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Щяр бир инсан цчцн
онун милли

мянсубиййяти
онун гцрур мянбяйидир.

Мян щямишя фяхр етмишям,
бу эцн дя фяхр

едирям ки,
Мян Азярбайъанлыйам!

Щейдяр Ялийев
ДАШКЯСЯНДАШКЯСЯН

ИГТИСАДИ САЩЯДЯ АПАРЫЛАН ИСЛАЩАТЛАР ЩЯР БИР ВЯТЯНДАШЫН ЩЯЙАТЫНДА ЮЗ ЯКСИНИ ТАПМАЛЫДЫР ВЯ
ТАПЫР. БИЗ ЯМЯКЩАГЛАРЫНЫ, ПЕНСИЙАЛАРЫ, МЦАВИНЯТЛЯРИ НЯЙИН ЩЕСАБЫНА АРТЫРЫРЫГ? ОНА ЭЮРЯ КИ, ДАЩА
ДА СЯМЯРЯЛИ ИШЛЯЙИРИК, ОНА ЭЮРЯ КИ, БЦДЪЯ ДАХИЛОЛМАЛАРЫ АРТЫР ВЯ АРТАЪАГ. БИЗ ЩЯЛЯ ИСЛАЩАТЛАРЫН
НЮВБЯТИ МЯРЩЯЛЯСИНИН БАШЛАНЬЫЪЫНДАЙЫГ ВЯ БУ ИЛИН ДЮРД АЙЫНЫН ЙЕКУНЛАРЫ ДЕМЯЙЯ ЯСАС ВЕРИР КИ,
ЧОХ БЮЙЦК НЯТИЪЯЛЯР ЯЛДЯ ЕДИЛИР. БУ, БИЗЯ ИМКАН ВЕРИР КИ, СОСИАЛ САЩЯЙЯ ЩЯМ МАДДИ ТЯМИНАТ, ЩЯМ
ДЯ ИСЛАЩАТЛАР БАХЫМЫНДАН ДАЩА БЮЙЦК ДИГГЯТ ЭЮСТЯРИЛСИН.

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ

БАКЫ ШЯЩЯРИ, 10 МАЙ 2019-ЪУ ИЛ

• Aprelin 2də Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsində olub.

• Aprelin 3də Prezident  İlham Əliyev BakıTbilisiQars dəmir yolu xəttində
hərəkət edəcək sərnişin qatarı ilə tanış olub.

• Aprelin 5də Prezident İlham Əliyev Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində
məcburi köçkün ailələri üçün inşa edilən yeni yaşayış kompleksinin
açılışında iştirak edib.

• Aprelin 9da Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 10 milyonuncu
sakininin valideynləri ilə görüşüb. 

• Aprel 18də Prezident İlham Əliyev Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində
yenidən qurulan Neftçilər parkında yaradılan şəraitlə tanış olub.

• Aprelin 23də Prezident İlham Əliyev MərdəkanQala avtomobil yolunun
açılışında iştirak edib.

• Aprelin 26da Prezident İlham Əliyev Pekində 2ci “Bir kəmər, bir yol” Fo
rumunda iştirak edib.

• Aprelin 28də Prezident İlham Əliyev Bakıda Formula 1 SOCAR Azərbay
can QranPrisinin əsas yarışına baxıb.

• Aprelin 30da Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin ilin
birinci rübünün yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası
keçirilib. 

• Mayın 2də Prezident İlham Əliyev Bakıda V Ümumdünya Mədəniy 
yətlərarası Dialoq Forumunun açılışında iştirak edib. 

• Mayın 7də Prezident İlham Əliyev Qobustan rayonuna səfərə gəlib.
• Mayın 9da Prezident İlham Əliyev 9 May – Qələbə Günü münasibətilə

Bakıda keçirilən mərasimdə iştirak edib.
• Mayın 9da Prezident İlham Əliyev DOST Agentliyinin və ilk DOST

mərkəzinin inzibati binasının açılışında iştirak edib. 
• Mayın 10da Prezident İlham Əliyev Fəxri xiyabanda ulu öndər Heydər

Əliyevin məzarını ziyarət edib. 
• Mayın 10da Prezident  İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin

anadan olmasının 96cı ildönümünə və Heydər Əliyev Fondunun yaradıl
masının 15 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak edib. 

• Mayın 14də Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin
yeni binasının açılışında iştirak edib.

• Mayın 15də Prezident İlham Əliyev XXV Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sə
nayesi və XIII Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgiləri ilə tanış
olub.

• Mayın 16da Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında "Diamed"
şpris istehsalı zavodunun açılışında iştirak edib.

• Mayın 21də Prezident İlham Əliyev Sabunçu dəmir yolu vağzalı kom
pleksinin açılışında iştirak edib.

• Mayın 22də Prezident İlham Əliyev Təzəpir məscidinin qarşısındakı yeni
bağın və Füzuli küçəsi boyunca salınan Mərkəzi Parkın açılışında iştirak
edib.

• Mayın 23də Prezident İlham Əliyev Təzəpir məscidinin qarşısındakı yeni
bağın və Füzuli küçəsi boyunca salınan Mərkəzi Parkın açılışında iştirak
edib. 

• Mayın 23də Prezident İlham Əliyev müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə
iftar mərasimində iştirak edib.

• Mayın 27də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
şərəfinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib. 

• Mayın 27də Prezident İlham Əliyev Dənizkənarı Milli Parkda gəzintiyə
çıxıb. 

• Mayın 29da Prezident  İlham Əliyev XXVI Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz
2019” sərgi və konfransının açılışında iştirak edib.

• Mayın 29da Prezident İlham Əliyev UEFAnın nümayəndə heyətini qəbul
edib. 

• Mayın 29da Prezident İlham Əliyev Olimpiya Stadionunda UEFA Avropa
Liqasının final oyununa baxıb.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 
“Дашкясян районунун Эянъя-Дашкясян (27 км)-Гушчу-Човдар-Чайкянд

автомобил йолунун тикинтиси иля баьлы тядбирляр щаггында”
СЯРЯНЪАМЫ

1. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам: 
1. Цч мин няфяр ящалинин йашадыьы 6 йашайыш мянтягясини бирляшдирян Эянъя-Дашкясян (27 км) - Гушчу-Човдар-

Чайкянд автомобил йолунун тикинтиси мягсядиля Азярбайъан Республикасынын 2019-ъу ил дювлят бцдъясинин дювлят
ясаслы вясаит гойулушу хяръляринин бюлэцсцндя автомобил йолларынын тикинтиси вя йенидян гурулмасы цчцн нязярдя ту-
тулмуш вясаитин 8,5 милйон (сяккиз милйон беш йцз мин) манаты Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийиня ай-
рылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Сярянъамын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляш-
мяни тямин етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
Илщам Ялийев

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 4 апрел 2019-ъу ил.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ: “ÕÀËÃÛÍ ÁÈÇÈÌ ÑÈÉÀÑßÒß ÝÞÑÒßÐÄÈÉÈ ÄßÑÒßÊ ÁÈÇß
ÝÖÚ ÂÅÐÈÐ Âß ÅÉÍÈ ÇÀÌÀÍÄÀ, ÈÌÊÀÍ ÂÅÐÈÐ ÊÈ, ÈÑËÀÙÀÒËÀÐÛ ÄßÐÈÍËßØÄÈÐßÊ

Âß ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÛÍ ÓÜÓÐËÓ ÄÀÉÀÍÛÃËÛ ÈÍÊÈØÀÔÛÍÛ ÒßÌÈÍ ÅÄßÊ”.



Mayın 16da Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin iclas zalında “Daş 
kəsən rayonunda 2019cu ilin birinci

rübünün sosialiqtisadi inkişafının yekunları və
qarşıda duran vəzifələr”ə həsr olunmuş ümum
rayon hesabat yığıncağı keçirilib.

Yığıncağı giriş nitqi ilə Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev açaraq hesabat
məruzəsi ilə çıxış edib. O, məruzəsində deyib:

 Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezi
denti cənab İlham Əliyevin son on altı il ərzində
uğurlu siyasətinin nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyy
atı sürətlə inkişaf edib, əhalinin rifahı yüksəlib, sabit
lik, xüsusilə ölkəmizin sürətli inkişafı və beynəlxalq
miqyasda nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə artıb, yeni
yeni nailiyyətlər, qələbələr qazanılıb. Ölkəmiz re
gionda lider dövlətə çevrilmişdir. 

2019cu ilin birinci rübü də əvvəlki illərdə
olduğu kimi sosialiqtisadi cəhətdən respublikamız
üçün uğurlu olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezi
denti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə aprelin 30da
Prezident sarayında, Nazirlər Kabinetinin 2019cu
ilin birinci rübünün sosialiqtisadi inkişafının yekun
larına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş
iclasında birinci rübün sosialiqtisadi inkişafı geniş
təhlil edilərək, qarşıda duran vəzifələr göstərilmişdir.

Prezident Möhtərəm cənab İlham Əliyev iclası
giriş nitqi ilə açmışdır.

O demişdir:
...”Bu ilin yanvar ayında 2018ci ilin yekunlarını

müzakirə edərkən mən əminlik ifadə etdim ki, 2019
cu il ölkəmiz üçün uğurlu il olacaq. Biz ötən il keçir
ilmiş prezident seçkilərindən sonra islahatların yeni
mərhələsinə qədəm qoyduq. Prezident seçkiləri
ərəfəsində islahatların anonsu verildi və islahatların
məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsi üçün çox
ciddi addımlar atılmışdır, hazırlıq işləri aparılmışdır.
Bu ilin birinci rübündə əldə edilmiş sosial və iqtisadi
nəticələr göstərir ki, biz düzgün yoldayıq, islahatlara
alternativ yoxdur. Son illər ərzində müxtəlif
mərhələlərdə islahatlar aparılıb və bu islahatlar
nəticəsində ölkəmiz inkişaf edib. Son 15 il ərzində
iqtisadi baxımdan dünyada Azərbaycan qədər
inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır. Ölkəmizdə çox
böyük infrastruktur layihələri icra edildi, insanların
rifah halı yaxşılaşdı və respublikamızın gələcək
inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradılmışdır.

...Son illərdə həm sosial, həm infrastruktur
sahələrində, insanların rifah halının yaxşılaşdırılması
istiqamətində çox ciddi addımlar atılmışdır. Büdcə
daxilolmalarının artımı əminəm ki, ilboyu müşahidə
olunacaq. Çünki aparılan islahatlar və yeni yanaşma
prinsipləri bunu deməyə əsas verir. Beləliklə, bizdə
əlavə maliyyə resursu formalaşacaqdır.

İqtisadi və sosial sahədə aparılan siyasət rəqəm
lərdə də özünü büruzə verir. Beləliklə, ilin birinci
rübündə ümumi daxili məhsul 3 faiz artmışdır. Bu,
son bir neçə il ərzində ən yüksək göstəricidir və
əminəm ki, ilin sonuna qədər bu rəqəm daha da ar
tacaq. Çünki görülən işlər bunu deməyə əsas verir.
Sənaye istehsalı 4,4 faiz artmışdır. Bu da yaxşı
göstəricidir. Amma bundan daha yaxşı göstərici
odur ki, qeyrineft sektorunda sənaye istehsalı 15,6
faiz artmışdır. Bax, gördüyümüz işlərin nəticəsi
budur və sənaye istehsalının, xüsusilə qeyrineft
sektorunda sənaye istehsalının artırılması bizim
siyasətimizin bariz nümunəsidir. Kənd təsərrüfatı
3,6 faiz, əhalinin gəlirləri isə 5,5 faiz artıb. İnfly
asiya aşağı səviyyədədir – 2,1 faiz. Ölkə iqtisadiyy
atına 2,8 milyard dollar sərmayə qoyulub. Bu
sərmayənin 2 milyardı ölkəmizin qeyrineft sek
toruna yatırılıb. Biz burada da müsbət dinamikanı
görürük. Çünki bizim əsas məqsədimiz, əsas vəz
ifəmiz qeyrineft sektorunun inkişafıdır. Sər
mayənin cəlb edilməsi əlbəttə ki, hər bir ölkə üçün
çox önəmli məsələdir, o cümlədən bizim üçün. Əgər
əvvəlki illərdə daha çox neftqaz sektoruna sərmayə
qoyuluşu təmin edilirdisə, hazırda biz bunu qeyri
neft sektorunda görürük və bu da aparılan işlərin
nəticəsidir. Çünki Azərbaycanda biznes mühiti
yaxşılaşır, sərmayə qoyuluşu üçün daha yaxşı şərait
yaradılır, həm yerli, həm xarici sərmayələr dövlət
tərəfindən lazımi səviyyədə qorunur. Beləliklə, biz
xarici və daxili sərmayəni cəlb etməklə ölkəmizi
inkişaf etdiririk. Əlbəttə ki, Azərbaycana sərmayə
qoyuluşunun perspektivləri üçün apardığımız isla
hatlar başlıca rol oynayır. Bildiyiniz kimi, Dünya
Bankı “Doing Business” hesabatında Azərbaycanı
25ci yerə layiq görüb. Biz il ərzində 32 pillə
irəliləmişik və ən islahatçı 10 ölkə sırasında yer
almışıq. Əlbəttə, xarici investorlar, eyni zamanda,
yerli sahibkarlar bunu görürlər, bilirlər və beləliklə,

Azərbaycana sərmayə qoyuluşu prosesi əminəm ki,
bundan sonra da təmin ediləcəkdir.

Beləliklə, əsas iqtisadi və sosial göstəricilər müsbət
dir, dinamika təmin edilir. Əlavə gəlirlərimiz imkan
verir ki, biz sosial məsələlərin həllində daha fəal olaq
və daha böyük işlər görək. Bildiyiniz kimi, ilin
əvvəlindən çox böyük həcmli sosial paket təqdim
edildi, təsdiqləndi, müvafiq fərmanlar imzalandı. Bu
prosesə hazırlığı biz keçən ildən başlamışdıq və prezi
dent seçkilərindən sonra andiçmə mərasimində əslində,
görüləcək işlərlə bağlı mənim tərəfimdən göstərişlər
verildi, yeni yanaşmanın konturları müəyyən edildi.
Əlavə maliyyə vəsaiti imkan verir ki, biz sosial sahəni
daha da gücləndirək. Minimum əməkhaqqı və mini
mum pensiyalar təxminən 40 faiz, sosial müavinətlər
orta hesabla 2 dəfə, məcburi köçkünlərə verilən müav
inət 50 faiz artmışdır, tələbələrin təqaüdü, şəhid
ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə verilən müav
inətlər artmışdır. Nəyin hesabına, əlbəttə ki, islahatların
hesabına. Ona görə ki, biz daha səmərəli işləyirik, şəf
faflığı təmin edirik, biznes mühiti yaxşılaşır. Bu, bizə
imkan verir ki, bu məsələləri həll edək.”...

Respublikamızın digər rayonlarında olduğu kimi
Daşkəsən rayonunda da 2019cu ilin birinci rübü
ərzində bir çox uğurlu işlər və nailiyyətlər əldə ol
unmuşdur. 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
sıra tikinti, təmirbərpa, yenidənqurma, abadlıqqu
ruculuq işləri görülmüşdür və hazırda da həmin
işlər davam etdirilməkdədir.

Azərbaycan Hökuməti ilə İslam İnkişaf Bankı
tərəfindən maliyyələşən “Daşkəsən şəhərinin su və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layi
həsinin həyata keçirilməsində son tamamlama işləri
yerinə yetirilir. Artıq Daşkəsən şəhəri ekoloji cəhətdən
təmiz və fasiləsiz olaraq içməli su ilə təmin olunur.

