üà áö ðö íÿí äèë áÿð ýó -
øÿñè, öìó ìèé éÿò ëÿ, èëèí áö òöí ôÿ ñèë ëÿ ðèí äÿ
òÿ áèÿ òè íèí ÿñ ðà ðÿí ýèç ìÿí çÿ ðÿ ñè èëÿ èí ñà -
íûí ðó ùó íó îõ øà éàí Äàø êÿ ñÿ íèí èí êè øà ôû
äîü ðó äàí äà ãö ðóð âå ðè úè äèð. Äöø ìÿ íèí
ãàð øû ñûí äà ùÿð çà ìàí ìÿ òèí ëèê ëÿ äà éà íàí,
ñûë äû ðûì ëû ãà éà ëà ðû èëÿ àëûí ìàç ãà ëà éà ÷åâ -
ðè ëÿí áó äàü ëàð äè éà ðû ñîí èë ëÿð ùÿì äÿ
ìþù òÿ øÿì ãó ðó úó ëóã ìåé äà íû íà ÷åâ ðè ëèá.
Èí äè Äàø êÿ ñÿ íÿ àéàã áà ñàí ùÿð êÿñ åëÿ
èëê àä äûì äà ðà éî íóí ñîí èë ëÿð äÿ êå÷ äè éè
èí êè øàô éî ëó íóí, ãó ðó úó ëó üóí âÿ àáàä ëû üûí
øà ùè äè îëóð. 

Éå íè öí âàí ëàð ðà éî íóí 
ñè ìà ñû íû äÿ éè øèá

Óú ãàð äàü ðà éîí ëà ðûí äàí îëàí Äàø êÿ -
ñÿ íèí éàøàéûø ìÿíòÿãÿëÿðèíÿ òÿ áèè ãà çûí
âå ðèë ìÿ ñè, ùå÷ âàõò øîñå éî ëó íóí îë ìà äû -
üû êÿí ä ëÿ ðÿ àñ ôàëò éî ëóí ÷ÿ êèë ìÿ ñè, äàü
÷àé ëà ðû íûí öçÿ ðèí äÿ êþð ïö ëÿ ðèí ñà ëûí ìà ñû
ìöñ òÿ ãèë ëè éè ìè çèí áÿù ðÿ ëÿðè äèð. Ùàí ñû êè 70
èë ëèê ñî âåò ùà êè ìèé éÿ òè èë ëÿ ðèí äÿ áóí ëà ðûí
ùå÷ áè ðè åäèë ìÿ ìèø äè. Òÿê úÿ ñîí 12-13 èë -
äÿ ðà éîí ÿðà çè ñèí äÿ îë äóã úà ìö ùöì ëà -
éè ùÿ ëÿð ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëèá, ìþù òÿ øÿì
òè êè ëè ëÿ ðèí òÿ ìÿ ëè ãî éó ëà ðàã óüóð ëà áà øà
÷àò äû ðû ëûá. Èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðè ëÿí âÿ éå íè äÿí
ãó ðó ëàí ñÿ ùèé éÿ âÿ òÿù ñèë ìöÿñ ñè ñÿ ëÿ ðè,
óøàã áàü ÷à ëà ðû, éîë ëàð, éîë þòö ðö úö ëÿ ðè, èä -
ìàí ãóð üó ëà ðû, ïàð ê ëàð, èí çè áà òè áè íà ëàð ðà -
éî íóí ñè ìà ñû íû òà ìà ìè ëÿ äÿ éè øèá. Áó
äþâ ð äÿ ùÿì àé ðû- àé ðû äþâ ëÿò ïðîã ðàì ëà ðûí -
äàí, ùÿì éà ðà äûë ìûø àçàä ñà ùèá êàð ëûã
ìö ùè òèí äÿí èðÿ ëè ýÿ ëÿ ðÿê ðà éîí äà ÷îõ ñàé ëû
õèä ìÿò âÿ èñ òåù ñàë ñà ùÿ ëÿ ðè ôÿà ëèé éÿ òÿ
áàø ëà éûá. 

Ðà éîí äà ñîí èë ëÿð äÿ ýå íèø âö ñÿò àëàí
éå íè äÿí ãóð ìà âÿ àáàä ëûã èø ëÿ ðè Äàø êÿ ñÿí
øÿ ùÿ ðè íèí òèì ñà ëûí äà àé äûí ýþ ðö íöð. Øÿ -
ùÿ ðèí êà íà ëè çà ñè éà, êö ÷ÿ ëÿ ðè íèí èøûã ëàí äûð -
ìà ñèñ òåì ëÿ ðè éå íè äÿí ãó ðó ëóá, áö òöí
éà øà éûø áè íà ëà ðûí äà áÿð ïà- ýöú ëÿí äèð ìÿ
èø ëÿ ðè àïà ðû ëûá, ìÿ äÿ íèé éÿò åâè íèí, éà øà éûø
áè íà ëà ðû íûí äàì þð òöê ëÿ ðè òÿ ìèð åäè ëèá, Áàé -
ðàã ìåé äà íû éà ðà äû ëûá.

Äàø êÿ ñÿí äÿ Àçÿð áàé úà íûí ìöñ òÿ ãèë -
ëè éè íèí òÿ ìèí îëóí ìà ñûí äà, äþâ ëÿò ÷è ëè éè ìè -
çèí ìþù êÿì ÿñàñ ëàð öçÿ ðèí äÿ
ãó ðóë ìà ñûí äà âÿ ðåñ ïóá ëè êà ìû çûí èí êè øà -
ôûí äà ìöñ òÿñ íà õèä ìÿò ëÿ ðè îëàí öìóì ìèë ëè
ëè äåð Ùåé äÿð ßëè éå âèí õà òè ðÿ ñè äÿ ÿáÿ äè ëÿø -

äè ðè ëèá. Öìóì ìèë ëè ëè äå ðèí àäû íû äà øû éàí
ïàðê äàø êÿ ñÿí ëè ëÿ ðèí ÿí ñå âèì ëè èñ òè ðà ùÿò
éåð ëÿ ðèí äÿí áè ðè äèð. Äàø êÿ ñÿí øÿ ùÿ ðè íèí
ìÿð êÿ çèí äÿ èñÿ óëó þí äÿ ðèí àáè äÿ ñè óúàë -
äû ëûá. 2014-úö èë îê ò éàá ðûí 17-äÿ Ïðå çè äåíò 
Èë ùàì ßëè éåâ âÿ õà íû ìû Ìåù ðè áàí ßëè éå âà
Äàø êÿ ñÿí äÿ Ùåé äÿð ßëè éåâ Ìÿð êÿ çè íèí
à÷û ëû øûí äà èø òè ðàê åäèá ëÿð. Àçÿð áàé úà íûí
Ùåé äÿð ßëè éåâ èð ñè íÿ ÿñàñ ëà íàí äà âàì ëû
èí êè øàô êîí ñåï ñè éà ñû íûí ìà ùèé éÿ òè íèí àé -
äûí øÿ êèë äÿ þé ðÿ íèë ìÿ ñèí äÿ, óëó þí äÿ ðèí èð -
ñè íèí ýÿíú âÿ áþ éö ìÿê äÿ îëàí íÿ ñ ëÿ
÷àò äû ðûë ìà ñû èøèí äÿ ìö ùöì ðîë îé íà éàí áó
ìÿð êÿç ùÿì äÿ Äàø êÿ ñÿí øÿ ùÿ ðè íèí ýþð -
êÿ ìè íÿ õö ñó ñè ýþ çÿë ëèê âå ðèð. Ìÿð êÿ çèí
à÷û ëû øûí äà èø òè ðàê åäÿí äþâ ëÿò áàø ÷û ñû Èë -
ùàì ßëè éåâ äà ùè øÿõ ñèé éÿ òèí Àçÿð áàé úàí
õàë ãû, äþâ ëÿ òè ãàð øû ñûí äà êû õèä ìÿò ëÿ ðè íèí
áþ éöê ëö éöí äÿí ýå íèø áÿùñ åäÿ ðÿê, áó èð -
ñèí þé ðÿ íèë ìÿ ñè íèí âÿ ýÿ ëÿ úÿê íÿ ñèë ëÿ ðÿ
÷àò äû ðûë ìà ñû íûí âà úèá ëè éè íè ãåéä åäèá.

