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ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: “ИЛИН ЯВВЯЛИНДЯ ГАРШЫМЫЗА ГОЙДУЬУМУЗ ВЯЗИФЯЛЯР ИЪРА ЕДИЛИР, ЮЛКЯМИЗ ИНАМЛА
ИНКИШАФ ЕДИР, БЮЙЦК ИНФРАСТРУКТУР ЛАЙИЩЯЛЯРИ ИЪРА ОЛУНУР. ЦМУМИ ИГТИСАДИ ВЯЗИЙЙЯТ ЧОХ МЦСБЯТДИР ВЯ БУ,
ЮЗЦНЦ РЯГЯМЛЯРДЯ ДЯ ЯКС ЕТДИРИР. ИГТИСАДИЙЙАТЫМЫЗ БУ ИЛИН АЛТЫ АЙЫНДА 2,4 ФАИЗ, ГЕЙРИ-НЕФТ СЕКТОРУМУЗ
3,2 ФАИЗ АРТМЫШДЫР. ЯН СЕВИНДИРИЪИ ЭЮСТЯРИЪИ ГЕЙРИ-НЕФТ СЯНАЙЕСИНДЯДИР. БУРАДА АРТЫМ 15,7 ФАИЗДИР”.

БИЛДИЙИНИЗ КИМИ, БУ ИЛИН ЯВВЯЛИНДЯ ЧОХ БЮЙЦК СОСИАЛ ПАКЕТ ТЯСДИГЛЯНДИ ВЯ БУ СОСИАЛ ТЯШЯББЦСЛЯР 4 МИЛЙОНДАН ЧОХ
ИНСАНЫ ЯЩАТЯ ЕДИР. ЧОХ ЮНЯМЛИ АДДЫМЛАР АТЫЛМЫШДЫР - МИНИМУМ ЯМЯКЩАГГЫ, МИНИМУМ ПЕНСИЙА ЯЩЯМИЙЙЯТЛИ ДЯРЯЪЯДЯ ГАЛДЫРЫЛМЫШДЫР. БИРИНЪИ ДЯФЯ 40 ФАИЗ, ИКИНЪИ ДЯФЯ ДЯ 40 ФАИЗ АРТМЫШДЫР, БУ, АРТЫГ СЕНТЙАБР АЙЫНДАН ЮДЯНИЛЯЪЯК. МИНИМУМ ЯМЯКЩАГГЫ ТЯХМИНЯН 2 ДЯФЯ ГАЛДЫРЫЛЫБ, 130 МАНАТДАН 250 МАНАТА ЧАТДЫРЫЛЫБ. ПЕНСИЙА ИСЯ 116 МАНАТДАН 200 МАНАТА ЧАТДЫРЫЛЫБ.
БУ ДА ЧОХ ЯЩЯМИЙЙЯТЛИ АРТЫМДЫР ВЯ ЯЛБЯТТЯ КИ, БУНА БЮЙЦК МАЛИЙЙЯ ВЯСАИТИ ЛАЗЫМДЫР. БИЗ ЯЛАВЯ ЭЯЛИРЛЯРИМИЗИН ДЕМЯК
ОЛАР КИ, ТАМ ЩЯЪМИНИ СОСИАЛ САЩЯЙЯ ЙЮНЯЛДИРИК. ЧЦНКИ СОСИАЛ САЩЯ БИЗИМ ЦЧЦН ПРИОРИТЕТ САЩЯДИР ВЯ ЩЯР ЗАМАН БУ САЩЯ
ДИГГЯТ МЯРКЯЗИНДЯ ОЛУБ, БУ ЭЦН ДЯ БЕЛЯДИР. АЗЯРБАЙЪАН ВЯТЯНДАШЛАРЫНЫН РИФАЩЫ, ОНЛАРЫН ЙАШАЙЫШ СЯВИЙЙЯСИ ДАИМ ДИГГЯТ МЯРКЯЗИНДЯДИР ВЯ ИМКАН ДАХИЛИНДЯ БИЗ БУ МЯСЯЛЯЛЯРИ ЩЯЛЛ ЕДИРИК. ОНУ ДА БИЛДИРМЯЛИЙЯМ КИ, БУ СОСИАЛ ПАКЕТИН ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИ ЦЧЦН ЧОХ БЮЙЦК МАЛИЙЙЯ ВЯСАИТИ ТЯЛЯБ ОЛУНУР. БИЗ БУРАЙА ТЯХМИНЯН 2 ДЯФЯ АРТЫМЫН ОЛДУЬУ СОСИАЛ
МЦАВИНЯТЛЯРИ ДЯ ЯЛАВЯ ЕДЯ БИЛЯРИК. МЯЪБУРИ КЮЧКЦНЛЯРЯ ВЕРИЛЯН МЦАВИНЯТ 50 ФАИЗ АРТМЫШДЫР, ПРОБЛЕМЛИ КРЕДИТЛЯРЛЯ
БАЬЛЫ ОЛАН МЯСЯЛЯ ЮЗ ЩЯЛЛИНИ ТАПМЫШДЫР, ДИЭЯР СОСИАЛ ТЯШЯББЦСЛЯР ИРЯЛИ СЦРЦЛМЦШДЦР ВЯ БУ, БИР ДАЩА ОНУ ЭЮСТЯРИР
КИ, БИЗИМ СИЙАСЯТИМИЗ СОСИАЛЙЮНЦМЛЦ СИЙАСЯТДИР.
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
БАКЫ ШЯЩЯРИ, 31 ИЙУЛ 2019-ЪУ ИЛ
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vqustun 7də “Daşkəsən rayonunda

A

2019cu ilin birinci yarısının sosialiqti
sadi inkişafının yekunları və qarşıda
duran vəzifələr”ə həsr olunmuş ümumrayon
yığıncağı keçirilib.
Daşkəsən rayonu 2019cu ilin birinci yarimilini
uğurla başa vurub.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati bi
nasında keçirilmiş yığıncaqda ümumilikdə 225
nəfər olmaqla, rayonun idarə, müəssisə, təşkilat rəh
bərləri, RİHBnin inzibati ərazi dairələri üzrə nü
mayəndələri, bələdiyyə sədrləri və ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər.
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 iqti
sadiyyatı sürətlə inkişaf edib, əhalinin rifahı yük
səlib, xüsusilə ölkəmizdəki sabitlik, sürətli inkişaf
və beynəlxalq miqyasda nüfuzu əhəmiyyətli
dərəcədə artıb, yeniyeni nailiyyətlər, qələbələr
qazanılıb. Ölkəmiz regionda lider dövlətə
çevrilmişdir.
2019cu ilin 6 ayı da əvvəlki illərdə olduğu kimi
sosialiqtisadi cəhətdən respublikamız üçün uğurlu
olmuşdur.
İyul ayının 31də Azərbaycan Respublikasının
möhtərəm Prezidenti cənab İlham Əliyevin yanında
sosialiqtisadi sahə ilə bağlı müşavirə keçirilmişdir.
Müşavirədə 6 ayın sosialiqtisadi inkişafı geniş
təhlil edilərək, qarşıda duran vəzifələr
göstərilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi kursunun
layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının
möhtərəm Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbər
liyi ilə aparılan uğurlu daxili və xarici siyasət, həy
ata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2019cu ilin 6
ayında da Azərbaycan Respublikasında dinamik
inkişaf davam etmiş, beynəlxalq aləmdə ölkəmizin
nüfuzu daha da artmış, mövqeləri daha da möhkəm
lənmişdir.
Prezident Möhtərəm cənab İlham Əliyev
müşavirədə çıxış edərək demişdir:
...” İlin əvvəlində qarşımıza qoyduğumuz vəz
ifələr icra edilir, ölkəmiz inamla inkişaf edir, böyük
infrastruktur layihələri icra olunur. Ümumi iqtisadi
vəziyyət çox müsbətdir və bu, özünü rəqəmlərdə də
əks etdirir.
İqtisadiyyatımız bu ilin altı ayında 2,4 faiz, qeyri
neft sektorumuz 3,2 faiz artmışdır. Ən sevindirici
göstərici qeyrineft sənayesindədir. Burada artım
15,7 faizdir. Bu, onu göstərir ki, son illərdə sə
nayeləşmə siyasətimiz gözəl nəticələr verir. Sə
nayemizin qeyrineft sektoru rekord addımlarla
irəliləyir. Bu sahədə, əlbəttə ki, bu il istifadəyə ver
ilmiş iri müəssisələrin rolu kifayət qədər
böyükdür. Bildiyiniz kimi, karbamid zavodu,
“SOCARPolymer” zavodu istifadəyə verilmişdir
və bu zavodların istehsal həcmi kifayət qədər
böyükdür. Eyni zamanda, kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafı üçün lazımi addımlar atılır. Beləliklə, altı
ayda qeyrineft sənayemizin 15,7 faiz artımı, əlbəttə
ki, çox sevindirici haldır. Kənd təsərrüfatında da
rekord göstərici əldə edilib. Kənd təsərrüfatı bu ilin
altı ayında 13 faiz artmışdır, xüsusilə bitkiçilik
hesabına. Bitkiçilik 25 faiz artmışdır. Yəni, bu, onu
göstərir ki, qoyulan investisiyalar, aparılan islahat
lar, verilən subsidiyalar, kənd təsərrüfatına elmi
yanaşma öz nəticəsini verməkdədir. Əminəm ki,
gələcək illərdə kənd təsərrüfatı dayanıqlı şəkildə
inkişaf edəcək və beləliklə, həm məşğulluğun, eyni
zamanda, kənd təsərrüfatı ixracının artırılmasına
xidmət göstərəcək.
Ticarət dövriyyəmiz də kifayət qədər artıb – 20
faizdən çox. Qeyrineft ixracımız 15 faiz artmışdır.
Altı ayda ölkə iqtisadiyyatına 6 milyard dollardan
çox sərmayə qoyulub. Bu sərmayənin böyük hissəsi
qeyrineft sektoruna qoyulan sərmayədir. İnflyasiya
cəmi 2,5 faizdir. Bu da yaxşı göstəricidir, əhalinin
gəlirləri 6,6 faiz artmışdır. Büdcə daxilolmaları
Vergilər Nazirliyinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin
xətti ilə 440 milyon manatdan çox artmışdır, yəni,
plandan əlavə yığılmışdır və bu da aparılan islahat
ların təzahürüdür.
Bir sözlə, bütün iqtisadi göstəricilər onu deməyə
əsas verir ki, biz düzgün istiqamətdə inkişaf edirik
və qarşıda duran bütün vəzifələri icra edirik.
Bildiyiniz kimi, bu ilin əvvəlində çox böyük
sosial paket təsdiqləndi və bu sosial təşəbbüslər 4
milyondan çox insanı əhatə edir. Çox önəmli addım
lar atılmışdır – minimum əməkhaqqı, minimum
pensiya əhəmiyyətli dərəcədə qaldırılmışdır. Birinci
dəfə 40 faiz, ikinci dəfə də 40 faiz artmışdır, bu,
artıq sentyabr ayından ödəniləcək. Minimum
əməkhaqqı təxminən 2 dəfə qaldırılıb, 130 manat
dan 250 manata çatdırılıb. Pensiya isə 116 manatdan
200 manata çatdırılıb. Bu da çox əhəmiyyətli
artımdır və əlbəttə ki, buna böyük maliyyə vəsaiti
lazımdır. Biz əlavə gəlirlərimizin demək olar ki, tam
həcmini sosial sahəyə yönəldirik. Çünki sosial sahə