Daşkəsən şəhər N. Nərimanov adına 3 nömrəli,
S. Vurğun adına 4 nömrəli və Qaraqullar kənd tam
orta məktəblərində cari təmir işlərinə başlanmışdır.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
sifarişi əsasında Daşkəsən şəhərində, Daşkəsən
qəsəbəsində, Qabaqtəpə və Dəvrallı kəndlərində
Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün
4 fərdi yaşayış evinin tikintisi başa çatdırılmışdır.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə Alunit
dağ və Yuxarı Daşkəsən qəsəbələrində və Quşçu
kəndində evləri qəza vəziyyətində olan vətəndaşlar
üçün 3 fərdi yaşayış evinin tikintisində son tamam
lama işləri yerinə yetirilir.

Kommunal Müəssisələr Kombinatının madditexniki
bazası möhkəmləndirilmiş, müəssisəyə 73 nəfər əlavə
işçi qüvvəsi verilmişdir. Lakin şəhərin kənar küçələrinin
təmizlənməsi, şəhərdən tullantıların yığılaraq daşınması
və zərərsizləşdirilməsi sahəsində aidiyyəti üzrə əlavə
tədbirlərin görülməsinə ehtiyac vardır.

Daşkəsən rayonu üzrə yaşayış binalarının,
yaşayış evlərinin və mənzillərin icbari qaydada
sığorta olunması sahəsində 2018ci il ərzində 109
sığorta müqaviləsi bağlanmışdır. 2019cu ilin
keçən dövrü ərzində isə 207 sığorta müqaviləsi
bağlanmış və həmin sahə üzrə işlər davam etdirilir.

Rayon ərazisində daşınar və daşınmaz əmlakın
sığorta olunması sahəsində həyata keçirilən tədbir
lər sürətləndirilməlidir. Bu sahədə yerlərdə maari
fləndirmə işləri daha da genişləndirilməlidir.

2019cu ilin yanvar ayında Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Respublikası Prezi
denti Administrasiyasının Ərazitəşkilat məsələləri
şöbəsi ilə razılaşdırılmış formada “DOST İŞ
Mərkəzi” MMC tərəfindən təqdim olunan 130
nəfər işsiz şəxslə müvafiq qanunvericiliyə uyğun
müddətli əmək müqaviləsi bağlanılaraq onlar
rayonda ödənişli ictimai işlərə cəlb olunmuşdur.

Eyni qayda üzrə cari ilin aprel ayında əlavə 90
nəfər işsiz şəxsin ödənişli ictimai işlərə cəlb olun
ması nəzərdə tutulmuş, hazırda onlardan 86sı ilə
müddətli əmək müqaviləsi bağlanılaraq rayonda
ödənişli ictimai işlərə götürülmüşdür.

Daşkəsən Rayon Məşğulluq Mərkəzi tərəfindən
birinci rüb ərzində özünəməşğulluq layihəsinin təlim
lərinə 16 nəfər iş axtaran vətəndaş cəlb olunmuşdur.

Novruz bayramı ərəfəsində Heydər Əliyev Fon
dunun hesabına Daşkəsən rayonu ərazisində yaşayan
316 aztəminatlı ailəyə bayram sovqatı paylanmışdır.

Birinci rüb ərzində rayon ərazisində bir sıra
mədənikütləvi tədbirlər keçirilmişdir.

Daşkəsən şəhərinin Heydər Əliyev meydanında
19 mart 2019cu il tarixdə qədim, milli bayra
mımız olan Novruz bayramı minlərlə rayon
sakininin iştirakı ilə yüksək səviyyədə keçirilmiş,
rayon ərazisində olan N saylı hərbi hissənin əsgər

lərinə bayram sovqatları verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham

Əliyevin tapşırığı ilə respublikamızın şəhər və rayon
larının ümumtəhsil məktəblərinin IXXI sinif şagirdləri
üçün “Ölkəmizi tanıyaq” devizi ilə keçirilən növbəti
maarifləndirici turaksiyalara start verilmiş, 20 nəfər
məktəbli “Ölkəmizi tanıyaq” maarifləndirici turaksiyası
çərçivəsində 2326 mart 2019cu il tarixlərdə Qəbələ
ŞəkiZaqatala marşrutunun iştirakçıları olmuşlar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2019
cu ilin birinci rübünün sosialiqtisadi inkişafın yekun
larına və qarşıda duran vəzifələrə həsr edilmiş
iclasında qeyd etmişdir ki, “Bu ilin yanvar ayında re
gionların sosialiqtisadi inkişafına dair dördüncü
Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. Bu da çox önəmli
hadisədir. Üçüncü proqram uğurla və artıqlaması ilə
icra edilmişdir. Üç proqramın icrası nəticəsində
ölkəmizdə bir çox önəmli məsələlər öz həllini tapıb,
o cümlədən sosial infrastruktur sahəsində.

...Dördüncü proqramın qəbul edilməsi önəmli
hadisədir. Dördüncü proqram beş il ərzində icra
ediləcək. Bu gün hələ də görə bilmədiyimiz işləri
biz növbəti illər ərzində görəcəyik ki, ölkəmiz
daha da inamla, uğurla inkişaf etsin”... 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar
2019cu il tarixli, Fərmanı ilə “Azərbaycan Respub
likası regionlarının 20192023cü illərdə sosialiqti
sadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
Dövlət Proqramının Tədbirlər Planında Daşkəsən
rayonuna aid 16 tədbir nəzərdə tutulmuşdur.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən cari
ilin keçən dövrü ərzində rayona özəl investisiyaların

cəlb olunması sahəsində bir sıra işlər görülmüşdür.
Rayona investisiya cəlb olunması məqsədilə ərazidə
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, sə
naye, energetika, tikinti, ticarət, nəqliyyat, telekom
munikasiya və poçt, maliyyə və bank, turizm və digər
xidmət sahələri üzrə mövcud vəziyyət, məlumatlar
kütləvi informasiya vasitələri ilə hərtərəfli təşviq ol
unmuşdur. İş adamları, sahibkarlar və aidiyyəti qu
rumlarla birgə investisiyaların qoyulması, müvafiq
layihələrin işlənib hazırlanması məsələləri geniş təhlil
edilərək tətbiq olunması daha məqsədəuyğun olan
təkliflər müəyyənləşdirilərək, özəl investisiya qoyu
luşu üzrə investisiya qoymaq istəyən hüquqi və fiziki
şəxslərə lazımi köməklik göstərilməklə əlverişli şərait
yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev Nazirlər
Kabinetinin iclasında yekun nitqində qeyd etmişdir:
”Kənd təsərrüfatı ilə bağlı aparılan islahatlar
haqqında məruzə edildi. Bu sahə də daim diqqət
mərkəzindədir. Bildiyiniz kimi, dövlət bu sahəyə çox
böyük dəstək, yardım göstərir. Güzəştli şərtlərlə
gübrələr, yanacaq, subsidiyalar, texnika verilir. Mən
deyə bilərəm ki, Azərbaycan bu sahədə dünya
miqyasında fermerlərə dəstək baxımından ən
qabaqcıl ölkələrdən biridir. Həm də onlardan vergilər
də tutulmur, torpaq vergisi istisna olmaq şərti ilə.
Yəni, bu sahəyə maksimum dəstək verilir. Bu sahədə
aparılan islahatlar, əminəm ki, daha da böyük
nəticələrə gətirib çıxaracaq. Hesab edirəm ki, indiki
3,6 faiz artım bizim potensialımızı tam əks etdirmir.
Çünki bu qədər işlər görülür – həm meliorativ təd
birlər, həm dövlət tərəfindən dəstək. Fındıqçılıq,
üzümçülük, pambıqçılıq, taxılçılıq, meyvəçilik,
tərəvəzçilik sahəsində görülən işlər indi burada
məruzədə də səsləndi. Yəni, bizim istehsalımız və
ixracımız böyük dərəcədə artır. Mən hesab edirəm
ki, görülmüş işləri və islahatları nəzərə alsaq kənd
təsərrüfatında artım daha da yüksək ola bilər ”...

Rayonda 3 kartofçuluq üzrə toxumçuluq təsər
rüfatı fəaliyyət göstərir. Toxumçuluq təsərrüfat
larının artırılması üçün işlər davam etdirilir. 

Heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə 2019cu ilin birinci rübü ərzində 84 baş
heyvan süni mayalandırılmışdır. Əvvəlki ildə ma 
ya landırılmış heyvanlardan 89 baş bala alınmışdır.
Gələcəkdə məntəqələrin sayının artırılması üçün
işlər davam etdirilir.

“Arıçılıq haqqında” qanunun tələblərinə uyğun
olaraq rayonda arı ailələrinin saxlanması üçün əlverişli
şəraitin, imkanların mövcud olması nəzərə alınaraq
arıçılığın inkişafı üçün tədbirlər davam etdirilmişdir.
Rayon ərazisində 5000 arı ailəsi vardır. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 sentyabr 2018
ci il tarixli 400 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş hər arı
ailəsinə 10 manat subsidiya verilməsi məqsədilə
rayonda 174 nəfər olmaqla 4141 arı ailəsi kod
laşdırılaraq aidiyyəti üzrə sənədlər Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinə təqdim olunmuş və həmin arı ailələrinə
görə arı sahiblərinə 41410 manat subsidiya verilmişdir. 

Daşkəsən rayonu ərazisində 2019cu il ümumi
likdə yaylaq mövsümünün başlanması ilə əlaqədar,
o cümlədən baytarnəzarət məntəqəsinin təşkil
edilməsi barədə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
tərəfindən 18 mart 2019cu il tarixli 11 nömrəli
sərəncam verilmişdir.

Əvvəlki illə müqayisədə bu il Daşkəsən rayonuna
məxsus olan, lakin qış mövsümü ərzində kənar
rayon larda qışlama keçən, yaylaq mövsümündə ray
ona qayıdan yerli sakinlərə məxsus təsərrüfatların
rayon ərazisinə buraxılması həmin vətəndaşların
yaşadığı inzibati əraziyə uyğun olaraq aidiyyəti üzrə
Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının İnzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndələrinə həvalə olunmuşdur.
Yazyay mövsümlərində yaylaqlardan və örüş otlaq
sahələrindən səmərəli istifadə edilməlidir. Qeyd
etmək lazımdır ki, rayonda torpaqlardan təyinatı
üzrə istifadəyə görə müəyyən nöqsanlar mövcuddur.
Həmin nöqsanların aradan qaldırılması üçün mü
vafiq tədbirlər görülməlidir. Rayonun aidiyyəti üzrə
qurumları bu sahədə bütün lazımi tədbirləri yerinə
yetirməlidirlər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırığı ilə 2019cu ilin fevral ayının
11dən mayın 11nə kimi ölkədə əhalinin sağlam
lığını təmin etmək üçün tibbi müayinə günləri təşkil
edilmişdir. Həmin tapşırığa əsasən, Daşkəsən Rayon
Mərkəzi Xəstəxanasında 49 yaşayış məntəqəsinin
əhalisi və rayonun idarə, müəssisə və təşkilatların
işçiləri tibbi müayinələrdən keçirilmişdir. Bu müddət
ərzində 23834 nəfər tibbi müayinədən keçmiş, 330
nəfər müxtəlif xəstəliklərdən ixtisaslaşmış tibb
müəssisələrinə göndərilmiş, 489 nəfər Daşkəsən

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının stasionar müalicəs
inə cəlb olunmuş, 564 nəfərə isə ambulator müalicə
yazılmışdır. Tibbi müayinədən keçən Daşkəsən
rayon sakinləri onların sağlamlığına göstərdiyi
diqqət və qayğıya görə ölkə başçısı cənab İlham
Əliyevə öz minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

“Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığor
tanın tətbiqinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20
dekabr 2018ci il tarixli Fərmanı olmuşdur.

İcbari tibbi sığorta həmrəylik prinsiplərinə
əsaslanan sosial layihədir. Bu layihənin məqsədi
səhiyyənin maliyyələşdirilməsini təkmilləşdirmək,
habelə əhaliyə etibarlı, keyfiyyətli, səmərəli tibbi
xidmətlərin göstərilməsinə zəmanət verəcək uni
versal və dayanıqlı tibbi sığortanı təmin etməkdir.

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindən çıxarılaraq Tibbi
Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyinin (TƏBİBin)
tabeliyinə veriləcək xəstəxanalar müəyyənləşdirilmiş,
Nazirlər Kabineti Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə
Birliyi publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki tibb müəs
sisələrinin siyahısı təsdiq olunmuşdur. Həmin siyahıya
Daşkəsən Rayon Mərkəzi Xəstəxanası, kənd sahə
xəstəxanaları, kənd və qəsəbələr üzrə həkim və tibb
məntəqələri daxil edilmişdir. Həmin Qanun 2020ci il
yanvarın 1dən qüvvəyə minəcəkdir.

53 bənddən ibarət “Yeni Daşkəsən” layihəsi
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən elmi
əsaslarla işlənib hazırlanmış və 22 yanvar 2013cü il
tarixdə rayonun mətbu orqanı “Daşkəsən” qə ze tin də
dərc edilmişdir. Bu proqram xarakterli mükəmməl
layihə aidiyyəti üzrə nazirliklərə göndərilmiş, müsbət
rəylər alınmış, layihənin həyata keçirilməsi üçün hələ
2013cü ildən müvafiq tapşırıqlar verməklə, bu
məsələlərin həll olunması işlərinə başlanmışdır. 2013
cü ildə Rayon İcra Hakimiyyəti tə rəfindən hazırlanmış
həmin proqramla rayonun hər tərəfli sosialiqtisadi
inkişafı, kənd təsərrüfatının mövcud vəziyyəti, ayrı
ayrı sektorlarının – heyvandarlığın, arıçılığın,
kartofçuluğun, toxumçuluğun, həmçinin turizmin
inkişafı, yeni inzibati binaların, korpusların inşası, su,
qaz, elektrik təchizatı, yol və körpülərin salınması
məsələsi, ən əsası isə yeni iş yerlərinin açılıb işsizliyin
aradan qaldırılması, sahibkarlara münbit şəraitin
yaradılması, mövcud problemlərin həlli, o cümlədən
Daşkəsən rayonunun “Daşkəsən Filizsaflaşdırma”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bazasında yaradılması
əsas götürülərək “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC
nin, eləcə də “Alunit” İstehsalat sahəsinin yenidən işə
salınmasının müasir səviyyədə təmin olunması əsas
vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur.

“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASCnin və “Alu
nit” İstehsalat sahəsinin müasir texniki avadan
lıqlarla təchiz edilərək müasir formada işə salınması
həm rayonda işsizliyin tamamilə aradan qaldırıl
masına, həm cəbhə boyu zonada, ermənilərlə təmas
xəttində yerləşən Daşkəsən rayon sakinlərinin daimi
işlə təmin olunmasına hərtərəfli şərait yaradacaq,
həm də uzun müddət problemli məsələlər tam öz

həllini taparaq Daşkəsən rayonu regionda inkişaf
etmiş pilot bir rayona çevriləcəkdir.

“Azərbaycan Respublikasının Metallurgiya
kompleksində sağlamlaşdırma və restrukturizasiya
tədbirlərinin həyata keçirilməsi haqqında” Azər
baycan Respublikası Prezidentinin 13 iyul 2016cı
il tarixli sərəncamı olmuşdur. Sərəncama əsasən,
Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksinə daxil
edilmiş “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC özəl
ləşdirməyə açıq elan olunmuş və bu məqsədlə
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin sərəncamına verilmişdir. Azər
baycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsində “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASCnin
səhmlərinin investisiya müsabiqəsi vasitəsilə özəl
ləşdirilməsi üzrə müsabiqə komissiyası yaradılmış
və müsabiqə komissiyasının iclasları keçirilmişdir.

Birinci rüb ərzində “AzerGold” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinə məxsus Çovdar Filiz Emalı Sahəsi və
Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi İmişli Şəkər
zavodunun “Daşkəsən Əhəng daşı” mədəni öz
fəaliyyətlərini davam etdirmişlər.

Birinci rüb ərzində “AzerGold” QSCyə məxsus
Çovdar Filiz Emalı Sahəsində 432,3 kiloqram qızıl
filizləri və konsentratları, 901,8 kiloqram isə digər
qiymətli metal filizləri və konsentratları istehsal
olunmuşdur.