Áóí ëàð äàí ÿëà âÿ ñîí èë ëÿð äÿ Äàø êÿ ñÿí -
äÿ 80 ÷àð ïà éû ëûã ðà éîí ìÿð êÿ çè õÿñ òÿ õà íà -
ñû, ÿëèë âÿ øÿ ùèä àè ëÿ ëÿ ðè ö÷öí öìó ìè ëèê äÿ 32
ìÿí çèë ëè 2, ãÿ çà ëû âÿ çèé éÿ òèí äÿ îëàí ÷îõ -
ìÿí çèë ëè éà øà éûø áè íà ëà ðû íûí ñà êèí ëÿ ðè ö÷öí
48 ìÿí çèë ëè 3 éà øà éûø áè íà ñû, 168 øà ýèðä
éåð ëèê 13 öìóì òÿù ñèë ìÿê òÿá áè íà ñû èí øà
îëó íóá, 3470 øà ýèðä éåð ëèê 10 ìÿê òÿá áè íà -
ñû âÿ 200 éåð ëèê 3 êþð ïÿ ëÿð åâè - óøàã áàü -
÷à ñû ÿñàñ ëû òÿ ìèð åäè ëèá. Ðà éîí èú ðà
ùà êè ìèé éÿ òè ö÷öí éå íè èí çè áà òè áè íà, ñòà òèñ -
òè êà  èäà ðÿ ñè íèí èí çè áà òè áè íà ñû, Ýÿí ú ëÿ ðèí
Òÿ ëèì âÿ Èñ òè ðà ùÿò Ìÿð êÿ çè, àâ òî âàü çàë
êîì ï ëåê ñè òè êè ëèá, ìÿð êÿ çè êè òàá õà íà òÿ ìèð
åäè ëèá, Äàø êÿ ñÿí øÿ ùÿ ðèí äÿ Ùåé äÿð ßëè éåâ
ïðîñ ïåê òè íÿ, Ùåé äÿð ßëè éåâ ìåé äà íû íà âÿ
áÿ çè êö ÷ÿ ëÿ ðÿ éå íè àñ ôàëò þð òö éö ñà ëû íûá, áèð
ñû ðà ìöÿñ ñè ñÿ ëÿð äÿ ÿñàñ ëû òÿ ìèð èø ëÿ ðè àïà -
ðû ëûá. Áö òöí áóí ëàð îíó ýþñ òÿ ðèð êè, Àçÿð áàé -
úàí äà ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëÿí èí êè øàô âÿ
ãó ðó úó ëóã ñè éà ñÿ òè Äàø êÿ ñÿí äÿ óüóð ëà
ðåàë ëà øûð. Éå íè èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðè ëÿí ùÿð áèð öí -
âàí áö òþâ ëöê äÿ ùÿì ðà éî íóí, ùÿì äÿ Äàø -
êÿ ñÿí øÿ ùÿ ðè íèí ñè ìà ñû íû ýþ çÿë ëÿø äè ðèá. 

Óüóð ëà ðûí ìöÿë ëè ôè Ïðå çè äåí ò äèð

Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éå âèí ùÿ éà òà êå -
÷èð äè éè óüóð ëó ñè éà ñÿò þë êÿ ìè çèí ìöñ òÿ ãèë -
ëè éè íè äà ùà äà ìþù êÿì ëÿí äèð äè éè êè ìè ùÿð
áèð øÿ ùÿ ðè ìè çè, ðà éî íó ìó çó äà èí êè øàô éî -
ëó íà ÷û õà ðûá. Îäóð êè, Äàø êÿ ñÿ íèí äÿ èí êè -
øà ôûí äàí äà íû øàð êÿí ãåéä åò ìÿ ëè éèê êè, áó
òÿ ðÿã ãè íèí ìöÿë ëè ôè Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éåâ -
äèð. Ãà çà íû ëàí ùÿð áèð íàè ëèé éÿ òÿ äþâ ëÿò

áàø ÷û ñû íûí ýþñ òÿð äè éè áþ éöê äèã ãÿò âÿ
ãàé üû ñà éÿ ñèí äÿ íàèë îëó íóá. 

Þë êÿ ðÿù áÿ ðè Äàø êÿ ñÿ íÿ èêè äÿ ôÿ ñÿ ôÿð
åäèá. Áó ñÿ ôÿð ëÿ ðèí ùÿð áè ðè ðà éî íóí òà ðè õèí -
äÿ ñè ëèí ìÿç èç ãî éóá, îíóí èí êè øà ôû íà éå -
íè òÿ êàí âå ðèá. Áè ðèí úè äÿ ôÿ 2006-úû èë
îê ò éàá ðûí 31-äÿ åò äè éè ñÿ ôÿð çà ìà íû äþâ ëÿò
áàø ÷û ñû öìóì ìèë ëè ëè äåð Ùåé äÿð ßëè éå âèí
àáè äÿ ñè íèí, Ùåé äÿð ßëè éåâ Ìó çå éè íèí,
öìó ìè óçóí ëó üó 47,4 êì. îëàí Ýÿí úÿ-
 Äàø êÿ ñÿí- Õîø áó ëàã àâ òî ìî áèë éî ëó íóí
à÷û ëû øû, Ãà ðà áàü ìö ùà ðè áÿ ñè ÿëèë ëÿ ðè âÿ øÿ -
ùèä àè ëÿ ëÿ ðè ö÷öí òè êèë ìèø éà øà éûø áè íà ñû íûí
èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðèë ìÿ ñè ìÿ ðà ñèì ëÿ ðèí äÿ èø òè ðàê
åäèá, ùÿì ÷è íèí øÿ ùèä Àíàð Ìöð ñÿ ëîâ àäû -
íà øÿ ùÿð 2 ñàé ëû îð òà ìÿê òÿ áÿ ýå äèá, “Äàø -
êÿ ñÿí Ôè ëèç ñàô ëàø äûð ìà” ÀÑÚ- íèí ôÿà ëèé éÿ òè
èëÿ òà íûø îëóá.

2014-úö èë îê ò éàá ðûí 17-äÿ åò äè éè ñÿ ôÿð
çà ìà íû èñÿ Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éåâ Äàø -
êÿ ñÿí øÿ ùÿ ðèí äÿ Ùåé äÿð ßëè éåâ Ìÿð êÿ çè -
íèí, éå íè àâ òî âàü çàë êîì ï ëåê ñè íèí âÿ
Ýÿí ú ëÿ ðèí Òÿ ëèì âÿ Èñ òè ðà ùÿò Ìÿð êÿ çè íèí
à÷û ëû øûí äà èø òè ðàê åäèá, ðà éîí èú ðà ùà êè ìèé -
éÿ òè íèí éå íè áè íà ñûí äà éà ðà äû ëàí øÿ ðàèò ëÿ
òà íûø îëóá. 

Áó  ñÿ ôÿð äÿí ñîí ðà Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè -
éåâ Äàø êÿ ñÿí øÿ ùÿ ðèí äÿ àáàä ëûã- ãó ðó úó -
ëóã èø ëÿ ðè íèí äà âàì åò äè ðèë ìÿ ñè íè, ùà áå ëÿ
“Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû ðå ýèîí ëà ðû íûí
2014-2018-úè èë ëÿð äÿ ñî ñèàë- èã òè ñà äè èí êè øà ôû
Äþâ ëÿò Ïðîã ðà ìû”íäà ðà éîí öç ðÿ ìöÿé éÿí
îëóí ìóø òÿä áèð ëÿ ðèí ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè íè
òÿ ìèí åò ìÿê ìÿã ñÿ äè ëÿ 2 ìèë éîí ìà íàò
àé ðûë ìà ñû áà ðÿ äÿ ñÿ ðÿí úàì èì çà ëà éûá. 