bizim üçün prioritet sahədir və hər zaman bu sahə
diqqət mərkəzində olub, bu gün də belədir. Azər
baycan vətəndaşlarının rifahı, onların yaşayış
səviyyəsi daim diqqət mərkəzindədir və imkan dax
ilində biz bu məsələləri həll edirik. Onu da
bildirməliyəm ki, bu sosial paketin həyata keçir
ilməsi üçün çox böyük maliyyə vəsaiti tələb olunur.
Biz buraya təxminən 2 dəfə artımın olduğu sosial
müavinətləri də əlavə edə bilərik. Məcburi köçkün
lərə verilən müavinət 50 faiz artmışdır, problemli
kreditlərlə bağlı olan məsələ öz həllini tapmışdır,
digər sosial təşəbbüslər irəli sürülmüşdür və bu, bir
daha onu göstərir ki, bizim siyasətimiz sosia
lyönümlü siyasətdir.”...
Respublikamızın digər rayonlarında olduğu kimi
Daşkəsən rayonunda da 2019cu ilin 6 ayı ərzində
bir çox uğurlu işlər və nailiyyətlər əldə olunmuşdur.
Belə ki, iqtisadiyyatın əsas sahələrində kənd təsər
rüfatı sahəsi istisna olmaqla, istehsal olunmuş məh
sul və xidmətlərin ümumi həcmi əvvəlki ilin eyni
dövrünə nisbətən müxtəlif sahələr üzrə xeyli (25%)
artmışdır.
Daşkəsən rayonunda 2019cu ilin yanvariyun

ayları ərzində faktiki qiymətlərlə ümumi məhsul bu
raxılışının həcmi 92 milyon 420 min manat olmuş
dur. 2018ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən
müqayisəli qiymətlərlə 125,3% təşkil etmişdir.
Rayon ərazisində bir sıra tikinti, təmirbərpa,
yenidənqurma,
abadlıqquruculuq
işləri
görülmüşdür və hazırda da müxtəlif sahələrdə bu
işlər davam etdirilməkdədir.
Azərbaycan Hökuməti ilə İslam İnkişaf Bankı
tərəfindən maliyyələşən “Daşkəsən şəhərinin su və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” lay
ihəsinin həyata keçirilməsində son tamamlama işləri
yerinə yetirilir.
Artıq Daşkəsən şəhəri ekoloji cəhətdən təmiz və
fasiləsiz olaraq içməli su ilə təmin olunur. Təmi
zləyici qurğu və yeni inzibati binanın tikintiləri
sürətlə davam etdirilərək tamamlama işləri görülür.
Cari ilin 6 ayı ərzində Daşkəsən şəhərində 10
çoxmərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyü təmir
edilmiş, 3 binanın fasadı əsaslı təmir edilərək emul
siya ilə rənglənmiş, 2 binanın giriş blokunun pil
ləkən qəfəsindəki pəncərələr metal plastik
pəncərələrlə, blokların giriş qapıları isə metal
qapılarla əvəz olunmuşdur.
Heydər Əliyev meydanında və Şəhidlər xiya
banında təmir işləri aparılaraq səliqəsahman işləri
yerinə yetirilmişdir.
Xoşbulaq kənd tam orta məktəb və Qabaqtəpə
kənd xəstəxana binalarının dam örtükləri tamamilə
dəyişdirilmişdir.
Daşkəsən şəhər İ. Nəsimi adına 1 nömrəli, N.
Nərimanov adına 3 nömrəli, S. Vurğun adına 4
nömrəli və Qaraqullar kənd tam orta məktəblərində
cari təmir işləri aparılmışdır.
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 Alunitdağ
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 maddi
texniki bazası möhkəmləndirilmiş, kombinata 73
nəfər əlavə işçi qüvvəsi verilmişdir. Lakin şəhərin
kənar küçələrinin təmizlənməsi, şəhərdən tul
lantıların
yığılaraq daşınması və zərərsi
zləşdirilməsi sahəsində aidiyyəti üzrə əlavə tədbirlər
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 287 sığorta müqaviləsi bağlanmış
və həmin sahə üzrə işlər davam etdirilir. Rayon
ərazisində daşınar və daşınmaz əmlakın sığorta ol