Daşkəsən rayon Telekommunikasiya Qovşağı
tərəfindən 66100 manatlıq rabitə xidməti göstərilmiş 
dir. Rayonun Zəylik, Qaraqullar, Əhmədli, Yuxarı
Daşkəsən, Quşçu, Bayan, Xoşbulaq və Dəstəfur kənd
EATSlərində rabitənin keyfiyyətini daha da yaxşılaş 
dır maq məqsədilə profilaktiki işlər görülmüşdür. Ra 
yon Telekommunikasiya Qovşağına yeni müasir
avadanlıqların gətirilməsinə, sürətli internet istifa də 
çi lərinin sayının artırılmasına və rayonun kəndlərində
əhalinin internetdən istifadə etmələri üçün lazımi
şəraitin yaradılmasına ehtiyac vardır.

“Azərpoçt” MMCnin Daşkəsən Rayon Poçt
Filialı tərəfindən 17643 manatlıq xidmət göstəril 
miş dir.

Elektrik enerjisi, qaz və su haqlarının qəbulu davam
etdirilmiş, baratların qəbulu və vaxtında ötürülməsi,
poçtun daşınması və çatdırılması təmin edilmişdir.

“31 nömrəli Yol İstismarı” MMC tərəfindən re
spublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının
saxlanması və təmiri üzrə 248,3 min manatlıq iş
görülmüşdür. Görülmüş işlərə baxmayaraq,
DaşkəsənXoşbulaq avtomobil yolunun (Yuxarı
Daşkəsən qəsəbə ərazisində) 4cü kilometrində yer
ləşən su keçidinin və yolların 2016cı ildən yaran
mış qəzalı vəziyyəti tam aradan qaldırılmamışdır.

DaşkəsənƏmirvarQabaqtəpə avtomobil yol
unda işlər davam etdirilir.

“Daşkəsən rayonunun GəncəDaşkəsən (27 km)
QuşçuÇovdarÇaykənd avtomobil yolunun tikintisi
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 4 aprel 2019cu il tarixli Sərəncamı ol
muşdur. QuşçuÇovdarÇaykənd avtomobil yolunun
tikintisi işlərinə başlanmışdır. Həmin işlər Xocalı Yol
İstismarı İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir.

“Yeni Daşkəsən“ ideyası rayonun yüksəlişindən və
cənab Prezidentin yaratdığı inkişaf siyasətindən qay
naqlanır. Rayonun bütün daxili yollarının, körpülərin
əsaslı təmiri üzrə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
tərəfindən Nazirlər Kabinetinə, Baş Nazirə kompleks
layihə təklifləri işlənib təqdim olunmuşdur.

Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev Nazirlər
Kabinetinin iclasında yekun nitqində qeyd etmişdir:
“İlin sonuna qədər elektrik enerjisi ilə bağlı modern
ləşdirmə prosesi davam etdiriləcək. Möv cud stan
siyaların potensialının gücləndirilməsi üçün işlər
aparılır. Yenidənqurma, bərpa, modernləşmə işləri
nəticəsində biz mövcud stansiyalarda ən azı 400500
meqavat əlavə enerji gücü əldə edə bilərik. Artıq
bütün hesablamalar var və əminəm ki, biz bu işdə
uğur qazanacağıq. Beləliklə, hesab edirik ki, ancaq
modernləşmə nəticəsində bir böyük yeni stansiya qu
rulacaq. Əgər biz “Şimal2” stansiyasının tikintisini
də əlavə etsək,  o da təqribən 400500 meqavat
gücünə malik stansiya olacaq,  bizim enerji poten
sialımız daha da artacaq və ölkəmizin artan sənaye
potensialı, artan əhali əlbəttə ki, gələcəkdə də etibarlı
qaydada elektrik enerjisi ilə təmin ediləcəkdir.

Giriş sözümdə qeyd etdim ki, qazlaşdırma Azər
baycanda ən yüksək səviyyədədir və bu il də qa
zlaşdırma ilə bağlı işlər aparılır. Biz imkanlardan
maksimum istifadə etməliyik ki, bu gün hələ də qaz
almayan qəsəbələrə, kəndlərə qaz xətləri çəkək.
Şəhərlərdə bəzi yerlərdə qazın təzyiqi aşağıdır və bu
məsələ ilə bağlı müvafiq göstərişlər verildi, işlər
görülür ki, əhaliyə keyfiyyətli qaz verilsin. Eyni za
manda, “Azəriqaz” tərəfindən bəzi hallarda əsası ol
mayan işlərə də son qoyulmalıdır. Çünki mənə
məlumat verilir ki, “Azəriqaz” özü birtərəfli olaraq
hansısa qaydalar tətbiq edir və bəzi hallarda insan
lara problemlər yaradır. Buna son qoyulmalıdır və
burada maksimum şəffaflıq, ədalət olmalıdır. Çünki
yerlərdən belə siqnallar gəlir ki, həm sayğaclarla,
həm qazın keyfiyyəti ilə bağlı problemlər var, bun
lar tamamilə aradan qaldırılmalıdır. Bütün sahələrdə
 elektrik enerjisi, içməli su, təbii qazın verilməsi ilə
bağlı maksimum şəffaflıq və ədalət olmalıdır.

İçməli su layihələrinin icrası ilə bağlı deyə
bilərəm ki, bu günə qədər 38 şəhərdə bu layihələr
başa çatıb. Əvvəlki illərdə su ilə təmin edilməyən 38
şəhərə biz təmiz içməli su xətləri çəkdik ki, suyun
keyfiyyəti Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına
uyğundur. Bu ilin sonuna qədər əlavə 5 şəhərdə bu
layihələr başa çatmalıdır və 12 şəhərdə işlər davam
edir. Növbəti illərdə onlar da başa çatacaq”.

Əhalinin elektrik enerjisi, qaz və içməli su ilə
təchizatı vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə
bir sıra təmirbərpa, yenidənqurma işləri həyata
keçirilmişdir.

Daşkəsən Elektrik Şəbəkəsi tərəfindən zədələn
miş Qaratağlar kəndində yeni tikilmiş 160 kVA
gücündə 1 ədəd yarımstansiya şəbəkəyə qoşulmuş,
3 ədəd müxtəlif güclü transformator dəyişdirilmiş,
6/0,4 kVluq 18 ədəd yarımstansiyada təmir işləri
aparılmış, 72 ədəd yararsız ağac dayaq metal boru
dayaqla əvəz olunmuş, 6 Kvluq Xoşbulaq hava
xəttində 6 ədəd əlavə dayaq basdırılaraq 185 metr
zədəli naqil dəyişdirilmiş, transformatorlara 440
kiloqram transformator yağı əlavə olunmuşdur. İs
tifadə olunmuş elektrik enerjisinin uçotunun
dəqiqləşdirilməsi üçün 3 yarımstansiyada balans
sayğacı quraşdırılmış və 1 ədəd yanmış balans
sayğacı dəyişdirilmişdir. Daşkəsən şəhərindəki
5063012, 5060017 saylı və Zağalı kəndindəki
5060054 saylı yarımstansiyalardan çıxan 0,4 kV
luq hava xətti kabel xətti ilə əvəz olunmuş,
Daşkəsən şəhərindəki 5060012, 5060016, 5060003
saylı yarımstansiyaların ərazisində və rayonun Əh
mədli, Quşçu, Astaf, Şahvələdli, ƏmirvarƏh
mədli, Tapan, Xoşbulaq kəndlərində və Yuxarı
Daşkəsən qəsəbəsində ÖİN kabelin çəkilişi davam
etdirilmişdir. Həmin işlərin yerinə yetirilməsi za
manı 41 ədəd ÖİN kabel üçün dayaq basdırılmış,
9940 metr müxtəlif markalı kabel çəkilmişdir.
Rayonun bəzi yaşayış məntəqələrində SİP kabelin
çəkilişi tam başa çatdırılmamış, bir çox yaşayış
məntəqələrində isə həmin kabelin çəkilişinə
başlanmamışdır. 

Hesabat dövründə Daşkəsən Elektrik şəbəkə si nin
rəhbərliyi dəyişdirilmişdir. Yeni təyin olunmuş Elek
trik şəbəkəsinin rəhbərliyi Elektrik şəbəkə si nin yeni,
müasir tələblər səviyyəsində qurulmasını, elektrik
enerjisinin dəyərinin tam ödənilməsini təmin etməli
və qeyribalans itkisinin səbəblərini müəyyən
ləşdirərək bu sahədə daha ciddi tədbirlər görməlidir. 

Hazırda rayonun 49 yaşayış məntəqəsindən cəmi
10 yaşayış məntəqəsi təbii qazla təmin olunur.

2019cu ilin birinci rübü ərzində rayonun Quşçu
kəndində 368, Bayan kəndində isə 395 abonent təbii
qazla təmin olunmuş və həmin işlər davam etdirilir. 

Quşçu, Quşçu körpü və Daşkəsən qəsəbələrinə yeni
qazlaşma işlərinin aparılması üçün layihə sənədləri
hazırlanmış, artıq bu ay həmin yaşayış məntəqələrinin
qazlaşdırılması işlərinə başlana caq dır. Rayonda is
tehlakçıların təbii qazla təmin olunmasında mövcud
problemlərin həll edilməsi üçün Qaz Xidmət Sahəsinin
rəhbərliyi aidiyyəti üzrə lazımi tədbirlər görməlidir.

Sukanal idarəsinin xidmət etdiyi 2098 abonent
dən 1903 abonent smart tipli su sayğacı ilə 24 saat
içməli su ilə təmin edilir. Sukanalizasiya sistemi
nin yenidən qurulması üzrə görülməsi nəzərdə tu
tulmuş bəzi işlər yerinə yetirilməmiş, o cümlədən
Daşkəsən Sukanal idarəsinin inzibati binasının tik
intisinə başlanmamış, təmizləyici qurğunun tikintisi
başa çatdırılmamış, binaların, evlərin ka na lizasiya
xətləri yeni sistemin kanalizasiya xətlərinə bir
ləşdirilməmişdir. Daşkəsən rayon Sukanal idarə si 
nin fəaliyyətində bir sıra çatışmazlıqlar mövcuddur.
Hesabat dövründə Daşkəsən rayon Sukanal
idarəsinin rəhbərliyi dəyişdirilmişdir.

Qarşımızda çox məsul və şərəfli vəzifələr durur.
Aprelin 30da Prezident sarayında Azərbaycan Re
spublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədr
liyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2019cu ilin birinci
rübünün sosialiqtisadi inkişafın yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr edilmiş iclasında müx
təlif sahələrdə mövcud vəziyyəti hərtərəfli təhlil
edərək qarşıda duran vəzifələri göstərən möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyev yekun nitqində
demişdir: “...Görülmüş işlər deməyə əsas verir ki, biz
düzgün yoldayıq. Buna heç bir şübhəmiz yoxdur.
İqtisadi, sosial sahələrdə və bütün başqa sahələrdə is
lahatlar bundan sonra da aparılacaq. Bildiyiniz kimi,
bu yaxınlarda məhkəməhüquq sahəsində islahatlarla
bağlı müvafiq Fərman imzalanmışdır. Hesab edirəm
ki, onun icrası bu sahədə də ciddi dönüşə səbəb ola
caq. Yəni, biz gərək hər bir sahədə irəli gedək. Yeni
liklər, müsbət təcrübə, dünyada mövcud olan ən
mütərəqqi yanaşma Azərbaycanda tətbiq edilməlidir.
Nəzərə almalıyıq ki, bizim neftqaz sektorumuz da
iqtisadiyyata böyük dəstəkdir. Nəzərə almalıyıq ki,
biz indi nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrilirik.
Bu yaxınlarda Çində keçirilmiş “Bir kəmər, bir yol”
Forumunda Azərbaycanın iştirakı bir daha onu
göstərir ki, ölkəmiz bu önəmli layihənin tərkib hissə
sidir. Bizim gəlirlərimiz artacaq, maliyyə və iqtisadi
imkanlarımız daha da böyüyəcək.

Biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlən
məməliyik, daim irəliyə baxmalıyıq. Əminəm ki,
biz bu ili də uğurla başa vuracağıq, 2019cu il də
ölkəmiz üçün, xalqımız üçün uğurlu olacaq”.

İcazə verin, Azərbaycan Respublikasının
möhtərəm Prezidenti cənab İlham Əliyevi bir daha
əmin edim ki, bundan sonra da qarşıda duran vəz
ifələrin layiqincə yerinə yetirilməsi üçün daha yük
sək əzmkarlıq göstərərək, bütün qüvvəmizi
səfərbər edib, var gücümüzlə çalışacağıq.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyevin dərin məzmunlu geniş nitqindən
sonra məruzə ətrafında rayon üzrə Maliyyə
İdarəsinin rəisi Natiq Zeynalov, RİHBnin Daşkə 
sən şəhər İƏDÜNsi Nüsrət Vəliyev və digərləri
çıxışlar etmiş, qarşıda duran vəzifələrin icrasından
danışmış, daşkəsənlilərə göstərilən diqqət və qay 
ğıya görə möhtərəm Prezident cənab İlham Əli 
yevə minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Yığıncaqda müzakirə olunan məsələlərlə əlaqə
dar qərar qəbul edildikdən sonra toplantı işti
rakçıları adından Prezident cənab İlham Əliyevə
müraciət qəbul olunmuşdur.

Елмар ЯЛИЙЕВ
РИЩБА-нын Иътимаи-сийаси вя щуманитар

мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини -
дини гурумларла ишин тяшкилатчысы

A prelin 16da Daşkəsən Rayon
İcra Ha ki miy yəti, Səfərbərlik və

Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Daşkəsən rayon böl mə si 
nin birgə təşkilatçılığı ilə Daşkəsən
rayonundan olan ehtiyata buraxılmış
müddətli həqiqi hərbi xidmət qul
luqçularının qarşılanması münasi
bətilə  təntənəli tədbir keçirilib. 

Tədbirdə rayon rəhbərliyi, Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Daşkəsən rayon bölməsinin
şəxsi heyəti, şəhid ailələri, Qarabağ
müharibəsi veteranları, hərbi xidmətə
çağırış yaşlı gənclər, valideynlər, mək
təblilər, ictimaiyyət nümayəndələri və KİV mənsub
ları iştirak ediblər.

Əvvəlcə tədbir iştirakçıları rayon mərkəzində
ucaldılmış xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin abidəsi önünə tər gül dəstələri qoyaraq
Ulu Öndərin əziz xatirəsini ehtiramla anıblar.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin
səsləndirilməsi və torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü
uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəman Vətən övlad
larının əziz xatirəsinin ehtiramla yad edilməsi ilə
başlanan tədbiri giriş sözü ilə açan Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev  deyib:

– Mən hərbi xidmətini başa vurub rayonumuza al

nıaçıq, başıuca qayıtmış gənclərimizi, onların va li 
deyn lərini, bütün rayon ictimaiyyətini ürəkdən təbrik
edirəm, gənclərimizə sağlam uzun ömür, gələcək hə 
yat larında uğurlar və xoşbəxtlik arzulayıram.

Müasir Azərbaycan dövlətinin ordu quruculuğu və
onun qısa müddətdə yüksək inkişafı xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin müstəsna xid
mətləri ilə bağlıdır. Heydər Əliyev Azərbaycanın
hərtərəfli inkişafına, iqtisadisiyasi cəhətdən güclən
məsinə, vətəndaşların həyat şəraitinin yaxşı laş 
dırılmasına, dövlətimizin, xalqımızın təh lü kə sizliyinin
təminatına böyük töhfələrini vermiş, onun gələcəyini
müəyyən etmişdir. Ulu Öndərin Azərbaycanda ordu

quruculuğu istiqamətində açdığı yol bu gün möhtərəm
Prezidentimiz, Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.

Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin rəh
bərliyi altında Silahlı Qüvvələrimiz özünün yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş, şəxsi heyətin
müasir hərbi texnika ilə təminatı, onun xidmət və
həyat şəraiti davamlı şəkildə yaxşılaşdırılmışdır.
Aparılan genişmiqyaslı islahatlar nəticəsində
hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dünyanın ən
güclü ordularından biri kimi dəyərləndirilir.

İndi ordu ilə xalq arasındakı qarşılıqlı münasibət
bütün ölkəmizdə olduğu kimi Daşkəsəndə də tam

sağlam təməllər üzərindədir. Gənclərimiz vətən
pərvərlik ruhunda tərbiyə olunurlar, rayonumuzda
və ölkədə gedən ictimaisiyasi hadisələrə sağlam
münasibət bəsləyirlər, birbirinin ardınca uğurlar
qazanırlar.

Daşkəsənli gənclər bütün dövrlərdə ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin təmin olun
masında yaxından iştirak ediblər, bu gün də həmin
ənənə davam etməkdədir.

Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinə hər zaman
sədaqət nümayiş etdirən biz, daşkəsənlilər
dərindən inanırıq ki, Dövlət Başçımız möhtərəm
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğal altında

olan tarixi torpaqlarımız tezliklə azad olunacaq,
məcburi köçkün və qaçın soydaşlarımız öz dədə
baba yurdlarına qayıdacaqlar.

Çıxış edən Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Daşkəsən rayon bölməsinin
rəisi mayor Aqşin Xancanov isə ölkəmizdə ordu qu
ruculuğu sahəsində qazanılmış uğurlardan söhbət
açıb. Vətəni göz bəbəyitək qorumağın müqəddəs və
məsuliyyətli vəzifə olduğunu deyən bölmə rəisi
düşməndən qatqat üstün olan ordumuzun doğma tor
paqlarımızın keşiyində daim ayıqsayıq dayan dı ğı nı,
hərb işinin sirlərinə mükəmməl yiyələndiklə rini,
Dövlət Başçımızın rəhbərliyi altında ölkəmizin ərazi

bütövlüyünün möhkəm qorunduğunu diqqətə çatdırıb.
Tərxis olunmuş çağırışçılar adından çıxış edən

Zöhrab Həsənov isə göstərilən diqqətə, yaradılan hər
cür yüksək şəraitə görə Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko
mandanı cənab İlham Əliyevə minnətdarlıq bildirib.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev Silahlı Qüvvələrin sıralarından tərxis
olunmuş rayon gənclərinə hərbi biletlərini və
hədiyyələr təqdim edib.

Gənclər rayon Məşğulluq Mərkəzi tərəfindən
işlə təmin olunmaları üçün qeydiyyata götürülüblər.

Tədbir ədəbibədii kompozisiya və musiqi pro
qramı ilə başa çatıb.
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Mayın 7də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıyevin, rayonun hüquq

mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təş kilat rəh
bərlərinin, çoxsaylı YAP üzvlərinin, ağsaqqallar və
ziyalıların, ictimaiyyət nüma yən də lə rinin iştirakı ilə ulu
öndər Heydər Əliyevin rayon mərkəzində ucaldılmış
abidəsi önünə gül dəstələri qoyulmuş, ümummilli lide 
rin əziz xatirəsi böyük ehtiramla yad edilmişdir.

Tədbir iştirakçıları Daşkəsən Rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin
müxtəlif dövrlərini özündə əks etdirən fotolara və ek
sponatlara baxış keçirmişlər.

Ümumrayon yığıncağı  Rayon İcra Hakimiyyə
tinin iclas zalında davam etmişdir. 

Əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin
müasir Azərbaycanın inkişafı və müstəqilliyi naminə
gördüyü işlərdən,  apardığı mübarizələrdən bəhs edən
“Böyük ömrün anları” filmi nümayiş etdirilmişdir.

Daha sonra Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıyev dahi lider haqqında geniş və
dərin məzmunlu nitq söyləyərək müasir Azərbaycanın
memarı, qurucusu və xilaskarının ölkəmiz üçün tarixi,
əvəzsiz xidmətlərindən, respublikamızın sabitliyi və
dinamik inkişafında qoyduğu bünövrədən danışmışdır. 

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev çıxışında demişdir:

– Bu gün müasir və müstəqil Azərbaycan dövlə
tinin qurucusu, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 96cı
ildönümüdür.

Bütün dövrlərdə ən müdrik dövlət başçısı, dünya 
şöh rət li siyasətçi ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın

məsu liy yətini öz çiyinlərində daşımış, onu bir
dövlət və xalqımızı bir millət kimi tarixin ağır və
sərt sınaqlarından uğurla çıxarmış, müstəqil
Azərbaycanı, onun bugünkü həqiqətlərini, işıqlı
sabahının etibarlı bünövrəsini yaratmışdır. Azər
baycan xalqının ictimaisiyasi, sosialiqtisadi və
mədəni həyatının bütün sahələrində olan
bugünkü  inkişaf məhz onun adı ilə bağlıdır.

Ulu öndər Heydər Əliyev 1969cu ildə Azər
baycanın rəhbəri təyin olunanda ölkəmiz keçmiş
ittifaq respublikaları içərisində sənaye və kənd
təsərrüfatının ümumi inkişaf səviyyəsinə, gəlirinin
həcminə və əmək məhsuldarlığının artım sürətinə,
habelə əhalinin yaşayış səviyyəsinə görə geridə
qalırdı. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər
liyinin birinci dövrü məhz belə bir çətin

vəziyyətdə başlamışdır. Heydər Əliyevin apardığı quru
culuq işləri və onun şəxsiyyətinə ittifaq səviyyəsində olan
hörmətin nəticəsində Azərbaycan qısa müddətdə aqrar
ölkədən aqrarsənaye ölkəsinə çevrildi. Bu illərdə elm
tutumlu sənayenin, o cümlədən elektrik energetikasının,
ma şın qayırmanın, neftkimyanın, həmçinin kənd təsər
rüfatının sürətli inkişafı təmin olundu.

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında sovet
dövründə 13 il ərzində Azərbaycan ən geridə qalmış
yerlərdən ən qabaqcıl yerlərə qədər yol keçdi və o
dövrdə Sovet ittifaqında yalnız Rusiya və Azərbaycan
özünü təmin edən respublikalar idi.

Heydər Əliyevin Azərbaycanda gördüyü irimiqyaslı
işlər, istedadı və zəngin təcrübəsi onun sovet rəhbərliyinə
yüksəlməsi ilə nəticələndi. 1982ci ilin dekabrında Siyasi
Büronun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər

Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin
edildi. Bu vəzifədə işləyərkən Heydər Əliyev
SSRİnin iqtisadi, sosial və mədəni həyatının ən
mühüm sahələrinə rəhbərlik edib.

Moskvada olmasına baxmayaraq, Azərbay
canda mövcud vəziyyət, Azərbaycanın problem
ləri onu daim maraqlandırırdı və o çalışırdı ki,
yeni, modernləşmə imkanlardan istifadə edərək
Azərbaycana kömək etsin. O vaxt Azərbaycanın
sosialiqtisadi məsələlə ri nin həlli ilə bağlı çox
önəmli qərarlar qəbul edilmişdir.

1987ci ildə Heydər Əliyevin Sovet rəhbər
liyindən, şəxsən baş katib Mixail Qorbaçovun Azər
baycana qarşı yeritdiyi siyasi xəttə etiraz əlaməti
olaraq istefasından sonra erməni separatçıları məsələ
qaldırdılar ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərk
ibindən çıxarılıb Ermənistanın tərkibinə verilməlidir. Belə
liklə, Dağlıq Qarabağ probleminin əsası qoyuldu və
respublikada ictimaisiyasi və sosialiqtisadi böhran, hərc
mərclik, qarşıdurma getdikcə dərinləşməyə başladı.

Həmin dövrə nəzər salarkən dövlət müstəqilli 
yimizin ilk addımlarının məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə Naxçıvanda atıldığının şahidi oluruq. Onun rəhbərliyi

altında Naxçıvan Muxtar Respublikasının adın
dan “sovet sosialist” sözləri çıxarıldı, üç rəngli
Milli Bayrağımız ilk dəfə Naxçıvanda dövlət
bayrağı kimi qəbul olundu, dünya azərbaycan
lılarının həmrəyliyi günü müəyyən edildi, 20
Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verildi, SSRİnin
saxlanılması barədə referendumdan imtina ol
undu, mühüm imperiya strukturlarının fəaliyyəti
dayandırıldı, ilk dəfə olaraq sovet qoşun hissələri
Muxtar Respublikadan çıxarıldı.

Ötən əsrin 90cı illərin əvvəllərində təşviş
içərisində olan Azərbaycan xalqının sabaha ümidi
sarsılmış, ölkəmiz real vətəndaş müharibəsi və
separatçılıq meyilləri ilə üzüzə qalmışdı.

Yeganə nicat yolunu Heydər Əliyevin
qayıdışında görən Azərbaycan xalqı onu təkidlə

hakimiyyətə çağırırdı. Amma şəxsi ambisiyalarını milli
maraqlardan üstün tutan AXCPMusavat kimi
hakimiyyət hərisləri bütün gücləri ilə buna mane olur,
ayrıayrı silahlı dəstələr yaradırdılar. Məhz AXCP
Musavat cütlüyünün xəyanəti, təcrübəsizliyi və səriştə
sizliyi Vətənimizi öz müstəqilliyini itirməsi, ərazisinin
işğalı və parçalanması, dövlətçiliyinin məhv olması təh
lükəsi qarşısında qoydu, şəhidlər xiyabanlarının yaran
masına səbəb oldu.

Xalqın müxtəlif təbəqələrinin saysızhesabsız
müraciəti, təkidli tələbi və vəziyyətdən çıxış yolu tap
maqda aciz qalan iqtidarın özünün inadlı xahişləri ilə ulu
öndər Heydər Əliyev yenidən Azərbaycan hakimiyyətinin
rəhbərliyinə gələrək, öz qayıdışı ilə dövlətimizin inkişafı
və xalqımızın rifahının yaxşılaşmasına yönəlmiş
taleyüklü problemlərin hamısını qısa müddət ərzində
böyük müvəffəqiyyətlə həll etdi.

Beləliklə, vətəndaş müharibəsindən vətən
daş sülhünə, xaosdan sabitliyə, separatizmdən
milli həmrəyliyə, ideoloji boşluqdan azərbay
cançılıq ideolo gi yasına, siyasi böhrandan
dövlətçiliyə, iqtisadi tənəzzüldən tərəqqiyə,
səriştəsizlikdən dərin təcrübəyə və xarici
siyasətdə milli maraqlara söykənən keçidi
təmin etdi.

Müasir Azərbaycanın banisi ulu öndər Hey
dər Əliyev dühası bu gün cismən aramızda ol
masa da, onun ölməz ideyaları xalqımızın uğurlu
inkişaf yoluna parlaq işıq saçır, hər bir azərbay
canlını vahid məram və məqsədlər ətrafında bir
ləşdirir. Həm də onunla qürur duyuruq ki,
ümummilli liderimizin ən layiqli davamçısı
cənab İlham Əliyev kimi xalqımızın, dövlətimizin
maraqlarını daim uca tutan, hər bir vətəndaşın mə
nafeyini nəzərə alan, hər vədini əməli işi ilə doğruldan
görkəmli dövlət başçımız vardır.

Bu gün möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev ulu
öndərin yaratdığı strategiyanın əsasında Azərbaycan Re
spublikasını uğurla inkişaf etdirir. Fəaliyyətə "Mən hər
bir azərbaycanlının Prezidenti olacağam” məramı ilə
başlayan möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev

son 16 ildə əsas məqsədinin məhz real iş, konkret
fəaliyyət olduğunu əməli surətdə təsdiqləmiş,
seçkilərdə verdiyi bütün vədləri layiqincə doğrult
muşdur. Ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə qəbul olu 
nan fundamental qərarlar, imzaladığı sə rən camlar
cənab İlham Əliyevin daim xalqın mənafeyindən
çıxış etdiyini, habelə verdiyi vədlərin sırf əməli
fəaliyyətə söykəndiyini, reallığa adekvat
olduğunu göstərmiş, onun beynəlxalq ictimai
rəydə islahatçı lider kimi alternativsiz rəhbərliyi
tam təsdiqini tapmışdır.

Bu islahatların ölkəmizdə uğurla real
laşdırılmasına Azərbaycanın Birinci vitseprezi
denti Mehriban xanım Əliyeva da öz layiqli
töhfələrini verir. 2016cı il 26 sentyabr tarixli
ümumxalq referendumunun nəticəsi kimi təsis
edilmiş bu vəzifəyə çoxşaxəli fəaliyyəti ilə milyonların
sevgisini qazanmış layiqli bir şəxsiyyətin təyin olunması
Azərbaycanın müasir dövlət idarəetməsi sistemində
keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı olmuşdur. Ötən
2 ilin reallıqları fonunda Azərbaycanın birinci xanımının
bu strateji posta ən layiqli namizəd olduğunu bu gün
cəmiyyətdə mütləq çoxluq etiraf edir, dövlət başçısının

təyinatını ölkənin hazırkı və gələcək inkişaf perspek
tivləri baxımından vacib sayırlar. Yalnız bu səbəbdən ki,
istər Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, istərsə də
Milli Məclisin deputatı olaraq Mehriban xanım Əliyeva
insan amilini hər zaman uca tutmuş, cəmiyyətdə insan
pərvərlik, humanizm kimi dəyərlərin möhkəm əsaslarla
həyata keçməsinə çalışmışdır.

Azərbaycan Prezidentinə ən böyük dəstək dövlə
timizin mənbəyi olan xalqdan, öz taleyini cənab İlham

Əliyevə etibar etmiş Azərbaycan vətəndaşlarından
gəlir. Dövlət rəhbərinin müəyyən etdiyi strateji xəttin
icrasına ümumxalq dəstəyini hər an izləyirik. Bu gün
Azərbaycan xalqı cənab İlham Əliyevi ölkədə bütün
sahələr üzrə olan inkişafın, siyasi sabitliyin, əmin
amanlığın və sülhün qarantı hesab edir, ona tam ina
naraq güvənir.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyev bütün həyatını xalqa sədaqətlə misilsiz xidmətlə
həsr etmiş, öz fəaliyyətində həmişə xalqa arxalanmış,
ən çətin anlarda ona üz tutmuşdur. Azərbaycan xalqı
heç vaxt ondan dəstəyini əsirgəməmişdir.

Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev ulu
öndər haqqında belə demişdir: "Ulu öndər həmişə olduğu
kimi, xalqa son müraciətində də düzgün proqnoz verdi. O,
inanırdı və bildirdi ki, onun davamçıları onun görə bilmədiyi
işləri görəcəklər, belə də oldu. Biz – onun davamçıları
bununla fəxr edirik. Fəxr edirik ki, onun ideyalarını
yaşadırıq. Fəxr edirik ki, müstəqilliyimizi möhkəmləndiririk
və Heydər Əliyev yolu ilə gedirik və gedəcəyik”.

Biz, Daşkəsənlilər də ulu öndər Heydər Əliyevin
ideyalarını, möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin siyasi xəttini dəstəkləyərək var gücümüzlə
həyata keçiririk.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müdrik rəh
bər və dahi şəxsiyyət Heydər Əlirza oğlu Əliyevin əziz
xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır.

Yaşasın ulu öndərimizin ideyaları!
Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi kursunu lay

iqincə davam etdirən Azərbaycan Respublikasının
möhtərəm Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko
mandanı cənab  İlham Əliyevə eşq olsun!

Aprelin 25də Azərbaycan Respublikası
Müdafiə Nazirliyinin qar uçqununa

düşərək həlak olan hərbi qulluqçusu,
Daşkəsən rayon sakini şəhid Məmmədov
Fərrux Fərman oğlunun nəşi yaşadığı
Daşkəsən şəhərinə gətirilib.