Õà òûð ëà äàã êè, Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éå -
âèí áóí äàí ÿâ âÿë, 2012-úè èë àï ðå ëèí 2-äÿ
èì çà ëà äû üû ñÿ ðÿí úàì ëà ö÷ ìèí íÿ ôÿð ÿùà -
ëè íèí éà øà äû üû 13 éà øà éûø ìÿí òÿ ãÿ ñè íè áèð -
ëÿø äè ðÿí Çà üà ëû- Êîë ëó- ×û ðàã ëû àâ òî ìî áèë
éî ëó íóí òè êèí òè ñè ìÿã ñÿ äè èëÿ 2012-úè èë
äþâ ëÿò áöä úÿ ñèí äÿ íÿ çÿð äÿ òó òóë ìóø
Àçÿð áàé úàí Ïðå çè äåí òè íèí Åù òè éàò Ôîí -
äóí äàí Äàø êÿ ñÿí Ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ -
òè íÿ èë êèí îëà ðàã 3 ìèë éîí ìà íàò àé ðû ëûá.
Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éå âèí 10 éàí âàð 2013-
úö èë òà ðèõ ëè ñÿ ðÿí úà ìû èëÿ èñÿ Äàø êÿ ñÿí ðà -
éî íó íóí ñî ñèàë- èã òè ñà äè èí êè øà ôû íûí
ñö ðÿò ëÿí äè ðèë ìÿ ñè ìÿã ñÿ äè èëÿ ðà éîí èú ðà
ùà êè ìèé éÿ òè íÿ Ïðå çè äåí òèí Åù òè éàò Ôîí -
äóí äàí 2 ìèë éîí ìà íàò àé ðû ëûá. Áå ëÿ ëèê ëÿ,
ñîí èë ëÿð äÿ Äàø êÿ ñÿ íèí ñî ñèàë- èã òè ñà äè èí -
êè øà ôû íûí ñö ðÿò ëÿí äè ðèë ìÿ ñè ìÿã ñÿ äè ëÿ Ïðå -
çè äåí òèí Åù òè éàò Ôîí äóí äàí 4 ìèë éîí
ìà íàò àé ðû ëûá. Áö òöí áóí ëà ðûí íÿ òè úÿ ñè îëà -
ðàã Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû ðå ýèîí ëà ðû -

íûí ñî ñèàë- èã òè ñà äè èí êè øà ôû íà äàèð äþâ ëÿò
ïðîã ðàì ëà ðû Äàø êÿ ñÿí ðà éî íóí äà äà
óüóð ëà ðåàë ëà øûð.

“Éå íè Äàø êÿ ñÿí” èäå éà ñû äà ìÿùç áó
éöê ñÿ ëèø äÿí âÿ Ïðå çè äåí òèí éö ðöò äö éö èí -
êè øàô ñè éà ñÿ òèí äÿí ãàé íàã ëà íûð. Ãåéä
åäÿê êè, ðà éî íóí áö òöí äà õè ëè éîë ëà ðû íûí,
êþð ïö ëÿ ðèí ÿñàñ ëû òÿ ìèðè öç ðÿ Äàø êÿ ñÿí
ÐÈÙ òÿ ðÿ ôèí äÿí Íà çèð ëÿð Êà áè íå òè íÿ êîì -
ïëåêñ ëà éè ùÿ òÿê ëèô ëÿ ðè èø ëÿ íèá òÿã äèì îëó íóá.
3300 íÿ ôÿð ÿùà ëè íèí éà øà äû üû 9 éà øà éûø
ìÿí òÿ ãÿ ñè íè áèð ëÿø äè ðÿí 25 êè ëî ìåòð óçóí -
ëó üóí äà Äàø êÿ ñÿí - ßìèð âàð - Ãà áàã òÿ ïÿ
àâ òî ìî áèë éî ëó íóí òè êèí òè ñè öç ðÿ ìö âà ôèã ñÿ -
íÿä ëÿð àè äèé éÿ òè öç ðÿ ãó ðóì ëà ðà òÿã äèì åäè -
ëèá âÿ  áó  ëàéèùÿíèí ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè
“Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû ðå ýèîí ëà ðû íûí
2014-2018-úè èë ëÿð äÿ ñî ñèàë- èã òè ñà äè èí êè øà ôû
Äþâ ëÿò Ïðîã ðà ìû”íà äà õèë åäè ëèá. 

Áó íóí ëà áàü ëû Äàø êÿ ñÿí Ðà éîí Èú ðà
Ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû ßùÿä Àáû éå âèí ôè -
êèð ëÿ ðè íè þé ðÿí äèê. Î äå äè: “Áó ýöí Äàø êÿ -
ñÿí ðà éî íó þçö íöí äè íà ìèê èí êè øàô
äþâ ðö íö éà øà éûð. Ðå ýèîí ëà ðû ìû çûí ñî ñèàë-
 èã òè ñà äè èí êè øà ôû íà äàèð ö÷öí úö Äþâ ëÿò
Ïðîã ðà ìûí äà ðà éî íó ìóç ëà áàü ëû òÿä áèð ëÿ -
ðèí éöê ñÿê ñÿ âèé éÿ äÿ éå ðè íÿ éå òè ðèë ìÿ ñè
áó íó ÿìèí ëèê ëÿ ñþé ëÿ ìÿ éÿ ÿñàñ âå ðèð. Úà -
ðè èëèí þòÿí äþâ ðö íöí ñî ñèàë- èã òè ñà äè ýþñ òÿ -
ðè úè ëÿ ðè ôî íóí äà áó ôèê ðè äÿ èíàì ëà ñþé ëÿ éÿ
áè ëÿ ðèê êè, 2016-úû èë Àçÿð áàé úà íûí òÿ áèè
ñÿð âÿò ëÿð ëÿ çÿí ýèí ðà éî íó îëàí Äàø êÿ ñÿ -
íèí òà ðè õè íÿ ñö ðÿò ëè èí êè øàô äþâ ðö êè ìè éà -
çû ëà úàã. Áó ýöí ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿê äÿ îëàí
“Éå íè Äàø êÿ ñÿí” ëà éè ùÿ ñè äÿ úÿ íàá Ïðå çè -
äåí òèí éö ðöò äö éö èí êè øàô ñè éà ñÿ òèí äÿí
ãàé íàã ëà íûð. Áó ëà éè ùÿ áö òöí ðà éîí èú òè -
ìàèé éÿ òè íèí äÿ ðèí ðà çû ëû üû èëÿ ãàð øû ëà íûð, áÿ -
éÿ íè ëèð âÿ äÿñ òÿê ëÿ íèð.  

Áó ëà éè ùÿ ùÿì äÿ îí äàí õÿ áÿð âå ðèð
êè, äþâ ëÿò äàü ëàð äè éà ðû íûí òÿ ðÿã ãè ñè ö÷öí
ùÿð úöð ãàé üû âÿ êþ ìÿê ýþñ òÿ ðèð. Èí äè 25-
úè èë äþ íö ìö íö ãåéä åò äè éè ìèç ìöñ òÿ ãèë ëè -
éè ìè çèí ÿí ìö ùöì íàè ëèé éÿò ëÿ ðèí äÿí áè ðè
îäóð êè, áèç þç èí êè øàô éî ëó ìó çó ìöÿé éÿí
åò ìè øèê âÿ áó éîë ëà èíàì ëà ýå äè ðèê. Èí äè áö -
òöí ñÿð âÿò ëÿ ðè ìèç þçö ìö çÿ ìÿõ ñóñ äóð. Èí -
äè ùÿð áèð ìàä äè íå ìÿ òè ìèç õàë ãû ìû çà
ìÿõ ñóñ äóð. Äþâ ëÿò áàø ÷û ñû ìþù òÿ ðÿì 
Èë ùàì ßëè éåâ áö òöí ìþâ úóä èì êàí ëà ðû ìû -
çû ìöä ðèê ëèê ëÿ, ãÿ òèé éÿò ëÿ, áþ éöê óçàã ýþ -
ðÿí ëèê ëÿ þë êÿ ìè çèí èí êè øà ôû íà éþ íÿë äèð.
Ìÿùç äþâ ëÿò áàø ÷û ñû íûí óüóð ëó ñè éàñÿ òè íÿ -
òè úÿ ñèí äÿ Äàø êÿ ñÿí äÿ èí êè øàô åäèð, þçö -
íÿ ìÿõ ñóñ èí êè øàô òåì ïè èëÿ ôÿð ã ëÿ íèð”.