unması sahəsində həyata keçirilən tədbirlər
sürətləndirilməlidir. Bu sahədə yerlərdə maari
fləndirmə işləri daha da genişləndirilməlidir.
2019cu ilin yanvar ayında Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin
Administrasiyasının
Ərazitəşkilat
məsələləri şöbəsi ilə razılaşdırılmış və “DOST İŞ
Mərkəzi” MMC tərəfindən təqdim olunan 130
nəfər, aprel ayında isə əlavə 90 nəfər işsiz şəxslə
müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq müddətli
əmək müqaviləsi bağlanılaraq rayonda ödənişli ic
timai işlərə cəlb olunmuşlar.
6 ay ərzində rayon ərazisində bir sıra mədəni
kütləvi tədbirlər keçirilmişdir. Novruz bayramı
ərəfəsində Heydər Əliyev Fondunun hesabına
Daşkəsən rayonu ərazisində yaşayan 316 aztəmi
natlı ailəyə bayram sovqatı paylanmışdır.
Daşkəsən şəhərinin Heydər Əliyev meydanında
19 mart 2019cu il tarixdə qədim, milli bayramımız
olan Novruz bayramı minlərlə rayon sakininin işti
rakı ilə yüksək səviyyədə keçirilmiş, rayon
ərazisində olan “N” saylı hərbi hissənin əsgərlərinə
bayram sovqatları verilmişdir.
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
cənab
İlham
Əliyevin
tapşırığı ilə re
spublikamızın
şəhər və rayon
l a r ı n ı n
ümumtəhsil
məktəblərinin
IXXI sinif şa
girdləri üçün
“Ölkəmizi
tanıyaq” devizi
ilə
keçirilən
növbəti maari
fləndirici tur
aksiyalara start
verilmiş,
Daşkəsən ray
onundan
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nəfər məktəbli “Ölkəmizi tanıyaq” maarifləndirici
turaksiyası çərçivəsində 2326 mart 2019cu il tar
ixlərdə QəbələŞəkiZaqatala marşrutunun işti
rakçıları olmuşlar.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yan
var 2019cu il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Re
spublikası regionlarının 20192023cü illərdə
sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq
edilmişdir. Dövlət Proqramının tədbirlər planında
Daşkəsən rayonuna aid 16 tədbir nəzərdə tutulmuş
dur.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən cari
ilin keçən dövrü ərzində rayona özəl investisiyaların
cəlb olunması sahəsində bir sıra işlər görülmüşdür.
Rayonda 3 kartofçuluq və 1 taxılçılıq üzrə tox
umçuluq təsərrüfatları fəaliyyət göstərir. Toxumçu
luq təsərrüfatlarının artırılması üçün işlər davam
etdirilir. Heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırıl
ması məqsədilə aidiyyəti üzrə müvafiq tədbirlər
həyata keçirilmişdir.
“Arıçılıq haqqında” qanunun tələblərinə uyğun
olaraq rayonda arı ailələrinin saxlanması üçün əlver
işli şəraitin, imkanların mövcud olması nəzərə alı
naraq arıçılığın inkişafı üçün tədbirlər davam
etdirilmişdir. Rayon ərazisində 5544 arı ailəsi vardır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
18 sentyabr 2018ci il tarixli 400 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş hər arı ailəsinə 10 manat subsidiya
verilməsi məqsədilə rayonda 220 nəfər olmaqla
5544 arı ailəsi kodlaşdırılaraq aidiyyəti
üzrə
sənədlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim olun
muş və həmin arı ailələrinə görə arı sahiblərinə
55440 manat subsidiya verilməsi nəzərdə tutulmuş
dur.
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 rayonlarda qışlama keçən, yaylaq
mövsümündə rayona qayıdan yerli sakinlərə məx
sus təsərrüfatların rayon ərazisinə buraxılması
həmin vətəndaşların yaşadığı inzibati əraziyə uyğun
olaraq aidiyyəti üzrə Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının İnzibati ərazi dairəsi üzrə nü
mayəndələrinə həvalə olunmuşdur. Yazyay
mövsümlərinin başlanmasına uyğun olaraq yay
laqlardan və örüş otlaq sahələrindən səmərəli isti
fadə edilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, rayonda
torpaqlardan təyinatı üzrə istifadəyə görə müəyyən
nöqsanlar mövcuddur. Həmin nöqsanların aradan
qaldırılması üçün
müvafiq lazımi tədbirlər
görülməlidir.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 5
iyul 2019cu il tarixli 46 nömrəli sərəncamına
uyğun olaraq bütün inzibati ərazi dairəsi üzrə nü

mayəndəliklər və bələdiyyələr qeyriqanuni tikililər
barədə tövsiyə olunmuş formada lazımı məlumatları
aidiyyəti üzrə qurumlara, Yerli Ekspert Komis
siyasına təqdim olunmasını təmin etməlidirlər. Ray
onun aidiyyəti üzrə qurumları bu sahədə bütün
lazımi tədbirləri yerinə yetirməlidirlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırığı ilə fevral ayının 11dən
mayın 15dək ölkədə əhalinin sağlamlığını təmin
etmək üçün tibbi müayinə günləri təşkil edilmişdir.
Həmin tapşırığa əsasən, Daşkəsən rayon mərkəzi
xəstəxanasında müntəzəm olaraq əhali qrafik
əsasında tibbi müayinədən keçmişdir. 49 yaşayış
məntəqəsinin əhalisi və rayonun idarə, müəssisə
və təşkilatların işçiləri tibbi müayinədən keçir
ilmişdir. Bu müddət ərzində 23834 nəfər tibbi
müayinədən keçmiş, 330 nəfər müxtəlif xəstəlik
lərdən
ixtisaslaşmış
tibb
müəssisələrinə
göndərilmiş, 489 nəfər Daşkəsən rayon mərkəzi
xəstəxanasının stasionar müalicəsinə cəlb olunmuş,
564 nəfərə isə ambulator müalicə yazılmışdır. Tibbi
müayinədən keçən Daşkəsən rayon sakinləri onların
sağlamlığına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə ölkə
başçısı möhtərəm cənab İlham Əliyevə öz minnət
darlıqlarını bildirmişlər.
“Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığor
tanın tətbiqinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra təd
birlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 20 dekabr 2018ci il tarixli Fərmanı ol
muşdur. İcbari tibbi sığorta həmrəylik prinsiplərinə
əsaslanan sosial layihədir. Bu layihənin məqsədi
səhiyyənin maliyyələşdirilməsini təkmilləşdirmək,
habelə əhaliyə etibarlı, keyfiyyətli, səmərəli tibbi
xidmətlərin göstərilməsinə zəmanət verəcək univer
sal 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 müəssisələrinin siyahısı təsdiq ol
unmuşdur. Həmin siyahıya Daşkəsən Rayon
Mərkəzi Xəstəxanası, kənd sahə xəstəxanaları, kənd
və qəsəbələr üzrə həkim və tibb məntəqələri daxil
edilmişdir. Bu barədə qanun 2020ci il yanvarın 1
dən qüvvəyə minir.
“Azərbaycan Respublikasının metallurgiya kom
pleksində sağlamlaşdırma və restrukturizasiya təd
birlərinin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 13
iyul 2016cı il tarixli sərəncamı olmuşdur. Sərən
cama əsasən, Azərbaycan Polad İstehsalı Kom
pleksinə daxil edilmiş “Daşkəsən Filizsaflaşdırma”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti özəlləşdirməyə açıq elan
olunmuş və bu məqsədlə Azərbaycan Respub
likasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
sərəncamına verilmişdir. Müəssisənin investisiya
müsabiqəsi başa çatdırılmamışdır.
Eyni zamanda 6 ay 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.
19 may və 24 may 2019cu il tarixlərdə Daşkəsən
rayonu ərazisində təbii fəlakətlər baş vermiş və baş
vermiş təbii fəlakət, dolu və leysan yağışla müşayiət
olunan güclü külək əsməsi – qasırğa nəticəsində
bina və evlərə, o cümlədən Daşkəsən şəhərinin
qəsəbə və kəndlərinin yaşayış, sosial və inzibati bi
nalarının dam örtüklərinə və rayonun elektrik, ra
bitə və yaşıllaşdırma təsərrüfatlarına, əkin sahələrinə
ziyan dəymişdir. Dəymiş ziyanların aradan qaldırıl
ması üçün aidiyyəti üzrə işlər görülmüş və hazırda
həmin işlər davam etdirilir.
31 nömrəli Yol İstismarı MMC tərəfindən re
spublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının
saxlanması və təmiri üzrə 539,4 min manatlıq iş
görülmüşdür. GəncəDaşkəsən avtomobil yolunun
kənarındakı yol qoruyucuları rənglənərək qaydaya
salınır. DaşkəsənƏmirvarQabaqtəpə avtomobil
yolunda son tamamlama işləri görülür.