Daşkəsən şəhərində dəfn mərasimi keçirilib.
Dəfn mərasimində Daşkəsən Rayon İcra

Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev və bütün
rayon ictimaiyyəti, hüquqmühafizə orqanları,
Müdafiə Nazirliyinin zabiti polkovnikleytenant
Rasim Manafov, şəhidin xidmət etdiyi hərbi
hissənin komandiri, zabitlər, əsgər yoldaşları,
idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, minlərlə
rayon sakinləri və KİV nümayəndələri iştirak edib.

Şəhid Fərrux Məmmədovun yaşadığı evin
qarşısında keçirilən dəfn mərasimində Daş kə 
sən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev nitq söyləyib:

 Bu gün biz buraya Müdafiə Nazirliyinin N
saylı hərbi hissəsində xidməti vəzifə borcunu
yerinə yetirərkən şəhid olmuş Daşkəsən rayon
sakini əsgər Məmmədov Fərrux Fərman oğlu
nun dəfn mərasiminə toplaşmışıq.

Mən bütün Daşkəsən rayon ictimaiyyəti

adından şəhid  Fərrux Məmmədovun valideyn
lərinə və doğmalarına dərin hüznlə başsağlığı
verir, onlara Allahdan səbir diləyirəm.

Şəhidimiz Fərrux Məmmədovun və Azər
baycanın ərazi bütövlüyünün qorunması və tor
paqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olan
qəhrəman vətən övladlarının əziz xatirəsi hər
zaman xalqımızın qəlbində yaşayacaqdır.

Şəhidlərimizə və şəhid ailələrinə daim
göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Azərbay
can Respublikasının möhtərəm Prezidenti
cənab İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident
hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya dərin
təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk.

Bu gün biz – daşkəsənlilər Azərbaycan Re
spublikasının möhtərəm Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin ətrafında möhkəm, sıx birləşərək hər an
döyüş əmrini gözləyirik, müstəqil Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpasına, işğal atında olan
torpaqlarımızın azad olunmasına qüdrətli, rəşadətli
ordumuzla birlikdə döyüşə getməyə hazırıq.

Biz, daşkəsənlilər – hər birimiz bütün şəhidlə 
ri mizin ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik.
Şəhid Fərrux Məmmədova Allah rəhmət eləsin,

ruhu şad olsun.
Daşkəsən Rayon

İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıye 
vin nitqindən sonra
Müdafiə Nazirliyinin
zabiti pol kov nikley 
tenant Rasim Man
afov və digərləri  çıxış
edərək şəhidə Allah
dan rəhmət, ailə üzv 
lə rinə isə səbir diləyib,
bütün Daş kə sən icti 
maiy yə ti nə baş sağlığı
veriblər.

Qardaşı oğlu ilə hər zaman fəxr etdiyini bildirən
şəhidin əmisi Nəriman Məmmədov “Vətən, başın
sağ olsun” söyləyib, Vətən uğrunda canından keçən
bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyib.

Ruhuna dualar oxunub, cənazə namazı qılın 
dıq dan sonra şəhid Məmmədov Fərrux Fərman
oğlunun cənazəsi hərbi orkestrin ifasında matəm
marşının sədaları altında son mənzilə yola sa lı 
nıb. Şəhidin cənazəsi minlərlə rayon sakinin
müşayiəti ilə Şəhidlər xiyabanına gətirilib. 

Şəhidin tabutuna bürünmüş üçrəngli Azərbay
can Bayrağı şəhidin anası Sevil Məmmədovaya
təqdim edilib. Şəhidin anası üçrəngli bayrağı öpə 
rək “Vətən sağ olsun, göstərilən diqqət, qayğıya
görə Prezidentimizi Allah qorusun” deyib.

Şəhid hərbçimizin cənazəsi hərbi orkestrin ifasında
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin sə
daları və yaylım atəşi altında torpağa tapşırılıb.

Məlumat üçün bildirək ki, Məmmədov Fərrux
Fərman oğlu 8 aprel 1992ci ildə Daşkəsən şəhə 

rin də anadan olub. Daşkəsən şəhər A. Mürsəlov
adına 2 nömrəli tam orta məktəbi bitirib. 2010cu
ildən müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2012
ci ildən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazir
liyinin N saylı hərbi hissəsində müddətdən artıq
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi xidmətə
başlayıb. 2019cu ilin martın əvvəllərində  hərbi
hissədə xidməti vəzifə borcunu yerinə yetirərkən
qar uçqunu nəticəsində həlak olub.

Bir qız övladı yadigar qalıb.
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M ayın 22də Prezident cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycan
Respublikası Prezidenti Administrasiyasının məsul işçiləri respublikanın

şəhər və rayonlarında vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq Daşkəsəndə
vətəndaş la rın qəbulunu
keçiriblər.

Qəbulda 18 sakin 19
məsələ ilə bağlı müraciət
edib. Müraciətlərin bir
hissəsi yerində həllini
tapıb, digər müraciətlərin
operativ araşdırılması və
qanunvericiliyə uyğun
icrası üçün müvafiq
tapşırıqlar verilib.

Müraciətlər əsasən
rayonun yaşayış mən
təqələrinin qazlaşdırıl
ması, qazlaşdırılmış
mən təqələrin tam sayğa
claşdırılmaması, nasaz
elektrik dayaqlarının və
naqillərin yenilənməsi, su keçidlərinin təmiri, körpü tikintisi, müalicə olunmağa kömək
lik, təbii fəlakətdən yararsız vəziyyətə düşmüş fərdi yaşayış evinin bərpası, işlə təmin
olunma və digər məsələlər barəsində olub.

Görüşdə həmçinin qeyd olunub ki, Prezident cənab İlham Əliyevin regionların
sosialiqtisadi inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində respublikamızda müasir
infrastruktur, istehsal və emal müəssisələri yaradılır, yeni iş yerləri açılır. Bütün bunlar,
ilk növbədə, əhalinin sosial rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Dövlə
timizin başçısının da dediyi kimi, yürüdülən siyasətin təməlində Azərbaycan vətəndaşı,
onun rifah halının yaxşılaşdırılması dayanır. Son aylarda imzalanan fərman və sərən
camların, sosialiqtisadi sahədə aparılan islahatların Prezident cənab İlham Əliyevin
əhalinin sosial vəziyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərin
davamı olduğu bildirilib.

Vətəndaşlar bu cür qəbulların təşkilinə, problemlərinin həllinə göstərilən diqqətə
görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

Elmar ƏLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar məsələlər

şöbəsinin müdir müavini – dini qurumlarla işin təşkilatçısı

APRELİN 3DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABI YE 
VİN NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULU GURBU
LAQ KƏNDİNDƏ KEÇİRİLİB. 

Səyyar qəbulda rayonun hüquqmühafizə orqan
larının, idarə, müəssisə, xidmət təşkilatlarının rəhbər
ləri, kənd sakinləri iştirak ediblər.

Kənd ümumi orta məktəbində keçirilən görüşdə
çıxış edən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev bu cür görüşlərin ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin tapşırığı ilə mütəmadi olaraq yerlərdə davam
etdirildiyini diqqətə çatdırıb.

Əhəd Abıyev vurğulayıb ki, Gurbulaq kəndinin
elektrik, su, qaz, yol ilə bağlı sosial qayğılarının həlli is
tiqamətində ardıcıl işlər aparılır və hazırda kənddə 40 şa
gird yerlik modul tipli yeni məktəb binasının tikintisi artıq
başa çatdırılmışdır, yaxın günlərdə istifadəyə veriləcəkdir.

Sonra kənd sakinlərinin müraciətlərini dinləyən
Əhəd Abıyev qaldırılan məsələlərin icrası ilə bağlı
aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə
öz müvafiq tapşırıqlarını verib. 

Ayrıayrı sahələrə dair kənd sakinləri tərəfindən
irəli sürülən müraciət, təklif və şikayətlərin əksəriyyəti
yerində həll edilib, bir qismi isə nəzarətə götürülüb.

Səyyar qəbul zamanı çıxış edən kənd sakinləri
göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

***
APRELİN 9DA DAŞKƏSƏN RAYON İCRA

HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISININ NÖVBƏTİ SƏY
YAR QƏBULU ƏMİRVAR İNZİBATİ ƏRAZİ
VAHİDLİYİNƏ DAXİL OLAN QAZAXLI
KƏNDİNDƏ OLUB.

Qəbulda son illər respublikamızda və Daşkəsən ra 
yo nunda görülmüş işlər barədə geniş məlumat verən
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev rayonun
Əmirvar kənd inzibati ərazi vahidliyində də xeyli abadlıq,
quruculuq, təmirbərpa işlərinin aparıldığını, sakinlər
tərəfindən qaldırılan problemlərin həlli istiqamətində
daim tədbirlərin görüldüyünü diqqətə çatdırıb.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
çıxışında xüsusilə vurğulayıb ki, Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 27 fevral
2014cü il tarixli 118 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014
2018ci illərdə sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Pro
qramı"na uyğun olaraq 24,5 km uzunluğunda olan
DaşkəsənƏmirvarQabaqtəpə avtomobil yolunun tik
intisində son tamamlama işləri görülür. 

Əhəd Abıyev deyib ki, DaşkəsənƏmirvar
Qabaqtəpə avtomobil yolunun tikintisindən sonra
vətəndaşların gedişgəlişi, yük və sərnişin daşıması
daha da asanlaşmış, bu sahədə olan problem tam öz
həllini tapmış, yolboyu 9 yaşayış məntəqəsində
yaşayan 3 mindən artıq vətəndaşın həyat şəraitinin
yaxşılaşmasına birbaşa təsir göstərən kənd təsərrü
fatının ayrıayrı sektorları inkişaf etmişdir. Bununla
yanaşı, yeni tikilən avtomobil yolu bölgədə turizmin
inkişafına daha geniş imkanlar yaratmışdır. Hazırda bu
istiqamətdə bir neçə pilot layihənin  icrası davam edir.

Görüşdə Qazaxlı kənd sakinlərinin müraciətləri
dinlənilib.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev qaldırılan məsələlərin araşdırılması ilə
əlaqədar aidiyyəti qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlarını
verib. Müraciətlərin əksəriyyəti yerində həll edilib.

Kənd sakinləri əhalinin problemlərinin həlli
məqsədilə yerlərdə həyata keçirilən tədbirlərə,
göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbəri cənab
İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

***
APRELİN 17DƏ DAŞKƏSƏN RAYON

İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEV DƏSTƏFUR KƏNDİNDƏ VƏTƏN
DAŞLARIN NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULUNU
KEÇİRİB. 

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev səyyar görüşdə ölkəmizdə
yeni dövrün tələblərinə uyğun yüksək
səviyyədə davam etdirilən sosialiqtisadi
inkişafdan danışıb. Bildirib ki, son illər
ərzində ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün sahələrdə
aparılan islahatlar davamlı xarakter
daşıyır və bu ilin əvvəlindən başlayaraq
sosial islahatların əhatə dairəsi daha da
genişləndirilmişdir. “Bu gün Azərbay
can vətəndaşı əmindir ki, aparılan isla
hatlar, atılan addımlar, qəbul edilən
dövlət proqramları yalnız xalqın sosial
rifahının yüksəldilməsinə xidmət
göstərir”, – deyə rayon rəhbəri çıxışında
qeyd edib.   

Daşkəsən rayonunda görülmüş işlər
barədə geniş məlumat verən Əhəd

Abıyev Dəstəfur kənd  inzibati  ərazi  vahidliyində də
xeyli  abadlıq, quruculuq, təmirbərpa  işlərinin
aparıldığını, bütün  potensial imkanlar nəzərə alın
maqla  bir  çox  layihələrin  uğurla  icra  olunduğunu,
problemlərin həlli  istiqamətində daim  tədbirlərin
görüldüyünü diqqətə çatdırıb. 

Daha sonra Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
sakinlərin müraciətləri dinləyib, qaldırılan məsələlərin
həlli məqsədi ilə aidiyyəti üzrə tövsiyə və
tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin əksəriyyəti yerində
müsbət həllini tapıb. 

Kənd sakinləri onlara göstərilən diqqət və
qayğını yüksək qiymətləndirərək ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

*** 
APRELİN 24DƏ NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏ 

BUL RAYONUN UCQAR DAĞLIQ ƏRA Zİ SİN 
DƏ YERLƏŞƏN ZİNZAHAL KƏNDİNDƏ
KEÇİRİLİB.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
keçirilən səyyar qəbulların məqsədinin yerlərdə ortaya
çıxan problemlərin öyrənilməsi, onların həlli is
tiqamətində kompleks addımların atılması olduğunu
qeyd edib.

Əhəd Abıyev ötən dövr ərzində rayonun Zinzahal
kənd inzibati ərazi vahidliyində də xeyli abadlıq və
quruculuq işlərinin aparıldığını, sakinlər tərəfindən
qaldırılan problemlərin həlli istiqamətində mühüm ad
dımların atıldığını diqqətə çatdırıb.

Daha sonra Əhəd Abıyev istər şəxsi, istərsə də
kəndlə bağlı müraciəti və təklifi olan sakinlərə öz
müraciətlərini etmələrini xahiş edib.

Sakinlər kəndə təbii qaz xəttinin çəkilişinə, kənd
tam orta məktəbi yolunun cari təmirinə, işlə təmin ol
unmağa və digər problemlərin həllinə köməklik
göstərilməsini xahiş ediblər.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
sakinlər tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli ilə
əlaqədar aidiyyəti qurumların rəhbərlərinə tapşırıq la 
rını verib.

Kənd sakinləri onlara göstərilən diqqət və qayğı 
nı yüksək qiymətləndirərək möhtərəm Prezident
cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

*** 
MAYIN 3DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA

HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV
MOLLAHƏSƏNLİ KƏNDİNDƏ SAKİNLƏRLƏ
GÖRÜŞ KEÇİRİB.

Əhəd Abıyev görüşdə dövlət başçısının ölkənin
sosialiqtisadi inkişafı, Azərbaycan vətəndaşlarının
maddirifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində
həyata keçirdiyi genişmiqyaslı tədbirlərdən, geniş
vüsət alan sosial islahatlardan, eləcə də, dünyada baş
verən hadisələrə,  qarşıdurmalara baxmayaraq, Azər
baycandakı ictimaisiyasi sabitlikdən, o cümlədən,
uğurla reallaşdırılan mühüm regional və beynəlxalq
layihələrdən, onların müsbət nəticələrindən danışıb.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı görüş zamanı
diqqəti aprelin 30da Azərbaycan Respublikasının
möhtərəm Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə
keçirilən Nazirlər Kabinetinin 2019cu ilin birinci
rübünün sosialiqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasa cəlb
edərək, bu iclasların artıq bir ənənəyə çevrildiyini və
ölkənin sosialiqtisadi inkişafına, ictimaisiyasi
sabitliyinə müsbət töhfələr verdiyini vurğulayıb,
görülən işlərə görə ölkə rəhbərinə dərin minnətdar
lığını bildirib.

Əhəd Abıyev həm də  ölkə başçısı tərəfindən
imzalanan 20192020ci illərdə görüləcək işlər üçün
“Strateji Yol Xəritəsi”ndən və burada nəzərdə tutulan
tədbirlərin gedişindən, həmçinin, qaz limitinin artırıl
masından, problemli kreditlərin həll olunmasından və
bunun məhz ölkə Prezidentinin təşəbbüsü olaraq real
laşdırılmasından,  digər sosial məsələlərdən danışaraq
kənd sakinlərinə ətraflı məlumat verib.

Görüşdə həmçinin qarşıda duran vəzifələrdən
bəhs edilib, rayonda yeni tikilən məktəblər, çəkilən
müasir yollar və digər görülən işlər barədə söhbət
açılıb, kənd ərazisində həlli vacib olan məsələlərə tox
unulub.