Èã òè ñà äè ìöñ òÿ ãèë ëèé ìè çèí 
òÿ ìèí îëóí ìà ñû íà ìö ùöì òþù ôÿ 

Òÿã äè ðÿ ëà éèã ùàë äûð êè, Äàø êÿ ñÿ íè
Àçÿð áàé úàí äà äàü ðà éîí ëà ðû àðà ñûí äà þí -
úöë ëÿð ñû ðà ñû íà ÷û õà ðàí ÿñàñ úÿ ùÿò ëÿð äÿí
áè ðè ñî ñèàë- èã òè ñà äè ñà ùÿ äÿ ÿë äÿ îëó íàí
óüóð ëàð äûð. Ðåñ ïóá ëè êà ìûç äà àïà ðû ëàí äö -
øö íöë ìöø ñî ñèàë- èã òè ñà äè ñè éà ñÿò ñà -
éÿñèíäÿ áó ðà éî íóí äà ùÿð òÿ ðÿô ëè èí êè øà ôû
ö÷öí áþ éöê èø ëÿð ýþ ðö ëöá âÿ áó èø ëÿð ùà çûð -
äà äà óüóð ëà äà âàì åò äè ðè ëèð. Ùÿ éà òà êå ÷è -
ðè ëÿí ìÿã ñÿä éþí ëö ñè éà ñÿò âÿ äþâ ëÿò
ãàé üû ñû íÿ òè úÿ ñèí äÿ Äàø êÿ ñÿí äÿ ìöà ñèð
ñòàí äàð ò ëà ðà úà âàá âå ðÿí ìÿù ñóë èñ òåù ñàë
åäÿí ìöÿñ ñè ñÿ ëÿð éà ðà äû ëûá.  

Îäóð êè, ÿñà ñÿí àã ðàð ðà éîí îë ìà ñû -
íà áàõ ìà éà ðàã Äàø êÿ ñÿ íèí ñîí èë ëÿð äÿ
ÿë äÿ åò äè éè ñî ñèàë- èã òè ñà äè ýþñ òÿ ðè úè ëÿð ðà -
éî íóí èí êè øà ôû íûí ìöñ áÿò äè íà ìè êà ñûí -
äàí õÿ áÿð âå ðèð. Ðåñ ïóá ëè êà ìû çûí äè ýÿð
ðà éîí ëà ðûí äà îë äó üó êè ìè, Äàø êÿ ñÿí äÿ äÿ
áó èëèí þòÿí äþâ ðöí äÿ èã òè ñà äè âÿ ñî ñèàë
ñà ùÿ äÿ ìöñ áÿò íÿ òè úÿ ëÿð ÿë äÿ îëó íóá. Õö -
ñó ñÿí èã òè ñà äèé éà òûí ÿñàñ ñà ùÿ ëÿ ðèí äÿ èñ -
òåù ñàë îëóí ìóø ìÿù ñóë âÿ õèä ìÿò ëÿ ðèí
öìó ìè ùÿú ìè ÿâ âÿë êè èëÿ íèñ áÿ òÿí ìöõ òÿ -
ëèô ñà ùÿ ëÿð öç ðÿ õåé ëè àð òûá. Ìÿ ñÿ ëÿí, öìó -
ìè ìÿù ñóë áó ðà õû ëû øû 2003-úö èëÿ íèñ áÿò äÿ
2016-úû èëèí þòÿí äþâ ðö ÿð çèí äÿ 2,4 äÿ ôÿ,
êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íûí öìó ìè ìÿù ñó ëó 1,2
äÿ ôÿ, ñÿ íà éå ìÿù ñó ëó íóí ùÿú ìè 2,2 äÿ -
ôÿ ÷î õà ëûá. Òÿê úÿ áó èë êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû èñ -
òåù ñàë ÷û ëà ðû íà 647,9 ìèí ìà íàò
ñóá ñè äè éà, Ñà ùèá êàð ëû üà Êþ ìÿê Ìèë ëè Ôîí -
äó âà ñè òÿ ñè èëÿ 257 ñà ùèá êà ðà 4 ìëí. 330
ìèí ìà íàò ýö çÿø ò ëè êðå äèò âå ðè ëèá. Áó êðå -
äèò ëÿð ùå ñà áû íà  658  éå íè èø éå ðè éà ðà äû -
ëûá. Öìó ìèé éÿò ëÿ èñÿ, 2003-2016-úû èë
ÿð çèí äÿ ðà éîí äà 3129-ó äàè ìè îë ìàã ëà
4935 éå íè èø éå ðè à÷û ëûá. 

Ìÿ ëóì îë äó üó êè ìè, ùÿð áèð äþâ ëÿ òèí
èã òè ñà äè ãöä ðÿ òè äàü- ìÿ äÿí ñÿ íà éå ñè íèí
èí êè øà ôû èëÿ äÿ ñûõ áàü ëû äûð. Äöí éà äàü-
 ìÿ äÿí ñÿ íà éå ñè íèí ùà çûð êû èí êè øàô
òåí äåí ñè éà ëà ðû ôî íóí äà ðåñ ïóá ëè êà ìû çûí
ìà ëèê îë äó üó çÿí ýèí ìè íå ðàë- õàì ìàë ïî -
òåí ñèà ëû þë êÿ äÿ äàü- ìÿ äÿí ñÿ íà éå ñè íèí
èí êè øà ôû ö÷öí áþ éöê ïåð ñ ïåê òèâ ëÿð à÷ûð.
ßìèí ëèê ëÿ äå ìÿê îëàð êè, ðåñ ïóá ëè êà ìûç äà
èã òè ñà äèé éà òû ìû çûí òÿ ëÿ áà òû íû òà ìà ìè ëÿ
þäÿ éÿ áè ëÿ úÿê ìè íå ðàë õàì ìàë áà çà ñû
ìþâ úóä äóð. Áó ñû ðà äà Äàø êÿ ñÿí ðà éî íó
ôè ëè çè èëÿ õö ñó ñè ëÿ ñå ÷è ëèð. Ëà êèí ÑÑÐÈ äþâ -

ðöí äÿ Äàø êÿ ñÿí ôè ëè çè äè ýÿð þë êÿ ëÿð ö÷öí
áèð íþâ ìè íå ðàë- õàì ìàë áà çà ñû ðî ëó íó îé -
íà éûð äû. Áó ðà äà ÷û õà ðû ëàí äÿ ìèð ôè ëèç ëÿ ðè
ÿñà ñÿí Ýöð úöñ òà íûí Ðóñ òà âè ìå òàë ëóð ýè éà
çà âî äó íà ýþí äÿ ðè ëèð äè.  

Áó ýöí èñÿ Àçÿð áàé úàí þç òÿ áèè åù òè -
éàò ëà ðû íûí äà òàì ñà ùè áè äèð. Àð òûã “Äàø êÿ -
ñÿí Ôè ëèç ñàô ëàø äûð ìà” êîì áè íà òû íûí
ôÿà ëèé éÿ òè áÿð ïà îëó íóá. Áó ðà äà ùà ñèë îëó -
íàí ôè ëèç þë êÿ ìèç äÿ ìå òàë ëóð ýè éà íûí âÿ áö -
òþâ ë ê äÿ ñÿ íà éå íèí èí êè øà ôûí äà, ÿí ÿñà ñû
èã òè ñà äè ìöñ òÿã ë ëè éè éèìè çèí òÿ ìèí îëóí ìà -
ñûí äà  ìö ùöì ðîë îé íà éûð. Õà òûð ëà äàã êè,
Äàø êÿ ñÿí éà òàã ëà ðûí äà òÿñ äèã åäèë ìèø 270
ìèë éîí òîí ôè ëèç åù òè éà òû âàð. Ôè ëè çèí òÿð êè áè -
íèí îð òà ùå ñàá ëà 40 ôàè çè äÿ ìèð äèð. Áó äà
100 ìèë éîí òîí äÿ ìèð åù òè éà òû äå ìÿê äèð.
×û õà ðûë ìà íèñ áÿ òè íè âÿ åù òè éàò ëà ðûí òÿ áèè àð -
òûì ÿì ñà ëû íû íÿ çÿ ðÿ àë ìàã ëà, þë êÿ íèí 80-
100 èë ëèê äÿ ìèð åù òè éà òû âàð. 