Daşkəsən
rayonunun
GəncəDaşkəsən (27 km)
QuşçuÇovdarÇaykənd avto
mobil yolunun tikintisi ilə
bağlı tədbirlər haqqında Azər
baycan Respublikası Prezi
dentinin 4 aprel 2019cu il
tarixli Sərəncamı olmuşdur.
QuşçuÇovdarÇaykənd avto
mobil yolunun tikintisi
işlərinə başlanılmışdır. Həmin
işlər Xocalı Yol İstismarı
İdarəsi tərəfindən həyata
keçirilir. Artıq bu yolun 5,5
km çox hissəsinə asfalt, beton
örtük salınmışdır.
XoşbulaqQabaqtəpəAstaf
avtomobil yolunun yenidən
qurulması üçün müvafiq
sənədlər isə hazırlanaraq
aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.
“Yeni Daşkəsən“ ideyası
rayonun yüksəlişindən və
Prezident
cənab
İlham
Əliyevin yaratdığı inkişaf
siyasətindən qaynaqlanır. Rayonun bütün daxili yol
larının, körpülərin əsaslı təmiri üzrə Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən Nazirlər Kabi
netinə, Baş Nazirə kompleks layihə təklifləri işlənib
təqdim olunmuşdur.
Hazırda rayonun 49 yaşayış məntəqəsindən cəmi
10 yaşayış məntəqəsi təbii qazla təmin olunur. 2019
cu ilin 6 ayı ərzində rayonun Quşçu kəndində 404,
Bayan kəndində isə 459 abonent təbii qazla təmin
olunmuşdur. Quşçu, Quşçu körpü və Daşkəsən
qəsəbələrinə yeni təbii qaz xəttinin çəkilişinə
başlanılmış və hazırda həmin işlər sürətlə davam et
dirilir. Hazırda rayon ərazisində qazlaşma yaşayış
məntəqələri üzrə 20,4%, ev təsərrüfatları üzrə isə
62,4 % təşkil edir. 3 məntəqədə qazlaşma işləri
tamamlandıqdan sonra göstəricilər müvafiq olaraq
26,5 %ə və 65,9 %ə çatacaqdır. Rayonda is
tehlakçıların təbii qazla təmin olunmasında mövcud
problemlərin həll edilməsi üçün aidiyyəti üzrə
lazımi tədbirlər ardıcıllıqla davam etdirilməlidir.
Əhalinin elektrik enerjisi, qaz və içməli su ilə
təchizatı vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə
bir sıra təmirbərpa, yenidənqurma işləri həyata
keçirilmişdir.
Rayonun bəzi yaşayış məntəqələrində özünü
daşıyan izolyasiyalı naqillərin çəkilişi tam başa çat
dırılmamış, bir çox yaşayış məntəqələrində isə
həmin kabellərin çəkilişinə başlanılmamışdır.
Hesabat dövründə Daşkəsən Elektrik şəbəkəsinin
rəhbərliyi dəyişdirilmişdir. Elektrik şəbəkəsinin yeni
təyin olunmuş rəhbərliyi Elektrik şəbəkəsinin yeni
müasir tələblər səviyyəsində qurulmasını, elektrik en
erjisinin dəyərinin tam ödənilməsini təmin etməli və
qeyribalans itkisinin səbəblərini müəyyənləşdirərək bu
sahədə daha ciddi tədbirlər görülməsini təmin etməlidir.
Sukanal idarəsinin xidmət etdiyi 2076 abonent
dən 1966 abonent smart tipli su sayğacı ilə 24 saat
içməli su ilə
təmin edilir. Su
kanalizasiya sis
teminin yenidən
qurulması üzrə
görülməsi
nəzərdə tutul
muş bəzi işlər
yerinə
yetir
ilməmiş, o cüm
l ə d ə n
təmizləyici qur
ğunun tikintisi
başa çatdırıl
mamış,
bi
naların, evlərin
kanalizasiya
xətləri yeni sis
temin kanaliza
siya xətlərinə
birləş di ril mə 
mişdir. Hazırda
həmin sahələr üzrə işlər davam etdirilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev müşavirədə qeyd etmişdir: ...“Baxma
yaraq ki, inflyasiya aşağı səviyyədədir, ancaq bəzi
hallarda süni qiymət artımı da müşahidə olunur.
Müvafiq qurumlar bu məsələ ilə ciddi məşğul ol
malıdırlar. Mənə məlumat verilən kimi, dərhal
göstərişlər verilir. Yəni, istehlak bazarına daim nəzarət
olmalıdır. Çünki burada kartel sövdələşmələri də is
tisna deyil. Əlbəttə ki, biz süni qiymət artımına yol
verə bilmərik. Çox ciddi nəzarət mexanizmi olmalıdır.
Bu sahə daim diqqət mərkəzində olmalıdır.”…
Rayonda da süni qiymət artımının qarşısının alın
ması üçün aidiyyəti üzrə müvafiq tədbirlər həyata
keçirilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun
olaraq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəh
bərləri bölgələrdə vətəndaşları qəbul edir, onların

qarşılaşdığı problemlərin həllinə köməklik göstərir
lər. Vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxıl
ması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının məsul işçiləri 22 may 2019cu
il tarixində, Baş prokurorun birinci müavini, II
dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Rüstəm Usubov 24
iyun 2019cu il tarixində (Daşkəsən və Kəlbəcər
rayonlarından olan vətəndaşları), Dövlət Gömrük
Komitəsi sədrinin müavini, gömrük xidməti gen
eralleytenantı Əsgər Abdullayev 24 iyun 2019cu
il tarixində, Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirinin
müavini Rauf Hacıyev 26 iyul 2019cu il tarixində
Daşkəsən şəhərində vətəndaşları qəbul etmişlər.
13 iyun 2019cu il tarixdən 27 iyun 2019cu il
tarixədək “ASAN xidmət” Daşkəsən rayonunda
səyyar xidmət göstərmişdir. “ASAN xidmət”in xid
mətlərindən 849 nəfər yararlanmışdır. “ASAN xid
mət”in xidmətlərindən istifadə edən Daşkəsən rayon
sakinləri onlara göstərdiyi diqqət və qayğıya görə
ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını
bildirmişlər.
Cari ilin oktyabr ayının 1dən 10dək Azərbaycan
Respublikasında əhalinin siyahıyaalınması keçir
iləcəkdir. Əhalinin siyahıyaalınması ilə əlaqədar
Daşkəsən rayonunda hazırlıq işləri görülür.
Qarşımızda çox məsul və şərəfli vəzifələr durur.
İyulun 31də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin yanında sosial
iqtisadi sahə ilə bağlı keçirilmiş müşavirədə müx
təlif sahələrdə mövcud vəziyyəti hərtərəfli təhlil
edərək qarşıda duran vəzifələri göstərən möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyev demişdir:
“...Azərbaycan innovasiyalar, müasir idarəetmə,
liberal iqtisadiyyat yolu ilə inkişaf etməlidir. Yəni,
bütün lazımi tədbirlər görülüb. Təsadüfi deyil ki,
bunu beynəlxalq maliyyə qurumları qeyd edir.
Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
aparılan işlər bunu göstərir ki, bu gün iqtisadi
sahədə Azərbaycan dünya miqyasında uğurla
inkişaf edən ölkələr sırasındadır. Bununla paralel
olaraq, biz sosial sahəyə də çox böyük diqqət
göstəririk. Bu il reallaşan layihələr – milyardlarla
dollar həcmində ölçülən bu layihələr, bu təşəbbüs
lər bizim niyyətimizi, bizim siyasətimizi göstərir.
Göstərir ki, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan
vətəndaşı dayanır. Bizim iqtisadi gücümüz sosial
sahəyə bilavasitə təsir etməlidir və edir. Biz bun
dan sonra da bu yolla gedəcəyik. Əminəm ki, ilin
sonuna qədər nəzərdə tutulan bütün vəzifələr icra
ediləcəkdir”.
İcazə verin, Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Əliyevi bir daha əmin edim ki,
bundan sonra da qarşıda duran vəzifələrin layiqincə
yerinə yetirilməsi üçün daha yüksək əzmkarlıq
göstərərək, bütün qüvvəmizi səfərbər edib, var
gücümüzlə çalışacağıq.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyevin dərin məzmunlu geniş nitqindən
sonra məruzə ətrafında RİHBnin Daşkəsən şəhər
İƏDÜNsi Nüsrət Vəliyev, RİHBnin Daşkəsən
qəsəbə İƏDÜNsi Xudayar Ələkbərov, 31 nömrəli
Yol İstismarı MMCnin rəisi Roman Əsgərov və
digərləri çıxışlar etmiş, qarşıda duran vəzifələrin
icrasından danışmış, daşkəsənlilərə göstərilən diqqət
və qayğıya görə Prezident cənab İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını bildirmişlər.
Hesabat yığıncağının sonunda Azərbaycan Re
spublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
müvafiq Sərəncamı ilə “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illiyi (19182018)” Azərbay
can Respublikasının yubiley medalı ilə təltif
edilmiş Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıyev, təltif olunmasını möhtərəm
Prezidentimiz tərəfindən bütün daşkəsənlilərə ver
ilən yüksək qiymət, göstərilən ali diqqət və qayğı
kimi dəyərləndirərək bu verilən medalla bağlı
rayon ictimaiyyəti adından cənab Prezidentimizə
dərin təşəkkürünü və minnətdarlığını bildirib.