Yerlərdə keçirilən bu cür görüşlərin əhalinin
qayğı və problemlərinin öyrənilməsində, operativ
həllində geniş imkan yaratdığını qeyd edən sakinlər
ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. 

Daha sonra sakinlər onları narahat edən
məsələlərin həlli ilə bağlı Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıyevə müraciət ediblər. 

Qaldırılan müraciətlər dinlənilərək sakinlərə mü
vafiq izahatlar verilib, əksər müraciətlər yerində həll
edilib, bəzilərinin həlli ilə əlaqədar aidiyyəti üzrə
tapşırıqlar verilib, icrası nəzarətə götürülüb.

*** 
MAYIN 8DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA

HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV
ALUNİTDAĞ QƏSƏBƏSİNDƏ SAKİNLƏRLƏ
NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULUNU KEÇİRİB.

Açıq havada keçirilən görüşdə ötən ildə
qazanılmış uğur və nailiyyətlərdən, həyata keçirilən
layihələrdən, qarşıda duran vəzifələrdən danışılıb. 

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev sakinlərin diqqətinə çatdırıb ki, hər bir
görüşdə olduğu kimi, bugünkü görüşün də əsas
məqsədi sakinləri narahat edən məsələləri müəyyən
ləşdirmək, yerində operativ həll etmək, ehtiyac olduğu
halda aidiyyəti yuxarı təşkilatlar qarşısında məsələ
qaldırmaqdır.

Əhəd Abıyev xüsusilə vurğulayıb ki, ölkə başçısı
cənab İlham Əliyevin siyasətinin təməlində xalqa xid
mət dayanır. O, möhtərəm  Prezident cənab İlham
Əliyev tərəfindən imzalanan fərman və sərəncamların
ilk öncə vətəndaşlarının sosial rifahının yaxşılaşdırıl
masına xidmət göstərdiyini qeyd edib. Şəhid ailə 
lərinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə göstərilən diqqət
və qayğıdan da danışan rayon rəhbəri şəhidlə rimizə,
onların ailə üzvlərinə göstərilən qayğının bundan
sonra da yüksək səviyyədə davam etdiriləcəyini
bildirib.  

Əhəd Abıyev çıxışında "Azərbaycan Respublikası
regionlarının 2019–2023cü illərdə sosialiqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə
hazırlanmış Tədbirlər Planında rayonumuz üçün icrası
nəzərdə tutulmuş bəndlərə toxunub. Bildirib ki, tezliklə
GəncəDaşkəsən (27 km)QuşçuÇovdarÇaykənd av
tomobil yolunun yenidən qurulmasının, Daşkəsən,
Quşçu və Quşçu körpü qəsəbələrinin qazlaşdırıl
masının,  Qaraqullar, Xoşbulaq, Qabaqtəpə, Bayan
kənd, Daşkəsən şəhər N. Nərimanov adına 3 nömrəli
və S. Vurğun adına 4 nömrəli tam orta məktəblərin
əsaslı təmirinin, Zinzahal və Çanaqçı kəndlərində
modul tipli məktəblərin tikintisinin şahidi olacağıq. 

Əhəd Abıyev deyib ki, Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyəti tərəfindən 220 nəfər işsiz, xüsusilə əmək
qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial
müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə
çətinlik çəkən şəxslər özünüməşğulluq proqramına
cəlb olunmuşdur. Həmin işlərdə çalışan rayon sakin
ləri həm ərazidə aparılan abadlıq və yaşıllaşdırma
işlərinə, həm də işlə təmin olunmalarına görə ölkə
başçısına minnətdarlıq edirlər.

Sakinlərdən Alunitdağ qəsəbə R. Qafarov adına
tam orta məktəbin direktoru Nazxanım Efendiyeva və
digərləri çıxış edərək dövlət başçısı cənab İlham Əliyev
və Birinci vitseprezident çox hörmətli Mehriban xanım
Əliyeva tərəfindən ölkə vətəndaşlarına göstərilən diqqət
və qayğını yüksək qiymətləndirdiklərini bildiriblər.

Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib. Müra 
ciət lər qəsəbədaxili avtomobil yolunun təmiri, yararsız
elektrik dirəklərinin dəyişdirilməsi və digər şəxsi
məsələlərlə bağlı olub.

Hər bir sakinin probleminə diqqətlə yanaşan

Əhəd Abıyev müraciətlərin araşdırılması və qanun
vericiliyin tələblərinə uyğun həllinə dair aidiyyəti qu
rumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Müraciətlərin
bir qismi yerində həll edilib.

Sakinlər yerlərdə yaradılan şəraitdən razılıq
edərək göstərdiyi diqqət və qayğıya görə möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

Səyyar qəbulun sonunda Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev Təhsil Nazir
liyinin ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan ol
masının 96cı ildönümü münasibətilə təşkil etdiyi “Ən
yaxşı təqdimat” müsabiqəsinin qalibi olmuş Alunitdağ
qəsəbə R. Qafarov adına tam orta məktəbin 11ci sinif
şagirdi Əliyeva Aysel Vüsal qızına Təhsil naziri hör
mətli Ceyhun Bayramovun imzası ilə verilmiş Tərif

naməni təqdim edib, ona təhsilində
daha böyük nailiyyətlər arzulayıb.

***
MAYIN 15DƏ DAŞKƏSƏN

RAYON İCRA HAKİMİYYƏ
TİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV
XOŞBULAQ KƏNDİNDƏ
VƏTƏNDAŞLARIN SƏYYAR
QƏBULUNU  KEÇİRİB.

Görüşdə Əhəd Abıyev region
ların sosialiqtisadi inkişafı
çərçivəsində Daşkəsəndə icra olunan
layihələrdən danışıb. Rayon rəhbəri
həmçinin turizm imkanları böyük
olan Xoşbulaq kəndi ərazisində
aparılan abadlıqquruculuq işlərindən,
kəndin qazlaşdırılmasından, elektrik
təchizatının əsaslı surətdə ye
niləşdirilməsi məqsədilə qarşıda
görüləcək işlərdən söhbət açıb.

Əhəd Abıyev xüsusilə diqqətə çatdırıb ki, 24 iyun
2018ci il tarixdə rayon ərazisində baş vermiş təbii
fəlakət – güclü leysan yağışlarının yaratdığı sel su
larının nəticəsində Xoşbulaq kəndinin iki hissəsi
arasında olan körpü tamamilə dağılmışdı.  Möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun
olaraq Rayon İcra Hakimiyyətinin daxili imkanları
hesabına həmin körpü müasir tipdə yenidən tikilərək
bərpa edilmiş, sakinlərin artıq istifadəsinə verilmişdir. 

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
səyyar qəbulda bir qrup Xoşbulaq kənd sakininin
Prezident Administrasiyasına əsassız
şikayətə getmələrinə də münasibət
bildirib. O deyib: “Bu gün Prezident
Administrasiyasına gedən şikayətçilər
sizlərlə burada keçirilən səyyar qəbula
çağırılmışdı. Lakin Xoşbulaq kənd
sakini Atakişiyev Süleyman İsrafil
oğlu yaxın qohumları ilə birgə (Ataki 
şiyev Süleyman və qardaşı Atakişiyev
Ariz İsrafil oğlu, qardaşı oğlu Bağırov
Azay Telman oğlu və onun oğlu
Bağırov Ruzi Azay oğlu, Atakişiyev
Süleymanın bacısı oğlanları Tağıyev
Vüqar Bahadur oğlu və Süleymanov
Röyal Qabil oğlu) əsassız, yalan, böh
tan xarakterli, qərəzli niyyətlərini həy
ata keçirtmək məqsədilə bu gün
Prezident Administrasiyasına qəbula
gediblər. Şikayətə gedən şəxslərin
müraciətlərinin yalan, böhtan oldu 
ğunu sizlər gözəl bilirsiniz. Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinə etdiyiniz müraciətlərinizdə də Xoşbu
laq kənd sakinlərinin ümumi istifadəsində olan yay
otlaq sahələrinin Süleyman Atakişiyev kimilər tərə 
findən başqa rayonun fermerlərinə pul müqabilində
verilməsini təsdiqləyirsiniz.

Həmçinin bugünkü səyyar görüşdə ayrıayrı
vətəndaşların çıxışlarından bir daha da məlum olur ki,
Xoşbulaq kənd sakini Süleyman Atakişiyev bir qrup
qohumlarını və Gəncə sakinləri olan tanışlarını Prezi
dent Administrasiyasına aparıb gərginlik yaratmaqla
qərəzli müraciətlər etdirib; qanunazidd hərəkətləri ilə
kəndin yay otlaq sahələrini zəbt etmək, kənd sakin
lərinin istifadəsində olan 778 ha yay otlaq sahəsini ələ
keçirib satmaq istəyir. Bu da sizlərin haqlı narazılığına
səbəb  olur, kənddə asayişi pozmaqla qarşıdurma
yaradır.

Biz də sizlərlə birgə kənd sakini Süleyman Atak
işiyevin bu qanunazidd əməllərinin qarşısını hüquq
mühafizə orqanları ilə birgə alırıq və gələcəkdə də
onun bu qanunsuz hərəkətlərinə imkan ver
ilməyəcəkdir. Bu barədə hüquqmühafizə orqan
larında araşdırma aparılır. Barəsində qanuni tədbir
görülməsi üçün qərar çıxarılacaqdır” .

Səyyar görüşdə Xoşbulaq kənd sakini Sima Rza
yeva çıxış edərək Süleyman Atakişiyevin kəndin yay
otlaq sahələrini zəbt etməsi, sakinlər arasında qarşı
durma yaratması barədə geniş məlumat verib. Kənd

sakinləri də Süleyman Atakişiyevin qanunazidd
hərəkətlərini pisləyərək narazılıqlarını bildirib, dey
ilənləri təsdiqləyib, Süleyman Atakişiyevin barəsində
hüquqmühafizə orqanları tərəfindən tədbir görül mə 
sini tələb ediblər.

Daha sonra Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev sakinlərin müraciətlərini dinləyib.
Sakinlər istifadəyə yararsız hala düşmüş elektrik
naqillərinin və dirəklərinin dəyişdirilməsinə, fərdi
yaşayış evlərinə qaz sayğaclarının quraşdırılmasına və
digər problemlərin həllinə köməklik göstərilməsini
xahiş ediblər.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
Xoşbulaq kənd sakinləri tərəfindən qaldırılan
məsələlərin həlli məqsədi ilə aidiyyəti üzrə tövsiyə və
tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin bir qismi yerində
müsbət həllini tapıb. 

Kənd sakinləri respublikamızda və eləcə də
rayonda gedən abadlıq, quruculuq, əsaslı yenidən
qurma işlərinə, o cümlədən vətəndaşların müraciət lə 
ri nə bəslənən həssas münasibətə görə ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident hör
mətli Mehriban xanım Əliyevaya dərin minnətdar
lıqlarını bildiriblər.

***
MAYIN 16DA DAŞKƏSƏN RAYON İCRA

HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV
PREZİDENT ADMİNİSTRASİYASININ MƏSUL
İŞÇİSİ ARİF NOVRUZOVUN İŞTİRAKI İLƏ
QUŞÇU KƏNDİNDƏ VƏTƏNDAŞLARIN SƏY
YAR QƏBULUNU KEÇİRİB.

Əhəd Abıyev çıxışında Quşçu kənd sakinləri ilə
dəfələrlə görüşdüyünü və həmin görüşlərdə qaldırılan
məsələlərin həlli istiqamətində müvafiq işlərin
görüldüyünü deyib. O qeyd edib ki, ötən dövrlərdə
kənddə müasir tələblərə cavab verən 360 şagird yerlik
yeni məktəb binası tikilmiş, uşaq bağçası əsaslı
surətdə təmir edilmiş, abadlıq işləri aparılmış, əhalinin
elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təmin olunması sahəsində
mövcud olan problemlər aradan qaldırılmışdır.

Əhəd Abıyev çıxışında xüsusilə vurğulayıb ki,
möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin sərən
camına uyğun olaraq Daşkəsən rayonu üzrə 2 yaşayış
məntəqəsinin, o cümlədən 2 mindən çox əhalinin
yaşadığı Quşçu kəndinin də təbii qazla təchizatı
nəzərdə tutulmuşdu. Qısa müddət ərzində kəndin qa
zlaşdırılması işlərinin yüksək səviyyədə həyata keçir

ilərək başa çatdırıldığını deyən rayon rəhbəri Quşçu
kəndinə ilk dəfə təbii qazın verilməsi münasibətilə
ötən ilin dekabrın 27də keçirilmiş təntənəli açılış
mərasimini görüş iştirakçılarına xatırlatmışdır. 

“Daşkəsən rayonunun GəncəDaşkəsən (27 km)
QuşçuÇovdarÇaykənd avtomobil yolunun tikintisi
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 4 aprel 2019cu il tarixli Sərəncamından
danışan Əhəd Abıyev QuşçuÇovdarÇaykənd avto
mobil yolunun tikintisi işlərinə artıq başlandığını və
bununla Quşçu kəndinin də yol probleminin tamamilə
həllini tapacağını, bütün daşkəsənlilərin ölkə Prezi
dentinin bu qayğısını böyük sevinc və minnətdarlıqla
qarşıladıqlarını bildirib.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı ərazidə sosia
lyönümlü tədbirlərin icrasının bundan sonra da davam
etdiriləcəyini bildirərək görüş iştirakçılarını ölkə rəh
bəri ətrafında sıx birləşməyə, ölkəmizdə bərqərar olan
əminamanlığı, sabitliyi qorumağa, Azərbaycanımızın
daha da qüdrətlənməsi naminə cənab Prezidentin həy
ata keçirdiyi işlərə hər zaman dəstək olmağa çağırıb.

Qəbulda iştirak edən Prezident Adminis
trasiyasının məsul işçisi Arif Novruzov ulu öndər
Heydər Əliyevin siyasi varisi Prezident cənab İlham
Əliyevin düşünülmüş, məqsədyönlü  daxili və xarici
siyasəti ilə ölkəmizin uğurlu inkişafından bəhs edərək
həyata keçirilən çevik sosialiqtisadi siyasətin müsbət
nəticələr verdiyini diqqətə çatdırıb. O, çıxışında

əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına yönələn
dövlət tədbirlərinin miqyasının genişləndirilməsindən,
cari ilin birinci rübündə  Prezident cənab İlham Əliyev
tərəfindən bununla əlaqədar qəbul edilmiş qərarlar
dan, çoxsaylı sərəncamlardan söhbət açıb, minimum
əmək haqlarının, bütün növ müavinətlərin, pen
siyaların, müharibə veteranları, əlilləri, şəhid
ailələrinə verilən təqaüdlərin miqdarının əhəmiyyətli
dərəcədə artırıldığını vurğulayıb.

Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib.
Müraciətlər kənd ərazisində olan nasaz elektrik
dayaqlarının dəyişdirilməsi, kənd ərazisində banko
matın quraşdırılması, su təchizatının yaxşılaşdırılması,
işlə təmin olunma və digər məsələlər ilə bağlı olub.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin
icrası ilə əlaqədar aidiyyəti idarə, müəssisə və təşki
latların rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib. Əksər
müraciətlər yerində həll edilib.

Kənd sakinləri onlara göstərilən diqqət və
qayğını yüksək qiymətləndirərək möhtərəm Prezident
cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

***
MAYIN 21DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA

HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV
İN NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULU QABAQTƏPƏ
KƏNDİNDƏ OLUB.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
çıxış edərək möhtərəm Prezident cənab İlham
Əliyevin son illərdə vətəndaşları daha çox narahat
edən problemli kreditlərin, təqaüdlərin və müav
inətlərin, minimum əmək haqqının artırılması, şəhid
ailələrinə verilən birdəfəlik müavinətlərin ödənilməsi,
onların mənzilməişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və
digər sosial problemlərin həllinə dair nəzərdə tutulan
tədbirlər barədə imzaladığı sərəncam və fərmanlar
haqqında geniş məlumat verib.