Äàø êÿ ñÿí ãû çûë åù òè éàò ëà ðû èëÿ äÿ çÿí -
ýèí äèð. Àçÿð áàé úàí äþâ ëÿò ìöñ òÿ ãèë ëè éè ÿë -
äÿ åò äèê äÿí ñîí ðà ýå îëîã ëà ðûí ñÿ éè èëÿ
Äàø êÿ ñÿí ðà éî íóí äà àø êàð îëó íóá ãèé -
ìÿò ëÿí äè ðèë ìèø ×îâ äàð ãû çûë éà òà üûí äà èñ -
òèñ ìàð àð òûã áàø ëà íûá. Ïðå çè äåíò Èë ùàì
ßëè éå âèí 11 ôåâ ðàë 2015-úè èë òà ðèõ ëè ñÿ ðÿí -
úà ìû èëÿ òÿð êè áè íÿ ×îâ äàð ãû çûë çà âî äó íóí
äà õèë îë äó üó  “Àçåð Ýîëä” Ãà ïà ëû Ñÿù ì äàð
Úÿ ìèé éÿ òè  éà ðà äû ëûá. 

Ãàð øû éà ãî éó ëàí âÿ çè ôÿ ëÿ ðèí 
èú ðà ñûí äà ìöñ áÿò 

íÿ òè úÿ ëÿð ÿë äÿ îëó íóá

Èëèí þòÿí äþâ ðöí äÿ ðà éîí äà òÿ ìèð- òè -
êèí òè âÿ àáàä ëûã èø ëÿ ðè äÿ ýþ ðö ëöá. Ùà çûð -
äà Ãóø ÷ó ùÿ êèì ìÿí òÿ ãÿ ñèí äÿ,
Çèí çà ùàë êÿíä êëó áóí äà âÿ ßù ìÿä ëè
êÿíä ìÿ äÿ íèé éÿò åâèí äÿ òÿ ìèð èø ëÿ ðè
àïà ðû ëûð. Î úöì ëÿ äÿí éå íè éà ðà äûë ìûø ðà -
éîí êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû èäà ðÿ ñè íèí èí çè áà òè
áè íà ñûí äà ñîí òà ìàì ëà ìà èø ëÿ ðè ýþ ðö ëöð.
ßìÿê âÿ ßùà ëè íèí Ñî ñèàë Ìö äà ôèÿ ñè Íà -
çèð ëè éè íèí ñè ôà ðè øè ÿñà ñûí äà Äàø êÿ ñÿí øÿ -
ùÿ ðèí äÿ, Äàø êÿ ñÿí ãÿ ñÿ áÿ ñèí äÿ âÿ
Ãà áàã òÿ ïÿ êÿí äèí äÿ Ãà ðà áàü ìö ùà ðè -
áÿ ñè ÿëèë ëÿ ðè âÿ øÿ ùèä àè ëÿ ëÿ ðè ö÷öí ôÿð äè
éà øà éûø åâ ëÿ ðè íèí òè êèí òè ñè íÿ áàø ëà íû ëûá
âÿ ùà çûð äà òè êèí òè èø ëÿ ðè äà âàì åò äè ðè ëèð.
Áóí äàí áàø ãà, Äàø êÿ ñÿí øÿ ùÿ ðèí äÿ
Ãà ðà áàü ìö ùà ðè áÿ ñè ÿëèë ëÿ ðè âÿ øÿ ùèä àè -
ëÿ ëÿ ðè ö÷öí éå íè 36 ìÿí çèë ëè éà øà éûø áè -
íà ñû íûí òè êèí òè ñè ö÷öí òîð ïàã ñà ùÿ ñè
àé ðû ëûá, òåç ëèê ëÿ ùÿ ìèí áè íà íûí òè êèí òè ñè íÿ
äÿ áàø ëà íû ëà úàã.

Úà ðè èëèí þòÿí äþâ ðöí äÿ ÿùà ëè íèí
åëåê ò ðèê åíåð æè ñè, ãàç, èñ òè ëèê, è÷ ìÿ ëè ñó èëÿ
òÿú ùè çà òû âÿ çèé éÿ òè íèí éàõ øû ëàø äû ðûë ìà ñû
ìÿã ñÿ äè ëÿ äà õè ëè èì êàí ëàð ùå ñà áû íà òÿ -
ìèð-áÿð ïà âÿ éå íè äÿí ãóð ìà èø ëÿ ðè ùÿ éà -
òà êå ÷è ðè ëèá. Àëó íèò äàü ãÿ ñÿ áÿ ñèí äÿ 356
êâ- ëóã åëåê ò ðèê éà ðûì ñ òàí ñè éà ñû
èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðè ëèá. Ðà éîí åëåê ò ðèê øÿ áÿ -
êÿ ñè òÿ ðÿ ôèí äÿí 22 ÿäÿä òðàí ñ ôîð ìà òîð
úà ðè òÿ ìèð åäè ëèá, 11,7 êì. åëåê òðèê âå ðè úè
õÿò ëÿð äÿ òÿ ìèð èø ëÿ ðè àïà ðû ëûá,156 ÿäÿä
äà éàã, êþù íÿ íà ãèë ëÿð éå íè ñè èëÿ ÿâÿç
îëó íóá. Äàø êÿ ñÿí øÿ ùÿ ðè öç ðÿ 0,4 êâ- ëóã
ùà âà åëåê ò ðèê âå ðè úè õÿò ëÿ ðè íèí ìöà ñèð êà -
áåë ëÿð ëÿ ÿâÿç îëóí ìà ñû èø ëÿ ðè èñÿ äà âàì
åäèð.

Ìÿ ëóì îë äó üó êè ìè, þòÿí èëèí ìàé
àéûí äà Àçÿð áàé úàí ùþ êó ìÿ òè èëÿ Èñ ëàì Èí -
êè øàô Áàí êû òÿ ðÿ ôèí äÿí ìà ëèé éÿ ëÿ øÿí
“Äàø êÿ ñÿí øÿ ùÿ ðè íèí ñó âÿ êà íà ëè çà ñè éà
ñèñ òåì ëÿ ðè íèí éå íè äÿí ãó ðóë ìà ñû” ëà éè ùÿ -
ñè íÿ áàø ëà íû ëûá. Ëà éè ùÿ íèí áó èëèí ñî íó íà
êè ìè áà øà ÷àò äû ðûë ìà ñû íÿ çÿð äÿ òó òó ëóá.
Áó íóí íÿ òè úÿ ñèí äÿ Äàø êÿ ñÿí øÿ ùÿ ðè íèí
ñà êèí ëÿ ðè ôà ñè ëÿ ñèç øÿ êèë äÿ åêî ëî æè úÿ ùÿò -
äÿí òÿ ìèç ñó èëÿ òÿ ìèí îëó íà úàã ëàð.