ДАШКЯСЯН
РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН
БАШЧЫСЫ ЯЩЯД АБЫЙЕВ АЙРЫ-АЙРЫ ЭЦНЛЯРДЯ РАЙОНУН КЯНДЛЯРИНДЯ, ЙАШАЙЫШ МЯНТЯГЯЛЯРИНДЯ, ЯРАЗИЛЯРДЯ ВЯТЯНДАШЛАРЫНMüraciətlər
СЯЙЙАР
ГЯБУЛЛАРЫНЫ КЕЧИРИБ
AVQUSTUN 5DƏ DAŞKƏSƏN RAYON
Görüşdə çıxış edən Daşkəsən Rayon İcra işçilərinin, rayonun hüquqmühafizə orqanlarının, Zeynal Nağdəliyevin şəxsən diqqət mərkəzində Əksər müraciətlər yerində həll edilib.
əraziyə yeni su xəttinin çəkilməsi, işlə
İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEV RAYON MƏRKƏZİNDƏN 36 KM
ARALIDA YERLƏŞƏN UCQAR QUYTUL
KƏNDİNDƏ VƏTƏNDAŞLARIN NÖVBƏTİ
SƏYYAR QƏBULUNU KEÇİRİB.
Görüşdə Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı
Aparatının məsul işçiləri, hüquqmühafizə orqan
larının, aidiyyəti idarə müəssisə və təşkilatların
rəhbərləri, kənd sakinləri iştirak ediblər.
Giriş nitqi ilə çıxış edən Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev Prezident cənab
İlham Əliyevin 2019cu ilin ilk aylarından başlayaraq
ölkəmizdə apardığı sosialiqtisadi islahatlar haqqında
sakinlərə məlumat verib. Prezident cənab İlham
Əliyevin son illərdə vətəndaşları daha çox narahat
edən problemli kreditlər, təqaüdlərin və müavinətlərin,
minimum əməkhaqqı məbləğinin artırılması, şəhid
ailələrinə verilən birdəfəlik müavinətlərin ödənilməsi
və prezident təqaüdlərinin artırılması, onların mənzil
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və digər sosial
problemlərin həllinə dair nəzərdə tutulan tədbirlər
barədə danışıb. Həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2019cu il iyunun 18də
imzaladığı fərman və sərəncamlarla minimum
əməkhaqqının 250 manata çatdırılması, demək olar
ki, bütün mərkəzi və yerli dövlət orqanlarının və on
lara bərabər tutulan orqanların, habelə güc struk
turlarının, hərbi qulluqçuların, eləcə də digər büdcə
təşkilatları işçilərinin məvaciblərinin 40 faiz artırıl
ması vətəndaşlarımızın sosial rifahının yaxşılaşdırıl
ması istiqamətində aparılan islahatların davamlı,
dayanıqlı olduğunu bir daha göstərir.
Əhəd Abıyev çıxışında Prezident cənab İlham
Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq
Daşkəsən rayonunda abadlıqquruculuq, yenidən
qurma işlərinin, əsaslı sosial infrastruktur layi
hələrin həyata keçirildiyini də qeyd edib.
Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib. Müraciətlər
yol təmiri, içməli su xəttinin bərpası, qaz xəttinin çək
ilməsi və digər şəxsi məsələlər barədə olub.
Qaldırılan məsələlərin icrası ilə bağlı Rayon
İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev idarə,
müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə müvafiq
tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin bir qismi yerində
həll edilib.
Kənd sakinləri müraciətlərinə baxılması
məqsədilə keçirilən görüşdən razı qaldıqlarını qeyd
edərək göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident
cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
AVQUSTUN 7DƏ DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEVİN NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULU
ƏHMƏDLİ KƏNDİNDƏ OLUB.
Qəbulda Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı
Aparatının məsul əməkdaşları, hüquqmühafizə
orqanlarının, aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilat
ların rəhbərləri, kənd sakinləri iştirak ediblər.

Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev kənd sakin
lərinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi is
tiqamətində Prezident cənab İlham Əliyev
tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələr haqqında
geniş məlumat verib, həyata keçirilən tədbirlər
barədə danışıb, kənd təsərrüfatının ayrıayrı sek
torlarının, o cümlədən turizmin inkişafı is
tiqamətində ərazidə görüləcək işlərdən söz açıb.
Rayon rəhbəri xüsusilə vurğulayıb ki, ötən dövr
lərdə Əhmədli kəndinin də yerləşdiyi ərazi vahidli
yində xeyli abadlıqquruculuq işləri görülmüşdür.
Qəbulda sakinlər tərəfindən rayon mərkəzindən
kəndə gələn avtomobil yolunun asfaltlaşdırılması,
əlavə içməli su və təbii qaz xəttinin çəkilməsi,
nasaz elektrik dirəklərinin dəyişdirilməsi və digər
şəxsi məsələlər qaldırılıb.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
sakinlərin müraciətlərinin həlli ilə bağlı aidiyyəti
üzrə tapşırıqlarını verib. Əksər müraciətlər yerində

həll edilib, bəzilərinin icrası isə nəzarətə götürülüb.
Kənd sakinləri vətəndaşlara göstərilən diqqət və
qayğıya görə ölkə Prezidentinə minnətdarlıqlarını
bildiriblər.
***
DAŞKƏSƏN RAYON İCRA HAKİMİYYƏ
TİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV PREZİ
DENT ADMİNİSTRASİYASININ MƏSUL
İŞÇİSİ ARİF NOVRUZOVLA BİRGƏ
AVQUSTUN 15DƏ TƏZƏKƏND KƏNDİN
DƏ SAKİNLƏRİN NÖVBƏTİ SƏYYAR
QƏBULUNU KEÇİRİB.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev kənd sakinlərini salamladıqdan sonra
giriş nitqi ilə çıxış edib. O deyib:
– Bu gün – avqustun 15də Təzəkənd kəndində
sizinlə keçirilən səyyar qəbulda Prezident Admin
istrasiyasının məsul işçisi hörmətli Arif Novru
zovun, Rayon İcra Hakimiyyətinin məsul

idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinin iştirakı ilə
avqust ayı üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə səyyar
qəbulların qrafikinə uyğun olaraq görüşə gəlmişik.
Ölkə rəhbərinin tapşırığına əsasən keçirilən hər
bir səyyar görüşdə olduğu kimi, bugünkü
görüşümüzün də əsas məqsədi siz kənd sakinlərini
narahat edən məsələləri müəyyən etmək və on
ların həlli istiqamətində əməli işlər görməkdir.
Yerində həlli mümkün olan məsələlər operativ
şəkildə həll ediləcək, ehtiyac gəldiyi halda isə
aidiyyəti üzrə baş idarə və nazirliklər qarşısında
qaldırılacaqdır.
Bu gün ölkəmizin hər bir bölgəsi günügündən
inkişaf edir, abadlaşır, yeniləşərək müasir görkəm alır.
Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezi
denti cənab İlham Əliyev tərəfindən çox uğurla
aparılan siyasətin təməlində xalqa xidmət dayanır.
Biz də öz işlərimizi həmin təməl prinsiplər
üzərində quraraq uğurla həyata keçiririk. Bugünkü
görüşümüz də bunun
bariz nümunəsidir.
"Azərbaycan Res
publikası regionlarının
20192023cü illərdə
sosialiqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nın
həyata keçirilməsi üzrə
hazırlanmış Tədbirlər
Planında Daşkəsən
rayonu üçün də icrası
nəzərdə
tutulmuş
məsələlər vardır. Belə
ki, GəncəDaşkəsən
avtomobil yolunun 27
ci kilometrliyindən
başlayan QuşçuÇov
darÇaykənd avtomo
bil yolunun asfalt
örtüyünün və kör
pülərin yenidən qurulması işləri davam etdirilir.
Daşkəsən, Quşçu və Quşçu körpüsü qəsəbələri
nin, Bayan kəndinin qazlaşdırılmasının, Qaraqul
lar, 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 tam orta məktəblərin tikintisinin artıq hər bir
imiz şahidiyik və bu tikintilər davam etdirilir.
Daşkəsən rayonunda 220 nəfər işsiz rayon
sakinin işlə təmin olunmasına, sosial yardımların
verilməsinə, rayonda aparılan abadlıqquruculuq
işlərinə görə ölkə başçımız cənab İlham Əliyevə
minnətdarlığımızı bildiririk.
Bu gün kəndlərdə sosial sahələrin inkişafı,
əhalini narahat edən problemlərin yerində həlli
məqsədi ilə keçirilən səyyar qəbullar Azərbay
can Respublikası Prezidentinin Ərazitəşkilat
məsələləri üzrə köməkçisişöbə müdiri hörmətli