Əhəd Abıyev Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə
uyğun olaraq dövlət proqramlarının uğurla icrası
nəticəsində Daşkəsən rayonunda abadlıqquruculuq,
yenidənqurma işlərinin sürətlənməsi, əhaliyə
göstərilən sosial xidmətlərin həcminin və keyfiyyə
tinin yaxşılaşması istiqamətində bir sıra mühüm
nailiyyətlərin əldə edildiyini, yolların, körpülərin
salınması, elektrik enerjisi, qaz, su təchizatının yük
səldilməsi sahələrində çox vacib və əsaslı sosial infra
struktur layihələrin həyata keçirildiyini vurğulayıb.

Rayon rəhbəri xüsusilə qeyd edib ki, Qabaqtəpə
kəndi ərazisində tikilmiş hər birinin ümumi uzunluğu
28,4 m, eni 11 m, avtomobillərin hərəkət hissəsi 8 m
olan müasir tipli 2 ədəd körpü 2015ci ilin 24
dekabrında – möhtərəm Prezidentimiz  cənab İlham
Əliyevin ad günündə sakinlərin istifadəsinə ver
ilmişdir. Hazırda isə DaşkəsənƏmirvarQabaqtəpə
avtomobil yolunun əsaslı surətdə yenidənqurul
masında son tamamlama işləri görülür, o cümlədən
DaşkəsənXoşbulaqAstaf avtomobil yolunun yenidən
qurulması üçün müvafiq sənədlər işlənib hazırlanaraq
aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. Əhalinin elektrik en
erjisi, rabitə və içməli su ilə təminatı, məşğulluğunun
artırılması daim diqqətdə saxlanılır.

Çıxışında Əhəd Abyev Daşkəsən rayonu ərazisində
19 may 2019cu il tarixdə saat  20:00 radələrində baş
vermiş təbii fəlakət, dolu və leysan yağışla müşayiət ol
unan güclü külək əsməsi – qasırğa nəticəsində Daşkəsən
şəhərinin, rayonun qəsəbə və kəndlərinin, o cümlədən
Qabaqtəpə kəndinin yaşayış, sosial və inzibati bi
nalarının dam örtüklərinə, elektrik, rabitə və fərdi təsər
rüfatlara ciddi ziyan dəydiyini qeyd edərək, yağışlı hava
şəraitinin hazırda davam etməsinə baxmayaraq, rayonun
daxili imkanları hesabına dəymiş ziyanların aradan
qaldırılması üçün bərpa işlərinin aparıldığını bildirib.

Qəbulda çıxış edən kənd sakinləri görülən işləri
müsbət qiymətləndirib, həmçinin onları narahat edən
problemlərə toxunublar.

Müraciətlər təbii fəlakət nəticəsində sakinlərə
məxsus fərdi yaşayış evlərinin dağılmış dam örtük
lərinin bərpasına, dəymiş zərərlərin ödənilməsinə
köməklik, kəndə təbii qaz xəttinin çəkilməsi, su keçi
dinin təmiri, DaşkəsənXoşbulaqAstaf avtomobil
yolunun əsaslı təmiri və digər şəxsi problemlərdən
ibarət olmuşdur.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
qaldırılan məsələlərin və müraciətlərin yerində
araşdırılaraq həll olunması üçün aidiyyəti idarə, müəs
sisə və təşkilatların rəhbərlərinə tövsiyə və tapşırıqlarını
verib. Müraciətlərin əksəriyyəti yerində həll edilib.

Kənd sakinləri hər zaman onlara göstərilən diqqət
və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirib 
lər.

Vüqar MƏMMƏDOV 
RİHBAnın İnformasiya təminatı və

təhlil sektorunun müdiri
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Tərəfdaşları İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Turizm
Agentliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra
orqanları və bələdiyyələr olan “GəncəQazax iqti

sadi rayonunun yerli və regional inkişafına dəstək" layihəsi
16 dekabr 2016cı il tarixdə Avropa Birliyi və Almaniya
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GlZ) arasında bağlan
mış müqaviləyə əsasən 2017ci ilin yanvar ayından
Daşkəsən rayonunda da fəaliyyətə başlamışdır.

İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən "Gəncə
Qazax İqtisadi rayonunda yerli və regional inkişafa dəstək" layihəsi
Avropa İttifaqı və Almaniya  İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf  Federal
Nazirliyi adından Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti
tərəfindən icra olunur. Layihənin məqsədi yerli orqanların idarəetmə
və ərazi planlaşdırma bacarıqlarının artırılmasına dəstək olmaqla, re
gional inkişafı gücləndirmək, kənd təsərrüfatı ilə turizmi uzlaşdırmaqdır. 

Layihə çərçivəsində Daşkəsən rayonun və Aşağı
Daşkəsən, Yuxarı Daşkəsən qəsəbə, Bayan, Gurbulaq, Zağalı
kənd bələdiyyələrinin inkişaf planları yerli qanunvericiliyə,
beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan və Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən
qəbul olunan metodika əsasında hazırlanmışdır. Rayon inkişaf
planı həmçinin özündə kəndlərdəki sosialiqtisadi məsələləri
əks etdirən bələdiyyələrin hazırladıqları yerli inkişaf planlarını
da ehtiva edir.

Dövlət Turizm Agentliyinin tövsiyəsi ilə rayonda turizm
rekreasiya zonalarını idarəetmə formasından biri kimi müxtəlif
maraqlı tərəflərin təmsil olunduğu 15 nəfərdən ibarət işçi qrupu
yaradılmış, onlara turizm məhsullarının, marşrutlarının yaradıl
ması, planlama, təbliğattəşviqat istiqamətində beynəlxalq pro
qramlar keçilmişdir.

Yerli icmaların turizm biliklərinin artırılmasına dair keçir
ilən təlimlərdə isə “turizm fəaliyyəti”, “yerli turizm
resurslarının səmərəli istifadəsi”, “turistlərə göstərilən xid
mətlər və onların standartları”, “turizm və kənd təsərrüfatı
sahəsində dövlət və özəl sektor əməkdaşlığının əsas prinsi
pləri”, “turizm destinasiyasının tanıdılması və marketinq

üsulları”, "yerli səfirlər" və digər mövzularda mü
hazirələr oxunmuşdur.

Layihənin növbəti mərhələsində 25 may2 iyun
2019cu il tarixlərdə 15 nəfərdən ibarət işçi qrupu
üzvlərindən seçilmiş Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının müavini – İctimaisiyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdiri Namiq Süleymanov və
RİHB Aparatının İctimaisiyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini – dini qurumlara işin təşki
latçısı Elmar Əliyev xarici təcrübə əldə etmək məqsədilə
Serbiya Respublikasının turizmrekreasiya zonalarına
səfər ediblər.

Səfərin proqramına uğun, onlar Belqrad şəhərində
beynəlxalq ekspert Kunut Gerberin apardığı “Turizmdə

dövlət və özəl sektor əməkdaşlığı” adlı seminarda iştirak ediblər.
Serbiya Turizm Təşkilatında və Dunay EkspertKonsultasiya
Mərkəzində olaraq, həm də Daşkəsən rayonunun turizm poten
sialı barədə təqdimatlar ediblər. Mərkəzdə yerli və
beynəlxalq bazarda turizmin təbliğatı ilə bağlı Ser
biya Turizm Təşkilatının rolu və Milli Turizm Təşk
ilatının məsuliyyətləri, reklam kompaniyalarında
alıcılıq qabiliyyəti, Dunay EkspertKonsultasiya
Mərkəzinin turizm üzrə inkişaf modeli, Belqradın
köhnə şəhər mərkəzindən turizm məntəqəsi kimi is
tifadə imkanı, şəhərdə innovativ turizm məhsulları
ilə bağlı vitrin nümunələri, qonaqpərvərlik xidmətləri
üçün sənaye irsinin yenidən təşkili və s. mövzularda
müzakirələr aparıblar. Viminasium şəhərində isə
qrup üzvləri qədim Roma mədəni irsinə aid  edilən
ərazilərdə bərpa işləri və turizm xidmətləri ilə tanış
olublar. Lepenski Vir arxeoloji muzeyində yerli tur
izm idarələri və maraqlı tərəflərlə görüşüblər. 

Azərbaycandan gedən qrup üzvlərinin təşəbbüsü ilə 28
May Respublika Günü Viminasium şəhərində qeyd olunub,
Daşkəsən RİHBnin müavini Namiq Süleymanov Xalq
Cümhuriyyətinin dövlətçilik tariximizdə əhəmiyyəti barədə
geniş nitq söyləyib.

Novi Sad şəhərinə səfər edən iştirakçılar Vojvodina və
Novi Sad regionlarının turizm idarələrindən olan nü
mayəndələrlə görüşüb, yerli bələdiyyənin və turizm idarəsinin
turizmin inkişafında rolu barədə təqdimatları dinləyib, “Novi
Sad 2021 Mədəniyyət Paytaxtı” layihəsinə hazırlıqla və
Petrovardində yerli şərab zavodunun fəaliyyəti ilə tanış olublar,
Sremski Karlovçi və Gorani ekologiya assosiasiyasına səfər
edərək turizm məhsullarının istehsalı ilə bağlı müzakirələr
aparıblar.

Zasaviça təbii qoruğuna gedən iştirakçılar qoruq
ərazilərində turizm məhsullarının istehsalı, kənd təsərrüfatı və
kulinariya arasında əlaqənin yaradılması haqqında ətraflı

məlumatlar alıblar.
Səfər iştirakçıları görüşlər zamanı Daşkəsən rayonu

haqqında braşuraları və yerli istehsal olan dağçəmən balını
hədiyyə olaraq təqdim ediblər. 

Əlavə olaraq qeyd edək ki, “Azərbaycan Respublikasının
milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə
nəzərdə tutulmuş sağlamlıq turizmi üzrə tədbirləri həyata keçir
mək məqsədilə Daşkəsən rayonunda yaradılması təklif olunan
turizm və rekreasiya zonasının ilkin pasportu hazırlanaraq
2017ci ilin iyun ayında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə
göndərilmişdir. Həmin işləri həyata keçirtməkdən ötrü Dövlət
Turizm Agentliyi ilə danışıqlar aparılır. 

“SOS” Uşaq KəndləriAzərbaycan Assosiasiyası”
tərəfindən Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi əsasında
həyata keçirilən “Azərbaycanın Daşkəsən, Goranboy və
Samux rayonlarında aztəminatlı kənd ailələrinin sosialiqtisadi
vəziyyətinin gücləndirilməsi və inkişafı” (SEEDS) layihəsinin

icrasına isə 5 iyul 2018ci il tarixdən başlanmışdır. 3 il ərzində
həyata keçiriləcək layihə çərçivəsində rayonun Alaxançallı,
Quşçu, Zinzahal və Əmirvar kəndlərinin turizm potensialı
nəzərə alınaraq 40 ailə turizmlə bağlı xüsusi təlimlərə cəlb
edilmiş, həmin ailələrə məxsus 40 evin təmiri, sanitar
qovşaqlarının tikintisi aparılır və turizm agentlikləri vasitəsi ilə
cari ildə turistlərin istifadəsinə verilməsi  planlaşdırılır. Hazırda
isə rayonun daha 5 kəndində 50 evin turizm məqsədilə təmiri
üçün seçim aparılır.

Elmi əsaslarla işlənmiş, aidiyyəti mərkəzi icra orqanları
ilə razılaşdırılmış proqram xarakterli “Yeni Daşkəsən” layi
həsində rayonun turizm potensialından səmərəli istifadə
edilməsi prioritet kimi qarşıya qoyulmuşdur. Həmin işlərin
həyata keçirilməsi davam etdirilir.  

Elmar ƏLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar
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M ayın 9da Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti və
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə

Dövlət Xidmətinin Daşkəsən rayon bölməsinin əmək
daşları və ictimaiyyət nümayəndələri İkinci Dünya
Müharibəsində alman faşizmi üzərində qələbənin 74
illiyi münasibəti ilə Yuxarı Daşkəsən qəsəbəsində
yaşayan Böyük Vətən müharibəsi veteranı İdris Əh
mədovun bayramını evində təbrik ediblər.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyevin təbriklərini və bayram hədiyyəsini  94 yaşlı İdris
Əhmədova çatdıran Rayon İcra Hakimiyyətinin məsul işçisi
Elmar Əliyev görüşdə deyib ki,  İkinci Dünya müharibəsi il
lərində Azərbaycan xalqı həm cəbhə bölgələrində, həm də
arxa cəbhədə böyük qəhrəmanlıq və igidlik nümunələri
göstərib. Qısa müddətdə respublikada 87 qırıcı təyyarə
batalyonu və 1124 özünümüdafiə dəstəsi təşkil olunub. 1941
1945ci illərdə 600 mindən çox azərbaycanlı cəbhəyə yol
lanıb. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinədək
mübariz yol keçib. 130a yaxın həmyerlimiz Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı adına layiq görülüb, 30 nəfəri "Şərəf" ordeni ilə
təltif olunub. 170 min Azərbaycan əsgər və zabiti SSRİnin
müxtəlif orden və medalları ilə təltif edilib. 9 May günü bizdə

əvvəlki kimi, ölkənin ən mötəbər dövlət bayramı olaraq
qalır. Müharibə və əmək veteranları dövlətimizin gündə
lik qayğısını hiss edirlər. Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyev veteranların sosial müdafiəsi məsələsini
daim öz nəzarətində saxlayır: veteranlara prezident
təqaüdü ödənilir, müntəzəm olaraq onlara mənzil və av
tomobillər ayrılır, digər güzəştlər şamil edilir.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Hüquq şöbəsinin
məsul əməkdaşı Sənan Həsənov isə deyib ki,
Daşkəsən rayonunda müharibə iştirakçılarına həmişə
böyük diqqət və qayğı göstərilir. Rayon İcra
Hakimiyyəti  digər əlaqədar təşkilatlar ilə birlikdə
müharibə veteranlarının problemlərinin həllinə, on
ların müalicəsinə daim yaxından köməklik göstərir.

Sağlamlıq durumu yerində olan veteranla çay
süfrəsi arxasında səmimi söhbət aparılıb. Müharibə illəri
ilə bağlı xatirələrini bölüşən Berlinə qədər döyüş yolu
keçmiş İdris Əhmədov ona hər zaman göstərilən diqqət və
qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevə minnətdarlıq edib. O əminliklə
bildirib ki, tezliklə qüdrətli ordumuz Ali Baş Koman
danımız möhtərəm cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi al

tında torpaqlarımızı düşmən işğalından azad edəcəkdir.
Sonda veteranla xatirə şəkli çəkilib.
Hazırda Daşkəsən rayonunda 1 nəfər Böyük Vətən

müharibəsi iştirakçısı yaşayır.
Vüqar MƏMMƏDOV 

RİHBAnın İnformasiya təminatı və
təhlil sektorunun müdiri
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M ayın 14də Daşkəsən Rayon Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi Rayon Mədəniyyət Mər kə 
zinin qarşısında ümummilli lider Heydər

Əliyevin anadan olmasının 96cı ildönümünə həsr olunmuş
XI ənənəvi  Kitab bayramı keçirib.

Tədbirdə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev, müəllim və şagirdlər, fəal oxucular, bağça
uşaqları, ictimaiyyət nümayəndələri, mədəniyyət işçiləri iştirak
ediblər.

Əvvəlcə tədbir iştirakçıları kitablardan və uşaqların əl
işlərindən ibarət sərgilərə baxıblar.

Tədbiri giriş nitqi ilə açan Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıyev ölkəmizin hər bir bölgəsində olduğu kimi
Daşkəsən rayonunda da ümummilli  lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 96cı ildönümünə həsr olunmuş ənənəvi
Kitab bayramının qeyd edildiyini bildirərək deyib:

– Bu bayram münasibətilə bütün kitabsevərləri, fəal oxu
cuları, o cümlədən kitabxana sahəsində çalışan bütün işçiləri
təbrik edirəm, onlara gələcək fəaliyyətlərində yeniyeni uğurlar
arzulayıram.