Öìó ìèé éÿò ëÿ, ùÿì áó èëèí þòÿí äþâ ðö -
íöí, ùÿì äÿ ñîí èë ëÿ ðèí ñî ñèàë- èã òè ñà äè éå -
êóí ëà ðû íûí òÿù ëè ëè ýþñ òÿ ðèð êè, Äàø êÿ ñÿí äÿ
èã òè ñà äèé éà òûí äà âàì ëû èí êè øà ôû òÿ ìèí åäè -
ëèá, àáàä ëûã- ãó ðó úó ëóã èø ëÿ ðè ýå íèø ìèã -
éàñ äà ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëèá, ãàð øû éà ãî éó ëàí
âÿ çè ôÿ ëÿ ðèí èú ðà ñû èñ òè ãà ìÿ òèí äÿ óüóð ëó íÿ -
òè úÿ ëÿð ÿë äÿ îëó íóá. Àçÿð áàé úà íûí èí êè øàô
äè íà ìè êà ñû íà óé üóí îëà ðàã ðà éî íóí ñè -
ìà ñû áöñ áö òöí äÿ éè øèá. Äàø êÿ ñÿ íèí ùÿð
áèð ñà êè íè Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éå âèí ðÿù -
áÿð ëè éè àë òûí äà ãà çà íû ëàí óüóð ëà ðûí áÿù ðÿ -
ñè íè þç ýöí äÿ ëèê ùÿ éà òûí äà ùèññ åäèð,
þë êÿ äÿ êè éöê ñÿ ëèø âÿ òÿ ðÿã ãè õÿò òè íè öðÿê -
äÿí äÿñ òÿê ëÿ éèð. Åé íè çà ìàí äà  ðà éî íóí
äà ùà äà èí êè øà ôû, ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëÿí ãó ðó úó -
ëóã èø ëÿ ðè íèí óüóð ëà äà âàì åò äè ðèë ìÿ ñè, ðà -
éîí ñà êèí ëÿ ðè íèí äà ùà éàõ øû éà øà ìà ëà ðû
ãàð øû äà ìö ùöì âÿ çè ôÿ ëÿð êèìè äó ðóð.
ßìèí ëèê ëÿ äå éÿ áè ëÿ ðèê êè, áó âÿ çè ôÿ ëÿ ðèí
éå ðè íÿ éå òè ðèë ìÿ ñè, Ïðå çè äåíò 
Èë ùàì ßëè éå âèí ìöÿé éÿí åò äè éè êóð ñóí
èíàì ëà äà âàì åò äè ðèë ìÿ ñè ö÷öí ðà éîí ðÿù -
áÿð ëè éè âÿ èú òè ìàèé éÿ òè áóí äàí ñîí ðà äà
áþ éöê ÿçì ýþñ òÿ ðÿ úÿê, öçÿð ëÿ ðè íÿ äö øÿí
âÿ çè ôÿ ëÿ ðè ëà éè ãèí úÿ éå ðè íÿ éå òè ðÿ úÿê, äþâ -
ëÿò ÷è ëè éè ìè çèí âÿ ìöñ òÿ ãèë ëè éè ìè çèí ìþù -
êÿì ëÿí äè ðèë ìÿ ñè, èã òè ñà äèé éà òû ìû çûí
ýöú ëÿí äè ðèë ìÿ ñè èñ òè ãà ìÿ òèí äÿ áö òöí èì -
êàí ëà ðû íû ñÿ ôÿð áÿð åäÿ úÿê ëÿð. 

Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éå âèí ùÿ éà òà êå -
÷èð äè éè óüóð ëó ñè éà ñÿò þë êÿ ìè çèí ìöñ òÿ ãèë -
ëè éè íè äà ùà äà ìþù êÿì ëÿí äèð äè éè êè ìè ùÿð
áèð øÿ ùÿð âÿ ðà éî íó èí êè øàô éî ëó íà ÷û õà -
ðûá. Áó ìÿ íà äà äàü ëàð äè éà ðû Äàø êÿ ñÿí -
äÿ ãà çà íû ëàí íàè ëèé éÿò ëÿð, ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëÿí
ýå íèøìèã éàñ ëû ãó ðó úó ëóã èø ëÿ ðè ìöñ òÿ ãèë ëè -
éè ìè çèí áÿù ðÿ ñè äèð. Äàø êÿ ñÿ íèí èí êè øà ôû
òèìñà ëûí äà îíó äà äå éÿ áè ëÿ ðèê êè, ÿýÿð
Àçÿð áàé úàí 25 èë þí úÿ àçàä ëû üû íà äè ýÿð
ñî âåò ðåñ ïóá ëè êà ëà ðû èëÿ ìö ãà éè ñÿ äÿ äà ùà
÷îõ ÷ÿ òèí ëèê ëÿ íàèë îë ìóø äó ñà, ìöñ òÿ ãèë ëè -
éè íèí 25-úè èë äþ íö ìö íö äà ùà áþ éöê íàè -
ëèé éÿò ëÿð âÿ äà ùà õîø ÿù âàëè-ðó ùèé éÿ èëÿ
ãàð øû ëà éûð. ×öí êè Àçÿð áàé úàí ñþ çöí ÿñë
ìÿ íà ñûí äà ìöñ òÿ ãèë äþâ ëÿò äèð. Ùÿ éà òà êå -
÷è ðè ëÿí óüóð ëó äþâ ëÿò ñè éà ñÿ òè íÿ òè úÿ ñèí äÿ
èñÿ ìöñ òÿ ãèë ëè éè ìèç ýöí äÿí- ýö íÿ äà ùà äà
ìþù êÿì ëÿ íèð âÿ ýöú ëÿ íèð. 

Ðÿ øàä Úß ÔßÐ ËÈ,
“Àçÿð áàé úàí”

Èí êè øà ôûí Äàø êÿ ñÿí íö ìó íÿ ñè
Äàü ëàð äè éà ðûí äà ãà çà íû ëàí ìþù òÿ øÿì íàè ëèé éÿò ëÿð âÿ 

ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëÿí ýå íèøìèã éàñ ëû ãó ðó úó ëóã èø ëÿ ðè ìöñ òÿ ãèë ëè éè ìè çèí áÿù ðÿ ñè äèð

Áó ýöí Àçÿð áàé úà íûí äþâ ëÿò ìöñ -
òÿ ãèë ëè éè íèí áÿð ïà ñû íûí 25-úè èëè òà -
ìàì îëóð. ÕÕ ÿñ ðèí ñîí ëà ðû íà
äîü ðó èêèí úè äÿ ôÿ þç èñ òèã ëà ëû íà
ãî âóø ìóø Àçÿð áàé úàí õàë ãû ö÷öí
äþâ ëÿò ìöñ òÿ ãèë ëè éè íèí áÿð ïà ñû áþ -
éöê òà ðè õè ùà äè ñÿ äèð. Åëÿ áó íà ýþ -
ðÿ äÿ óëó þí äÿð Ùåé äÿð ßëè éåâ áó
èñ òèã ëà ëû õàë ãû ìû çûí èô òè õà ðû âÿ ãö -
ðóð ìÿí áÿ éè àä ëàí äûð ìûø äû. Ìöñ -
òÿ ãèë ëèê ùÿì äÿ áè çèì ö÷öí îíà
ýþ ðÿ ãèé ìÿò ëè äèð êè, Àçÿð áàé úàí
àçàä ëû üû íû àñàí ëûã ëà ÿë äÿ åò ìÿ éèá,
ðåñ ïóá ëè êà ìû çû áó ìöñ òÿ ãèë ëè éÿ,
àçàä ëû üà àïà ðàí éîë ëàð ùà ìàð îë -
ìà éûá. Ëà êèí áó ýöí Àçÿð áàé úàí
äè ýÿð þë êÿ ëÿð äÿí ôÿð ã ëè îëà ðàã 25
èë þí úÿ ãà çàí äû üû àçàä ëû üû íûí èë äþ -
íö ìö íö äà ùà áþ éöê íàè ëèé éÿò ëÿð
âÿ õîø ÿù âàëè- ðó ùèé éÿ èëÿ ãåéä
åäèð. ×öí êè Àçÿð áàé úàí éàë íûç
ñþç äÿ äå éèë, ñþ çöí ÿñë ìÿ íà ñûí äà
ìöñ òÿ ãèë äþâ ëÿò äèð. 

“Azərbaycan” qəzeti 18 oktyabr 2016-cı il tarixli sayında rayonumuzun
son illərdə əldə etdiyi sosial-iqtisadi uğurları barədə məqalə dərc etmişdir.
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oktyabr 2016-cı il tarixdə Daşkəsən ray-
onunda 2016-cı ilin doqquz ayının sosial-
iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda

duran vəzifələrə həsr olunmuş ümumrayon yığıncağı
keçirilmişdir. Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin inz-
ibati binasında keçirilmiş yığıncaqda ümumilikdə 220
nəfər olmaqla rayonun idarə, müəssisə, təşkilat rəh-
bərləri, RİH Başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə nü-
mayəndələri, 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 ol-
unmuş nailiyyətləri bir daha xatırlamaq və qarşıda duran vəz-
ifələri 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 Prezi-
dent 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 za-
manda, 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 yaxın-
larda V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu öz işini yekun-
laşdırdı. 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 Alyan-
sının 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 keçir-
ilən 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 keçir-
ilmişdir. 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 2016-
cı 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 mək-
təbin 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 bi-
nasında, Alunitdağ qəsəbəsində 35/6 kV-luq elektrik yarımstan-
siyasında 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

dəymişdir), fərdi yaşayış
evlərinə, yol, elektrik, ra-
bitə təsərrüfatına ziyan
dəymişdir. Təbii fəlakətin
vurduğu ziyanın artma -
sının qarşısını almaq
məqsədilə rayonun daxili
imkanları hesabına dəy -
miş zərərin aradan qal -
dırılması üçün aidiy yəti
üzrə işlər görülmüşdür. 