dir və qaldırılan məsələləri nəzarət qaydasında
biz həll edirik. Çünki dövlət siyasətimizin mər
kəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır.
Sizlərin hər birini ölkə rəhbərimizin ətrafında
həmişə olduğu kimi sıx birləşməyə, ölkəmizdəki
əminamanlığı, sabitliyi qorumağa, müasir
müstəqil Azərbaycanımızın daha da qüdrətlənməsi
naminə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin uğurla həyata keçirdiyi işlərə hər zaman
dəstək olmağa çağırıram.
Hər birinizin adından da ölkə rəhbərimizə dərin
minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk.
Sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ad
ministrasiyasının məsul işçisi Arif Novruzov çıxış
edərək Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən
qəbul edilən əhalinin sosial müdafiəsinə və rifah
halının yüksəldilməsinə yönəldilmiş qərarların, o
cümlədən minimum əməkhaqlarının və pensiyaların,
tələbələrin təqaüdlərinin, müharibə veteranlarına,
şəhid ailələrinə verilən
müavinətlərin əhə
miyyətli
dərəcədə
artırılması,
bəzi
çoxmənzilli binalarda
mənzillərin sənədləş
dirilməsi ilə bağlı hə
yata
keçirilən
tədbirlərin xalqımız
tərəfindən
yüksək
əhvalruhiyyə
ilə
qarşılandığını vurğu
layıb.
Arif
Novruzov
qəbul olunan dövlət
proqramlarının icrası
nəticəsində bütün re
gionlarda
həyata
keçirilən abadlıqqu
ruculuq işləri barədə
də geniş məlumat verib. Həmçinin bildirib ki,
kəndlərin sosialiqtisadi inkişafı sahəsində davamlı
tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, hətta ən ucqar
dağ kəndlərinə müasir yollarının çəkilməsi, yeni
məktəb binalarının tikintisi, mərhələmərhələ qa
zlaşma işlərinin aparılması, elektrik, su təchiza
tının yaxşılaşdırılması sahəsində işlər davam
etdirilir. Bütün bunlar əhaliyə göstərilən dövlət
qayğısının bariz nümunəsidir.
Sonra vətəndaşlar dinlənilib. Görüş zamanı
kənd sakinlərinin müxtəlif məsələlər barədə
müraciətləri qeydə alınıb. Müraciətlər kənd yolu
nun asfaltlaşdırılması, qaz xəttinin çəkilməsi,
mobil rabitənin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və
digər şəxsi məsələlərlə bağlı olub.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin
icrası ilə bağlı aidiyyəti idarə, müəssisə və təşki
latların rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlarını verib.

Görüşdə çıxış edən kənd sakinləri onlara
göstərilən diqqət və qayğını yüksək qiymətləndi
rərək möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
***
AVQUSTUN 21DƏ DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEVİN TƏSDİQ OLUNMUŞ QRAFİKƏ
UYĞUN QUŞÇU KÖRPÜSÜ QƏSƏBƏSİNDƏ
KEÇİRİLƏN NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBU
LUNDA RAYONUN HÜQUQMÜHAFİZƏ
ORQANLARININ, İDARƏ, MÜƏSSİSƏ VƏ
XİDMƏT TƏŞKİLATLARININ RƏHBƏR
LƏRİ, SAKİNLƏR İŞTİRAK EDİBLƏR.
Əhəd Abıyev vətəndaşları salamlayaraq bildirib
ki, Prezident cənab İlham Əliyevin tapşırıq və
tövsiyələrinə uyğun olaraq yerlərdə keçirilən
görüşlərin məqsədi sakinlərin problemlərini öyrən
mək və onları həll etməkdir.

Rayon rəhbəri dövlət proqramlarının icrası
nəticəsində respublikanın bütün regionlarda, o
cümlədən Daşkəsəndə həyata keçirilən layihələr,
abadlıqquruculuq işləri barədə məlumat verib.
Qeyd edib ki, Daşkəsəndə yeniyeni məktəb bi
naları, səhiyyə ocaqları və digər sosial obyektlər
tikilir, yollar, körpülər salınır. Daşkəsən şəhərinin
su təchizatı layihəsində son tamamlanma işləri icra
olunur, əhalinin fasiləsiz elektrik enerjisi və təbii
qazla təmin edilməsi, məşğulluğunun artırılması
istiqamətində mühüm tədbirlər görülür.
Əhəd Abıyev onu da bildirib ki, ötən dövrlərdə
Quşçu körpüsü qəsəbəsində qəzalı vəziyyətdə olan
binanın sakinlərinin köçürülməsi üçün 16 mənzilli
müasir yaşayış binası tikilərək onların istifadəsinə
verilmişdir. Hazırda isə yaşayış məntəqəsinin qa
zlaşdırılması həyata keçirilir. Cari ildə qəsəbə
sakinləri təbii qazla təmin olunacaqlar.
Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib.

təmin olunma və digər məsələlər barədə olub.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev qəsəbə sakinlərinin problemlərini dinləyib,
qaldırılan məsələlərin və müraciətlərin araşdı
rılaraq həll olunması məqsədilə aidiyyəti idarə,
müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə tövsiyə və
tapşırıqlarını verib. Əksər müraciətlər yerində
müsbət həllini tapıb.
Qəsəbə sakinləri göstərilən diqqət və qayğıya
görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevə dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
AVQUSTUN 28DƏ DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEV QAZAXYOLÇULAR KƏNDİNDƏ
VƏTƏNDAŞLARIN NÖVBƏTİ SƏYYAR
QƏBULUNU KEÇİRİB.
Qazaxyolçular kənd tam orta məktəbinin
həyətində, açıq havada keçirilən vətəndaşların səy
yar qəbulunda Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin Başçısı Əhəd Abıyev regionların
sosialiqtisadi inkişafı dövlət proqramları
çərçivəsində son illər ölkəmizdə, o cümlədən
Daşkəsəndə görülən işlər barədə ətraflı məlumat
verib. Rayon rəhbəri həmçinin turizm imkanları
böyük olan Qazaxyolçular kəndi ərazisində
aparılan abadlıqquruculuq, təmirtikinti işlərindən,
kəndin qazlaşdırılmasından, elektrik təchizatının
əsaslı surətdə yeniləşdirilməsindən söhbət açıb.
Əhəd Abıyev xüsusilə diqqətə çatdırıb ki, Prezi
dent cənab İlham Əliyevin 2 aprel 2012ci il tarixli
Sərəncamı ilə 3 min nəfərdən çox əhalinin yaşadığı
13 yaşayış məntəqəsini birləşdirən ZağalıKollu
avtomobil yolunun tikintisinin yüksək səviyyədə
aparılaraq başa çatdırılması nəticəsində Qazaxy
olçular kəndinin də bu sahədə olan problemi tam
öz həllini tapmış, insanların gedişgəlişi asan
laşmış, ərazidə yeni iş yerlərinin yaranmasına,
kənd camaatının daha yaxşı yaşamasına, turizmin
inkişafına və təsərrüfatların genişləndirməsinə
münbit şərait yaranmışdır.
Daha sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib.
Kənd sakinləri müraciətlərində kənddaxili yolların
təmirinə, elektrik dirəklərinin və naqillərinin
yenisi ilə əvəz olunmasına, uşaq bağçasının təmir
inə və digər şəxsi problemlərin həllinə köməklik
göstərilməsini xahiş ediblər.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev sakinlərin qaldırdığı təklif və müraciətlərin
həlli ilə əlaqədar aidiyyəti qurumların rəhbərlərinə
tapşırıqlar verib. Müraciətlərin bir qismi yerində
müsbət həllini tapıb.
Kənd sakinləri respublikamızda və eləcə
rayonda gedən abadlıq, quruculuq, əsaslı yenidən
qurma işlərinə, o cümlədən vətəndaşların
müraciətlərinə göstərilən həssas münasibətə görə
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevə minnətdar
lıqlarını bildiriblər.
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ДАШКЯСЯНДЯ “МЦАСИР ЧАЬЫРЫШЛАР: ДИНИ ДУРУМ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯР” МЮВЗУСУНДА РЕЭИОНАЛ КОНФРАНС КЕЧИРИЛИБ
A
vqustun 27də Azərbaycan Respub
likası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi və Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə “Müasir
çağırışlar: dini durum və vəzifələr”
mövzusunda regional konfrans keçirilib.
Regional konfransda Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi və Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin rəhbər şəxsləri, rayonun hüquq
mühafizə orqanlarının rəhbərləri, dini icma sədr
ləri, din xadimləri, ilahiyyatçılar, ictimaiyyət
fəalları və KİV mənsubları iştirak ediblər.
Əvvəlcə Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun
sifarişi ilə çəkilmiş “Heydər Əliyev: dəyərləri