Ulu öndərimiz həmişə cəmiyyətimizdə ziyalılığa, bunun

zəruri şərti olan kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsinə,
bütövlükdə mədəniyyətə və mədəni dəyərlərimizin təbliğinə
böyük önəm verib,  bu barədə dəyərli fikirlər söyləyib.

Dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin əsasını qoy
duğu ölkəmizin hərtərəfli inkişaf strategiyası onun siyasi kursunun
ən layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Prezident  cənab İlham Əliyev
Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafına böyük diqqət və qayğı
göstərir, dövrün tələblərinə uyğun islahatlar aparılır. Bu həm də
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəni
quruculuq siyasətinin uğurla davam etdirilməsinin göstəricisidir.

Bunun bariz nümunəsidir ki, bu gün Daşkəsən Rayon
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin binasında əsaslı təmir
işləri aparılıb. Kitab fondu yeniyeni nəşrlərlə mütəmadi
zənginləşdirilir, rayonumuzda kitaba olan marağı daha da artır
maq üçün rayonun kənd və qəsəbələrində  geniş təbliğat işləri
davam etdirilir.

İndi müasir texnologiyalar, elektron nəşrlər nə qədər inkişaf

etsə də, bunlar kitabı əvəz edə bilməz. Müasir gənclərimiz elek
tron kitabxanalardan son dövrlər daha çox istifadə edirlər. Bu da

gözəl haldır. Çünki istənilən kitabı internet vasitəsilə əldə edib
oxumaq mümkündür. Ancaq bir məqamı  unutmaq olmaz ki, bu
amillər kitabı heç bir halda əvəz edə bilməz. Mən gənclərimizə
tövsiyə edirəm ki, kitabı sevsinlər və daha çox mütaliəyə vaxt
ayırsınlar. Hər bir elmin, incəsənətin, maarifin, mədəniyyətin,
ictimai fikrin əsasında kitab dayanır.

Bir daha da Kitab bayramınız mübarək olsun!
Tədbirdə Daşkəsən şəhər 2 saylı körpələr eviuşaq

bağçasının fidanlarının və məktəblilərin birbirindən rəngarəng
kompozisiyaları, bədii qiraət nümunələri maraqla izlənilib. 

Mahnı və rəqslərlə davam etdirilən Kitab bayramı şən
ovqatla sona çatıb.

Orxan HƏSƏNOV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar 

məsələlər şöbəsinin baş məsələhətçisi

Neft şirkətlərinə xidmət göstərən turizm şirkətlərinin bir
qismi 2019cu ildən tətbiq edilən vergi güzəştlərindən yararlanır.

Vergilər Nazirliyinin Vergi siyasəti departamentindən
bildirilib ki, neft şirkətlərinə və onların strukturunda fəaliyyət
göstərən müəssisələrə xidmət göstərən müəssisələr, hüquqi şəxs
lər və ya fərdi sahibkarlar subpodratçı statusu daşıyırlar. Ona görə
də turagentlərin göstərdiyi xidmətlər fərqlənir. Turagentlərin neft
sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə biletlərin və tur
paketlərin satışının həyata keçirilməsi zamanı turagentlərdə
çalışan işçilərin əməkhaqqından vergilərin güzəştli dərəcələrlə tu
tulması qaldırılan məsələlərdən biri idi.

Nazirlər Kabinetinin 18 fevral 2019cu il tarixli 56 nömrəli
Qərarı ilə neftqaz sahəsində fəaliyyətin və qeyridövlət sektoru
nun meyarları" təsdiq edilib. Həmin qərarda göstərilib ki, Azər
baycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və onun strukturuna

daxil olan müəssisələrə, habelə hasilatın pay bölgüsü haqqında,
əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlər üzrə
podratçılara və əməliyyat şirkətlərinə göstərilən xidmətlər üzrə
əvvəlki təqvim ili ərzində əldə olunan illik gəlirlərin (xərclər
nəzərə alınmadan) həcmi məcmu illik gəlirlərin 50 faizindən çox
olduğu təqdirdə, xidmət göstərən şəxs neft sektoruna aid edilir.

Turagentlər neftqaz sahəsində fəaliyyət göstərən vergi
ödəyicilərinə aviabilet və turpaketlərin satışını agent qaydasında
həyata keçirdiklərindən, turagentlər neft sektorunda fəaliyyət
göstərən şəxslərə xidmət göstərmiş hesab edilmirlər. Bu halda
turagentlər öz xidmətlərini komitentə göstərmiş hesab edilirlər.
Bu səbəbdən, turagentlər tərəfindən çalışan işçilərə ödənilən
muzdlu işdən gəlirlərdən Vergi Məcəlləsinin 101.11ci maddəs
inə uyğun olaraq güzəştli dərəcələrlə vergi hesablanır.

12 saylı Ərazi Vergilər Departamenti

S iqaret günümüzün ən aktual mövzularından
biridir. Həm insan sağlamlığına, həm də maddi
durumuna zərər vurur. Siqaret tütün bitkisinin

qurudulmuş yarpaqlarından hazırlanır. Tütün müx
təlif cür, yəni burunotu kimi çubuqla çəkilir. Tütün
istər trubka, istər müştüklə çəkilsin, istərsə də tütünün
yarpaqlarından hazırlanmış uzun və qalın
siqaretlərdən istifadə olunsun, bütün bunlar nikotinin
insan orqanizminə göstərdiyi zərərli təsirin qarşısını
ala bilməz. Tütünün və hər cür siqaretin zərərsiz olanı
çəkilməyənidir. Bir sözlə, insan orqanizmi üçün ən
zərərli vərdiş, heç şübhəsiz, siqaret çəkməkdir.

Siqaretin tüstüsündə olan maddələrin heç birisinin
insan orqanizminə faydası yoxdur, əksinə hamısı zərər
lidir. Ən zərərli olanları isə nikotin, qatran, karbon
monoksid (CO) və xərçəng yarada bilən (kanserogen)
maddələrdir.

Təmiz nikotindən tibbi məqsədlər üçün istifadə olun
mur və o, zəhərli bir maddə olan sianidlə müqayisə
ediləcək dərəcədə təsirlidir. 100120 milliqram nikotin hər
hansı bir şəxsin damarına yeridilərsə, onun ölümünə səbəb
ola bilər. Məsələnin maraqlı cəhəti həmin miqdarda, yəni
100120 milliqram miqdarındakı nikotinin cəmi iki qutu
siqaretdə olmasıdır.

Məlumdur ki, gündə iki qutu siqaret çəkən insanlar çox
dur. Onlar bəs nə üçün zəhərlənmirlər,  deyə soruşula bilər.
Buna cavab olaraq göstərmək lazımdır ki, əslində bütün siqaret
çəkənlər yavaşyavaş zəhərlənirlər. Siqaret çəkənlərin birdən
birə zəhərlənərək ölməmələrinin səbəbi isə onların siqareti
yandıraraq çəkmələridir. Daha doğrusu, siqaret yandırılarkən
nikotin havaya yayılır və onun yalnız müəyyən bir hissəsi insan
orqanizminə keçir. Sadəcə bir siqaretlə orqanizmə 1,22
milliqram nikotin keçə bilir.

Avstraliyada aparılmış tədqiqat göstərmişdir ki, psixi
pozğunluqları olan adamlar sağlam adamlara nisbətən 4
dəfə çox siqaret çəkir. Melbrun Universitetindən olan
Kristina SaksonMellerin rəhbərliyi altında alimlər qrupu
əksəriyyəti şizofreniyadan əziyyət çəkən 280 pasientin
vərdişlərini tədqiq etmişlər. Müəyyən olunmuşdur ki, onlar
arasında 62 faizi siqaret çəkir. Bu isə siqaret çəkənlərin sayı
yalnız 16 faiz olan Avstraliyanın əsas əhalisi ilə müqay
isədə 4 dəfə çoxdur. Psixi pozğunluqları olan avstraliyalılar
orta hesabla gündə 22 siqaret çəkir, ən çox siqaret çəkən
isə gündə 80ə qədər siqaret çəkir. Psixi xəstəlikləri olan
bu adamların yalnız 59 faizi siqaret çəkməkdən imtina
etmək istəmişlər, lakin onların yalnız 12 faizi bunu etməyə
müəssər olmuşdur.

Siqaretçəkmə ağız zonasının qıcıqlanması ilə əlaqə
dardır. Amerikalı alimlərin fikrincə, səhər tezdən siqaret
çəkənlərin qanında nikotinin miqdarı sonrakı dövrlərə
görə daha çox olur. Bu, çəkilən siqaretin sayından asılı
deyil, yəni bir siqaret də olsa, orqanizmdə nikotinin miq
darı həddindən artıq çoxalır. Aparılmış tədqiqat
nəticəsində səhər siqaret çəkənlərin qanındakı nikotinin
miqdarı günün digər vaxtlarında siqaret çəkənlərə nisbətən
olduqca yüksək çıxıb. Eksperimentdə 250 nəfər siqaret
çəkən iştirak edib. Günə bir qutu – 20 ədəd siqaret çəkən
şəxslərin qanındakı nikotinin miqdarı çəkilmə vaxtların
dan asılı olaraq nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlənib. Yux
udan oyandıqdan yarım saat sonra siqaret yandıranların
qanındakı nikotinin miqdarı daha gec çəkməyə başlayan
larla müqayisədə 75 dəfə artıq olub. Nəticənin fərqli çıx
masının səbəblərini isə alimlər dəqiq izah edə bilmirlər.

Xatırladaq ki, nikotin siqaretin tərkibindəki kansero
gen – xərçəng törədən onlarca maddədən biridir və ümumi
zəhərləyici təsirə malikdir.

Siqaretin zərərlərinə aid statistika:
– Dünyada hər 5 ölümdən biri siqaret çəkməkdən

olur.
– Bir ədəd siqaret, insan həyatını 11 dəqiqə azaldır.
– Siqaretin tərkibində 470 ədəd kimyəvi maddə vardır

ki, bunun da 69 ədədinin xərçəng hüceyrələrini bədəndə
aktivləşdirdiyi elm tərəfindən müəyyən edilmişdir.

– Dünyada siqaret çəkən insanların 69 %i siqaretdən
canını qurtarmaq istəyir.

– Hər gün 85 min gənc siqaretə başlayır və bunların
da 22 mini siqaretdən canını qutara bilmir.

– Hər il dünyada yanğından və suda boğulmaqdan
ölən insanların sayının cəmindən çox, siqaretdən insan
ölür.

– Siqareti söndürdükdən sonra yenidən çəkilmək
üçün istifadə etdikdə 40 qat daha zərərli bir maddəyə
çevrilmiş olur. Bunun insan orqanizmini 40 qat daha tez
məhv etdiyi elm tərəfindən təsdiq olunub.

– Hər gün dünya səthində 15 milyard siqaret dənəsi
çəkilməkdədir. 

– Dünyada siqaretə qarşı mübarizəni başladan ilk şəxs
– milyonların qatili Hitlerdir.

– Bəzi ölkələrdə “Apple” məhsullarının yanında
siqaret çəkmək həmin cihazın sığortasını ləğv edir.

– Hindistanın Mumbay şəhərində bir gün havada qal
maq, 100 ədəd siqaret çəkməyə bərabərdir.

– Dünyada hər həftə siqaret çəkən insanlar bazar
ertəsi siqareti müvəqqəti də olsa, tərk edirlər. Bu proses
hər həftə, demək olar ki, baş verir.

– Siqareti tərk edən  özünü xərçəngdən 30% qorumuş
olur.

Sizin bu kimi zərərli vərdişiniz varsa, gec olmadan
tərgitməyə çalışın. Hər şey sizin iradənizdən asılıdır. 
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СИГАРЕТИН ЗЯРЯРЛЯРИ ЩАГГЫНДА АЛИМЛЯРИН АРАШДЫРМАСЫ

Daşkəsən rayonu ərazisində 19 may 2019cu il tarixdə
saat 20:00 radələrində təbii fəlakət baş verib. Dolu

və leysan yağışla müşayiət olunan güclü külək əsməsi –
qasırğa nəticəsində Daşkəsən şəhərinin, rayonun qəsəbə
və kəndlərinin yaşayış, sosial və inzibati binalarının dam
örtüklərinə və rayonun elektrik şəbəkəsinin çoxsaylı
dirəklərinə və elektrikverici xətlərə, rabitə, yaşıllaşdırma,
o cümlədən fərdi  təsərrüfatlara ziyan dəymişdir.

Qərb Regional Hidrometeorologiya Mərkəzinin
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinə verdiyi 20 may
2019cu il tarixli 58 nömrəli arayışa əsasən rayon
ərazisində 19 may 2019cu il tarixdə saat 20:10
radələrindən başlayan küləyin maksimal sürəti 2030
m/san olmuşdur. 

Təbii fəlakət nəticəsində Daşkəsən şəhər S.Vurğun
küçəsi 17, T. İsmayılov küçəsi 13, Nizami küçəsi 16, 19,
20, Ş.İ. Xətai küçəsi 6 saylı yaşayış binalarının dam örtük
lərinə ziyan dəymişdir.

Eyni zamanda rayonun qəsəbə və kəndlərindəki
yaşayış binalarına və sosial obyektlərə ciddi ziyan dəyərək
dam örtükləri yararsız hala düşmüşdür. Güclü külək
Daşkəsən şəhərində xeyli sayda ağacı kökündən aşırmışdır.

Daşkəsən rayonu ərazisində 24 may 2019cu il tar
ixdə saat 17:00 radələrində yenidən  təbii fəlakət baş
vermişdir. Dolu və leysan yağışla müşayiət olunan güclü
külək əsməsi – qasırğa nəticəsində Daşkəsən şəhərinin,
rayonun qəsəbə və kəndlərinin yaşayış, sosial və inzibati
binalarının dam örtüklərinə, elektrik, rabitə və yaşıl
laşdırma təsərrüfatlarına, əkin sahələrinə ziyan dəymişdir.

Rayonun Dəstəfur və Xoşbulaq kəndlərində təbii

fəlakət daha çox ziyan vurmuşdur.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətində dəymiş ziyanın

həcminin müəyyənləşdirilməsi üzrə komissiya tərəfindən
müvafiq işlər aparılır. Dəymiş ziyanların nəticələrini
aradan qaldırmaq və təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi
üçün aidiyyəti üzrə qurumlar həmin işlərə cəlb olunmuşlar.|

Rayonun daxili imkanları hesabına dəymiş ziyanların
aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır.

Mayın 24ü tarixlərində Daşkəsinin ümumtəhsil
məktəbləri arasında “Daşkəsən Filizsaflaşdırma”
ASCnin mini futbol meydançasında ümummilli

lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96 illik yubileyinə
həsr olunmuş mini futbol üzrə rayon birinciliyi keçirilmişdir.

Yarışın keçirilməsində məqsəd ümummilli lider Heydər
Əliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək, müstəqil Azərbaycan Respub
likasının dövlət quruculuğunda Heydər Əliyev irsinin təbliği,
rayonda idmanın kütləviliyinin təmin olunması və bu idman
növünün inkişaf etdirilməsi olmuşdur. 

Yarışda 9 komanda olmaqla, ümumilikdə 76 nəfər iştirak et
mişdir.

Gərgin keçən mübarizədən sonra Quşçu kənd Ə. İsmayılov
adına tam orta məktəbin komandası I, A. Mürsəlov adına 2 nöm
rəli tam orta məktəbin komandası II, İ. Nəsimi adına 1 nömrəli
tam orta məktəbin komandası  III yerə layiq görülmüşdür.

Qalib komandalar Daşkəsən Rayon Gənclər və İdman İdarəsi
tərəfindən kubok və diplomlarla təltif olunmuşlar.

Samir HƏSƏNOV
Daşkəsən Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi
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