Son vaxtlar Rayon
İcra Hakimiyyəti tərəfin -
dən aparılan ardıcıl, məq -
sədyönlü tədbirlər
nəti cəsində yaxın gələ -
cəkdə də Daşkəsən rayo -
nunda yeni müəssisələrin
yaradılması və bir sıra ir-
imiqyaslı tikinti, təmir-
bərpa işlərinin həyata
keçirilməsi, sosial layi-
hələrin icrası nəzərdə tu-
tulur. 

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 2016-
cı ildə özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Bu inkişaf kənd təsər-
rüfatı sahəsini də əhatə edir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalının artırılması, aqrar sektorda mövcud problemlərin
həllinə sistemli və kompleks yanaşmanın təmin edilməsi, bu is-
tiqamətdə mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, həyata keçirilən işlərin vəziyyə-
tinin öyrə nilməsi və müvafiq təkliflərin hazırlanması məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəh-
bərinin 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 ver-
ilmişdir. 

Rayonda 2 kartofçuluq, 2 taxılçılıq üzrə toxumçuluq təsər-
rüfatları, 1 damazlıq arıçılıq və 1 damazlıq mal-qara təsərrüfatı
fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə toxumçuluq və damazlıq təsərrü-
fatlarının artırılması üçün işlər aparılır. 2016-cı ilin məhsulu
üçün 641 ha sahədə taxıl səpilmişdir. Heyvanların cins tərkib-
inin yaxşılaşdırılması məqsədilə 5 kənddə (Quşçu, Mol-
lahəsənli, Əmirvar, Bayan, Qabaqtəpə kəndlərində) süni
mayalanma məntəqələri fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə mən-
təqələrin 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 Səh-
mdar 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 mü-
vafiq hazırlıq işləri görülür və orada yerli əhali işlə təmin olu-
nacaqdır. 

Bildiyiniz kimi, “Yeni Daşkəsən” layihəsi elmi əsaslarla
işlənib hazırlanmış və rayonun hərtərəfli sosial-iqtisadi inkişafı,

yerlərdə mövcud problemlərin həlli, o cümlədən “Daşkəsən Fil-
izsaflaşdırma” 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 müəs-
sisə işə düşdükdən sonra Daşkəsən rayonunda olan işsizlik
problemi həll olunacaq, rayonumuza iqtisadi gəlir gətirəcək. 

Regionlarda fəaliyyət göstərən idarə və müəssisələrin struk-
tur 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 məsələ -
lərin həllində müstəsna köməklik göstərəcəkdir. Bu yeni müəs-
sisələrin tikilib işə salınması ölkə rəhbərimizin xüsusi tapşırığı
ilə həyata keçirilir. Yeni istehsal sahələrinin rayonumuzda açıl-
masına görə möhtərəm cənab Prezidentimizə dərin təşəkkürü -
müzü 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 özəl-
ləşdirməyə açıq elan edilmiş və bu məqsədlə Azərbaycan Re-
spublikasının 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 baza-
sında yaranmış, vaxtilə sənaye rayonu kimi fəaliyyət göstərirdi.
Çox böyük fərəh hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyev ok-
tyabrın 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 isti-
fadə olunur, çıxarılan filiz sadəcə olaraq xammal kimi xaricə
satılır. Yaxın aylarda biz o sahənin işini təmin edə bildik. Əf-
suslar 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 şək-
ildə istifadə etməliyik. Buna görə, bir neçə zavoddan ibarət ola-
caq yeni böyük metallurgiya kompleksinin tikintisi nəzərdə
tutulur. Böyük vəsait qoyulacaq və biz elə etməliyik ki, xammal-
dan son ən keyfiyyətli məh-
sula qədər Azərbaycanda
istehsal olunsun və
əminəm ki, istehsal olu-
nacaq”. 

Məhz rayonumuzun
bu ciddi problemli
məsələsi ilə bağlı çox
doğru, düzgün, yüksək
səviyyədə möhtərəm
Prezidentimizin Nazirlər
Kabine tinə aidiyyəti üzrə
qarşıda duran vəzifə kimi
tapşırıq verməsi ilə filiz
yataqlarının bazasında
yeni Filizsaflaşdırma
kompleksinin tikilib
gələcəkdə səmərəli isti-
fadə olunmasına,
rayonda işsizliyin aradan
qaldırılmasına, iqtisadi
gəlirin əldə olub əhalinin
vəziyyətinin yaxşılaş-
masına 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 xər-
clərdən ayrılan vəsait hesabına formalaşmışdır. Bu göstərici
2017-ci il üçün 28,66% təşkil edəcəkdir. “Daşkəsən Fil-
izsaflaşdırma” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən müasir for-
mada 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 və-

saitlərin ödənilməs-
inə səbəb olacaqdır.
İnanın ki, bununla
Daşkəsən inkişaf
etmiş, pilot bir rayon
olacaqdır. 

Azərbaycan Re-
spublikasının Əmlak
Məsələləri Dövlət
Komitəsinin 03 ok-
tyabr 2016-cı il tarixli
məktubu ilə “Daş -
kəsən Filizsaflaş -
dırma” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhm-
lərinin investisiya
müsabiqəsi vasitəsilə
özəlləşdirilməsi üzrə
yaradılacaq müs-
abiqə komissiyasının
tərkibinə daxil edil -
məsi üçün Daşkəsən
rayon İcra Hakimiy -
yətindən nümayəndə
ayrılması xahiş olun-
muş və bununla bağlı
Daşkəsən rayon İcra
Hakimiyyəti Aparatı
komissiyanın tərk-

ibində 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 kanaliza-
siya 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 göstər-
mişdir. “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 Respub-
likasının 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 artır-
maq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”nın icrası, təbliği və

tətbiqi vəziyyətinin öyrənilməsi, həmçinin qarşıda duran vəz-
ifələrlə bağlı Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
müvəkkili (Ombudsman) hörmətli Elmira xanım Süley-
manovanın 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 rəh-
bərinin 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 məlumat-
ların 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 Respub-
likasının 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 Preziden-
timiz 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 çat-
dırdı ki, qarşımızda çox məsul və şərəfli vəzifələr durur. İcazə
verin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtə rəm 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
li deri 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 Nüs-
rət 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 qorun-
masında, sabitliyin təmin olunmasında fəal iştirakına görə başda
rayon Polis şöbəsinin rəisi polis mayoru Fəxrəddin Abba sov ol-
maqla, 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

2016-CI ИLИN DOQQUZ AYININ SOSИAL-ИQTИSADИ ИNKИШAFININ
YEKUNLARINI DAШKЯSЯN RAYONU UЬURLA BAШA VURMUШDUR
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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-bu-
raxılış 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 stimul-
laşdırılmasına, xarici valyutanın ölkəyə axınının art-
masına 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 olma-
malıdır, turistə təqdim edilmiş elektron vergi hesab
fakturası (e-vhf) və malın alışını təsdiq edən
sənədləri özündə saxlamalıdır. 

“Tax Free” sisteminin tətbiqində gömrük orqan-
larının apardığı nəzarət prosesisinə əsasən alıcı
tərəfindən pasport təqdim edildikdən sonra satıcı e-
VHF-ni Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi por-
talında 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 mən-
təqəsində aldığı mallara dair e-VHF-ni pasportla bir-
likdə gömrük orqanı əməkdaşına təqdim edir.
E-VHF-nin məlumatları gömrük orqanı tərəfindən
vahid məlumat bazasında yoxlanılır və sonra av-
tomatik 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 et-
diyi e-VHF-də təsdiq qeydi aparır, onu möhürlə təs-
diqləyərək alıcıya təqdim edəcək və vahid məlumat
bazasında e-VHF-ni təsdiqləməklə məlumatı real vaxt
rejimində müvəkkil banka ötürür. Risk
qiymətləndirməsinin nəticələri əsasında alıcıdan mal-
ları gömrük baxışı üçün təqdim etmək tələb olun-
madıqda, qaytarılacaq ƏDV-nin yekun məbləğini əks
etdirən e-VHF gömrük orqanı tərəfindən möhürlə təs-
diqlənərək məlumatlar real vaxt rejimində müvəkkil

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 aksi-
zli 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 olun-
mayan baqajla Azərbaycan Respublikasının
ərazisindən aparılan mallara, nəqliyyat vasitələri və
onların ehtiyat hissələrinə,  poçt və ya internet xid-
məti vasitəsilə ixrac edilən mallara şamil olunmur. 

Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsində
«Tax Free» bölməsi istifadəyə verilib, rəsmi internet
səhifəsində həmin bölməyə keçid yerləşdirilib. Azər-
baycan, rus və ingilis dillərində hazırlanmış məlumat-
lar nazirliyin rəsmi internet saytında, həm “Facebook”,
həm də “Twitter” sosial şəbəkələrində yerləşdirilib. 

“Tax Free” sistemini öz ticarət obyektlərində tət-
biq edən satıcılar isə bu sistemə qoşulmaq üçün
zəruri olan tələblər, qeydiyyat və qeydiyyatın ləğv ol-
unma prosesi, öz mağazalarında malların satışının
rəsmiləşdirilməsi, habelə Vergilər Nazirliyinin İnternet
vergi idarəsi portalındakı “Tax Free” bölməsindən is-
tifadə təlimatı ilə tanış ola bilərlər.

Səhifədə həm də ölkə üzrə “Tax Free” sistem-
inə 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” mən-
təqələri barədə ətraflı məlumatlar isə “TAX RE-
FUND” bölməsində yer alır.

Bundan başqa səhifədə əks-əlaqə yaratmaq
imkanları da təqdim olunur ki, bunlar Vergilər Nazir-
liyinin 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

Daşkəsən 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 uğra-
ması 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 ver-
məyə çalışırdı. Lakin bu mümkün olmadı. 1991-ci ilin avqus-
tunda 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 Respub-
likasında ümumxalq səsverməsi keçirildi. Referendum bül-
leteninə bir sual yazılmışdı: "Siz "Azərbaycan
Respubli kası nın 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 Müstəqil-
liyi 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 Ümum-
milli Liderin zəngin siyasi təcrübəsi, yüksək idarəçilik bacarığı
vətənə olan tükənməz sevgisi Azərbaycanın dövlət müstəqil-
liyini təhlükədən qurtardı. Ulu Öndər ölkədə xaos və
anarxiyanı, cəmiyyətdə hökm sürən iqtisadi, siyasi və
mənəvi psixoloji gərginliyi aradan qaldırdı. Müstəqil Azərbay-
can Respublikası möhkəm əsaslar üzərində yeni inkişaf xət-
tini tutdu. Respublikamızı Şərqdə ilk demokratik
Cümhuriyyət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi
elan edən Ümummilli Lider Heydər Əliyev müstəqilliyi qoru-
mağı 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 işti-
rakı 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 möhkəm-
ləndirilməsi istiqamətində görülən işlər və atılan məqsədyönlü
addımlar Azərbaycanın bugünkü uğurları üçün ən etibarlı
təməl oldu. Bir sözlə, əgər müstəqillik, Azərbaycanın suveren

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 müasir-
ləşmiş, modern bir ölkəyə çevrilmişdir. Xarici siyasət sahəsində
əhəmiyyətli fəaliyyət göstərilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq
neft-qaz, nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin reallaşdırıldığı
ölkə olmuş, mövqeləri möhkəmlənmiş, nüfuzu artmışdır.  Azər-
baycan dövləti ötən illərdə ölkəni xarici hərbi müdaxilədən qo-
rumaq 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 UNESCO-
nun irs siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycan Prezidenti
xalqının dünya mədəniyyəti yaradan bir xalq olduğunu bir
daha sübut edərək, ona böyük yaradıcılıq imkanları yarat-
mışdır. 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 möhkəm-
ləndirilmişdir. 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 Respub-
likasının 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 Azər-
baycan 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 möhkəm-
lənmiş, iqtisadiyyatımız inkişaf etmiş, mədəniyyətimiz zəngin-
ləşmişdir. 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 qü-
drətli 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

Əziz balamız Jalə!
Səni doğum günün müna-

sibətilə 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, ba-
baların Ələddin, Əli, nənələrin Validə, Lalə, bir də
bütün səni sevənlər.

Ölkə 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 təkmil-
ləşdirilməsi 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.

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

11oktyabr tarixində Daşkəsən Rayon Dövlət
Yanğından Mühafizə Hissəsi, Azərbaycan Res -

publikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından
Mühafizə Xidmətinin Yanğın Texnikası şöbəsinin illik
tədbirlər planına uyğun olaraq rayon Dövlət Yanğın -
dan 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  nü-
mayəndələri 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 təyi-
natı və tətbiq olunma qaydaları haqqında məlumatlar
verilmiş, ilkin yanğınsöndürmə vasitələri ilə yanğının
söndürülməsi, fövqəladə hallar zamanı insanların
təxliyə olunması əyani olaraq nümayiş etdirilmişdir. 

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 olu-
narkən 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 av-
tomobillərinin və qoşqularının, elektrik qurğularının istismarı
zamanı təhlükəsizlik qaydaları haqqında rayon Dövlət Yanğın-
dan Mühafizə Hissəsinin Xidmət üzrə rəis müavini, daxili xid-
mət 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 Yanğın-
söndürənlərin peşə bayramı günü münasibəti ilə rayon
Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin bütün şəxsi heyə-
tini təbrik etmiş və tədbirin təşkilatçılarına təşəkkürünü
bildirmişdir. Yanğın təhlükəsizliyi qurumlarının maddi-
texniki, hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsində,
yanğın təhlükəsizliyi sistemi üçün milli kadrların yetiş diril -
məsində, sənayedə və kənd təsərrüfatında yanğın təh-
lükəsizliyi tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün hökumət

qərarlarının qəbul edilməsində, Azərbaycan yanğın-
söndürənlərinin fədakar əməyinin dövlət səviy yəsində
qiymətləndirilməsində ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin tarixi xidmətlərindən geniş söhbət açan E.Əliyev
1969-1982-ci illərdə, həmçinin ikinci dəfə müstə qilliyimizə
qovuşduğumuz dövrdə ulu öndər Heydər Əliyevin
qayğısı sayəsində əhalinin yanğın təhlükəsizliyinin daha
etibarlı şəkildə təmin olunması məqsədilə həyata keçir-
ilən 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

Müəllimlər günü YUNESKO-nun
qərarı ilə 1966-cı ildən bayram olunur.
Həmin il təşkilat tərəfindən müəllim-
lərin 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 Ümum-
milli Lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik et-
diyi 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 kom-
pleks 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 Azər-
baycanda 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 rayon-
umuzun bütün ümumtəhsil məktəblərində, o cüm-
lədən Daşkəsən şəhər A.Mürsəlov adına 2 saylı
tam orta məktəbində qeyd olunub.

Tədbirdə müəllimlərə ən səmimi arzularını çat-
dıran rayon İcra Hakimiyyətinin İctimai-siyasi və hu-
manitar 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 təh-
sil islahatları müəllim adının nüfuzunu, eləcə də on-
ların rifahını daha da yüksəltmişdir. 

Daha sonra çıxış edən məktəbin direktoru,
“Tərəqqi” medallı müəllim Aybəniz Vəliyeva mək-
təbin 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

“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

Daşkəsən Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsi yanğın  texnikalarını
və xilasetmə avadanlıqlarını rayon ictimaiyyətinə nümayiş etdirmişdir

Əzizimiz Paşa
Paşayev!

Səni doğum –ad
günün, 50 yaşının
tamam  olması mü-
nasibətilə səmimi
qəlbdən təbrik edir,
uzun ömür, möhkəm
cansağlığı diləyir,ən
xoş arzularımızı
bildiririk.

Hörmətlə, Cavanşir, Xəyal Qocayevlər
ailəsi.

Əzizimiz Cavanşir
Xəyal oğlu!
Səni ad  günün

münasibətilə Vətən-
imizə layiq, fəxr olu-
nacaq bir övlad kimi
böyüyüb, boya-başa
çatmağını, şərəfli,
sağlam ömür yaşa-
mağını arzu edirik.

Valideynlərin, bacın, babaların, nə nə -
lərin, əmin, bibilərin, xalaların  və səni
sevənlər.

5 oktyabr – Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
bərpasının 25-ci ildönümünə həsr
olunmuş dəyirmi masa keçirilib

Т Я Б Р И К Е Д И Р И К !
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