mizin xilaskarı” sənədli filminin nümayişi olub.
Konfransda giriş nitqi ilə Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev çıxış edib.
O, çıxışında deyib:
 Əvvəla hər birinizi salamlayır, hörmətli
Mübariz müəllim xoş gəlmişsiniz. Dini Qurum
larla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyəti ilə birgə keçirən “Müasir
çağırışlar: dini durum və vəzifələr” mövzusunda
bugünkü konfransının işinə uğurlar arzulayıram.
Birmənalı olaraq bildirirəm ki, son illərdə
müstəqil Azərbaycanın dünya ölkələri sırasında öz
layiqli yerini tutmasında və millimənəvi dəyər

lərimizin qorunmasında, xüsusilə tolerantlığın və
multikultural ənənələrin inkişaf etdirilərək
dünyaya çatdırılmasında Ulu Öndər Heydər Əliyev
siyasi kursunun davamçısı möhtərəm Preziden
timiz cənab İlham Əliyevin xidmətləri misilsizdir.
Belə ki, dövlət başçısının uğurlu daxili və xarici
siyasəti sayəsində xalqımızın milli dini adət
ənənələrinin yaşadılması üçün bütün lazımi şərait
yaradılmış, dövlətdin münasibətləri beynəlxalq
hüquq normaları çərçivəsində tənzimlənərək daha
da möhkəmləndirilmişdir.
Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev
millimənəvi dəyərlərimizin dirçəldilməsinə, o
cümlədən yeni dini məbədlərin inşasına, mövcud
olanların isə əsaslı
təmirinə və yenidən
qurulmasına xüsusi
diqqət ayırır. Dövlət
başçısının
sərən
camları ilə son illər
tarixi dini abidələr,
ziyarətgahlar bərpa
edilmiş, dinimənəvi
dəyərlərə verilən
yüksək
qiymətin
göstəricisi olaraq
silsilə beynəlxalq
tədbirlər
həyata
k e ç i r i l m i ş d i r.
Ölkəmizdəki toler
antlıq ənənələrinin
daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan
addımlar nəticəsində Azərbaycan dünyada multi
kulturalizmin əsas mərkəzinə çevrilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse
prezidenti çox hörmətli Mehriban xanım Əliye
vanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun
fəaliyyəti də xüsusi vurğulanmalıdır. Çox hörmətli
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında Fon
dun maliyyə dəstəyi ilə bir çox məscid və ziyarət
gahlarda yenidənqurma və əsaslı təmirbərpa işləri
aparılmışdır. O cümlədən rayonumuzda yeganə və
ilk məscid olan Daşkəsən şəhər Cümə məscidi də
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa edilərək

rayon dindarlarının istifadəsinə verilmişdir.
Ölkəmizin Birinci vitseprezidenti, Heydər
Əliyev Fondunun rəhbəri kimi Mehriban xanım
Əliyeva həmişə təhsilə, uşaq bağçalarına, aztəminatlı
ailələrə, şəhid ailələrinə, həmçinin müharibə əlillərinə
qayğı və diqqət göstərir. İslam aləminə göstərdiyi
böyük dəstəyə görə çox hörmətli Mehriban xanım
Əliyevanın uğurlu fəaliyyəti beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən də yüksək səviyyədə qiymətləndirilir. Ən
əsası da odur ki, Azərbaycanın xarici ölkələrlə mü
nasibətlərinin
inkişafında
və
möhkəm
ləndirilməsindəki xidmətlərinə görə ölkəmizin
Birinci vitseprezidenti çox hörmətli Mehriban xanım
Əliyeva ali mükafatlara layiq görülmüşdür.
Ölkəmizin Birinci vitseprezidenti, Heydər
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliye
vanın doğum günü bir daha mübarək olsun!
Rayonumuza hər zaman göstərdikləri diqqət
və qayğıya görə möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevə və Respublikanın Birinci vitse
prezidenti çox hörmətli Mehriban xanım Əliye
vaya bütün daşkəsənlilərə adından dərin
minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk.
Ötən gün Prezident cənab İlham Əliyevin mü
vafiq sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında
dövlətdin münasibətlərinin formalaşması, milli
həmrəyliyin və mənəviəxlaqi dəyərlərin bərqərar
olması sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə “Heydər
Əliyev” ordeni ilə təltif olunmuşdur. Ölkəmizin ən
ali mükafatına layiq görülməsi münasibətilə hör
mətli Şeyxülislam Allahşükür Paşazadəni rayon ic
timaiyyəti və şəxsən öz adımdan təbrik edirik. Ona
uzun ömür, möhkəm can sağlığı və xoşbəxtlik
arzulayırıq.
Ötən dövr ərzində Daşkəsən rayonunda “Dini
etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respub
likasının Qanununun tələblərinə riayət olunmuş,
həmçinin dini durumun sabitliyi və dini etiqad
azadlığı sahəsində Konstitusiya prinsiplərinin
qorunması təmin edilmiş, bunun da məntiqi
nəticəsi olaraq qeyriənənəvi dini cərəyanların
fəaliyyəti müşahidə edilməmişdir.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı

yanında fəaliyyət göstərən Dini İşlər üzrə Komis
siya dini etiqad azadlığı ilə bağlı müvafiq qanun
vericiliyin yerlərdə, ərazilərdə düzgün tətbiq
edilməsi və icrası ilə bağlı, habelə milli və dini
ayrıseçkiliyə, Azərbaycana yad olan təriqətlərə
qarşı mütəmadi olaraq maarifləndirmə işləri
aparmışdır.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Dini Qu
rumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə, həmçinin
Komitənin Gəncə regional bölməsi ilə sıx əmək
daşlıq edərək bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir.
Məlumat üçün bildirim ki, Daşkəsəndə 4 zi
yarətgah, 12 pir vardır.
Rayonda bir dini qurum – Daşkəsən şəhər
“Cümə” məscidi dini icması fəaliyyət göstərir.
İcma Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində
qeydiyyatdan keçmişdir. Halhazıradək icmanın
fəaliyyətində qanunvericiliyə zidd hər hansı bir
hərəkət müşahidə olunmamışdır.
Daşkəsən şəhər “Cümə” məscidi dini icması
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti ilə birgə
Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun maliyyə
dəstəyi əsasında rayonun kənd və qəsəbələrində
silsilə maarifləndirmə tədbirlər və görüşlər keçir
mişdir. Bu il də həmin tədbirlərin keçirilməsi
nəzərdə tutulub.
Rayonda dini mərasimlərdən “Aşura” günü
hər il yalnız Daşkəsən şəhər “Cümə” məscidində
qeyd olunur. Mərasimlərdə qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş tələblərə, habelə Qafqaz Müsəl
manları İdarəsinin tövsiyələrinə əməl edilir.
Dini bayramlardan Qurban bayramı və Ra
mazan bayramı rayon ictimaiyyəti ilə rayon rəh
bərliyinin birgə təşkilatçılığı əsasında dövlətin
millimənəvi dini dəyərlərə ehtiramının ifadəsi
olaraq birliyin, sabitliyin, həmrəyliyin, rifahın
təcəssümü timsalında hər il təntənəli şəkildə qeyd
olunur.
Çıxışımın sonunda bildirmək istəyirəm ki,
ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi kursunu
yeni müasir dövrün çağırışlarına uyğun yüksək
səviyyədə davam etdirən Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Daşkəsən rayonunun sosialiqtisadi inkişafına

göstərdiyi diqqət və
qayğısı sayəsində
aparılan yenidən
qurma, abadlıqqu
ruculuq
işləri,
əhalinin məişət şə
raitinin yaxşılaşdı
rılmasına, sosial
rifahının yüksəldil
məsinə yönəldilmiş
dövlət proqram
larının
həyata
keçirilməsi rayo
numuzda
bütün
sahələrdə ictimai
siyasi, sosialiqti
sadi
sabitliyi
yüksək səviyyədə təmin etmişdir.
Konfransda Azərbaycandakı nümunəvi dövlət
din münasibətlərindən söz açan Dini Qurumlarla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı
qeyd edib ki, ulu öndər Heydər Əliyev ölkəyə rəh
bərlik etdiyi ilk gündən insan hüquq və azadlıqlarına,
xüsusilə vicdan və dini etiqad azadlığının bərqərar ol
masına, millimənəvi dəyərlərimizin qorunmasına,
cəmiyyətin, o cümlədən gənclərin millimənəvi
dəyərlərə sadiq yetişməsinə böyük önəm verilməyə
başlanıb. O, bu siyasətin hazırda Prezident cənab
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini
bildirib. Vurğulayıb ki, dövlət başçısı İslam dininə,
eləcə də ölkəmizdə tarixən mövcud olan bir çox din
lərə, həmin dinlərlə bağlı müqəddəs məkanlara tarixi,
maddimədəni irsin bir hissəsi kimi yanaşır, milli
mənəvi dəyərlərin geniş təbliğinə daim dəstək verir.
Son illərdə ölkədə 200dən çox məscid inşa olunub,
80dən artıq məsciddə əsaslı təmir və yenidənqurma
işləri aparılıb. Mübariz Qurbanlı Mənəvi Dəyərlərin
Təbliği Fondunun və Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
nun yaradılmasını bu diqqət və qayğının növbəti par
laq nümunəsi kimi səciyyələndirib. O, Fondun xətti
ilə ölkəmizdə mənəvi dəyərləri təbliğ edən şəxslər
qismində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən
rəsmi olaraq təyinat alan mindən çox din xadiminə
maddi dəstək göstərildiyini bildirib.

Ölkəmizdəki dövlətdin münasibətlərinin zən
gin millitarixi ənənəyə əsaslandığını deyən
Komitə sədri dövlətimizin din siyasətinin əsas
məqsədinin dini etiqad azadlığının təmin edilməsi,
dünyəvi dövlətçilik prinsiplərinin qorunub
saxlanılması və dini təəssübkeşliyin dini təkəb
bürə, sonra fanatizm və ekstremizmə çevrilməsinin
qarşısının alınması olduğunu vurğulayıb. İnsanları
birliyə, vəhdətə çağıran dinlərin mahiyyətindən
uzaqlaşdırılaraq kimlərinsə əlində radikal, ek
stremist, xurafat, antimilli formaya çevrilməsinin
yolverilməz olduğunu bildirən Komitə sədri, bu
kimi xoşagəlməz halların qarşısının alınması is
tiqamətində bütün bölgələrdə kompleks tədbirlərin
həyata keçirildiyini söyləyib.
Dövlətdin münasibətləri sahəsindəki siyasətin
əsas istiqamətləri, multikultural dəyərlərin qorun
ması, eyni zamanda, tolerantlıq mühitinə, milli
mənəvi dəyərlərə bağlılığın gücləndirilməsi barədə
müzakirələrlə yekunlaşan konfrans işini avqustun
28də Daşkəsən rayon Heydər Əliyev Mərkəzində
“Dini radikalizmlə mübarizə və maarifləndirmə”
mövzusunda panellə davam etdirib.
Elmar ƏLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini
– dini qurumlarla işin təşkilatçısı
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vqustun 29da Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətində respublikanın müx
təlif ali və orta ixtisas təhsili müəs
sisələrinə qəbul olunaraq tələbə adını qazanan
rayon gəncləri ilə görüş keçirilib.
Görüşdə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin Başçısı Əhəd Abıyev, RİHBAnın məsul
işçiləri, Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Zaur Məm
mədov və şöbənin əməkdaşları, məzunlar, müəl
limlər, ictimaiyyət nümayəndələri və valideynlər
iştirak ediblər.
Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider
Heydər Əliyevin Daşkəsən şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq ulu
öndərin xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev tədbiri giriş nitqi ilə açaraq deyib:
 Mən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə
qəbul imtahanlarında müvəffəqiyyətlə iştirak
edərək tələbə adını qazanmış məzunlarımızı, on
ların valideynlərini və rayonumuzun bütün təhsil
ictimaiyyətini səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Qarşıdan yeni dərs ili gəlir. Fürsətdən istifadə edib
bütün təhsil işçilərini yeni dərs ili münasibətilə də
təbrik edirəm və möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə inkişaf edən müstəqil

A

müasir
Azərbay
canımızda
sizlərə
möhkəm
cansağlığı,
sülh, rifah, yeniyeni
uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan
təh
silinin bugünkü inkişafı
öz mənbəyini ümum
milli lider Heydər
Əliyev
tərəfindən
aparılan uzaqgörən və
məqsədyönlü siyasətdən
alıb. Ulu Öndər müəl
limlərə hər zaman son
suz hörmətlə yanaşıb.
Azərbaycanda ali
təhsil də Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə
inkişafa qədəm qoyub.
Ulu Öndər Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiy
yətə qayıdışından sonra da ölkəmizdə elmin, təh
silin inkişafına hesablanan böyük işlər görüb.
Məktəb tikintisi, xaricdə təhsil, peşə təhsilinə
diqqət, şagirdlərə dərsliklərin pulsuz verilməsi
yenidən reallaşıb, büdcədən təhsilə ayrılan vəsait
ildənilə çoxalıb. Hər il ən yüksək bal toplayan gən
clərə xüsusi Prezident təqaüdü, istedadlı gənclərə
fəxri təqaüdlərin verilməsi də təhsilə qayğıdır.
Həmin siyasət bu gün möhtərəm Prezident cənab
İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün tələblərinə
uyğun yüksək səviyyədə davam etdirilir.
Azərbaycanın
Birinci
vitseprezidenti
Mehriban xanım Əliyeva çoxşaxəli fəaliyyəti ilə
ölkəmizin təhsil sahəsinə böyük diqqət və qayğı
göstərir. Belə ki, çox hörmətli Mehriban xanım
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fon
dunun dəstəyi ilə respublikamızın təhsil sahəsində
“Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”, “Təhsilə
dəstək” layihələri uğurla həyata keçirilir. Qeyd ol
unmalıdır ki, bu layihələrin məqsədi ölkə miqya
sında müasir standartlara cavab verən təhsil
kompleksləri yaratmaq, dövlətin təhsil siyasətinin
həyata keçirilməsinə dəstək göstərməkdir. Bunun

ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДА ДИНИ ГУРУМЛАРЛА ИШ
ЦЗРЯ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН СЯДРИ МЦБАРИЗ
ГУРБАНЛЫ ВЯТЯНДАШЛАРЫ ГЯБУЛ ЕДИБ
zərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Əliyevin
tapşırığına əsasən, mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər
və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cəd
vəlinə uyğun olaraq, avqustun 27də Dini
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Mübariz Qurbanlı Daşkəsəndə
Daşkəsən, Gəncə, Kəlbəcər rayonlarından
olan sakinləri qəbul edib.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıyev ilə Dini Qurumlarla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qur
banlı qəbuldan əvvəl ümummilli lider Heydər
Əliyevin Daşkəsən şəhərinin mərkəzində ucal
dılmış abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq ulu
öndərin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Müraciətlər əsasən dini icmaların qeydiy
yatı, məscidlərin təmiri və təminatı, dini icma
ların yaradılması, dini maarifləndirmə ilə
əlaqədar icmalara vəsaitlərin ayrılması, onların
dövlət qeydiyyatına alınması və digər
məsələlərlə bağlı olub.
Komitə
sədri
Mübariz Qurbanlı hər
bir
vətəndaşın
müraciətinin diqqətlə
araşdırılması
və
qaldırılan məsələlərin
qanunvericiliyin
tələblərinə
uyğun
həlli barədə müvafiq
tapşırıqlar verib.
Vətəndaşların
qəbulu
zamanı
müraciətlərin
bir
qismi yerində həll ol
unub.
Komitənin
səlahiyyətlərinə aid
olmayan müraciətlər isə aidiyyəti qurumlara çatdırılması üçün nəzarətə götürülüb.
Daşkəsəndə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının qəbu
luna gələn vətəndaşlar müraciətlərə baxılması üçün yaradılan şəraitdən razılıq edərək göstərdiyi
diqqət və qayğıya görə Prezident cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
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nəticəsi olaraq Azərbaycanın müxtəlif region
larında yüzlərlə təhsil müəssisəsi inşa olunub və
ya yenidən qurulub.
Ölkə başçısının təhsilə olan diqqət və qayğısı
respublikanın hər yerində olduğu kimi, Daşkəsən
rayonunda da həyata keçirilir. Təkcə son 8 ildə
Quşçu, Mollahəsənli, Muşavaq, Bayan, Əmirvar
Əhmədli kəndlərində və Daşkəsən qəsəbəsində
müasir tələblərə tam cavab verən 6 ümumtəhsil
məktəbin tikilib istifadəyə verilməsi, 7 modul tipli
məktəbin quraşdırılması, bir çox təhsil müəssisə
sinin əsaslı və cari təmir edilməsi buna əyani
sübutdur.
Rayonumuzda tədrisin madditexniki baza
sının möhkəmləndirilməsi, müəllimlərin əməkhaq
larının artırılması, ixtisaslı müəllimlərin təyinatla
rayonumuza gəlməsi, şagirdlərin normal təhsil al
maları üçün lazımi şəraitin yaradılması istiqamə
tində görülən işlərin səviyyəsi daha geniş miqyas
almışdır.
Bunun da nəticəsində ali və orta ixtisas təhsil
müəssislərinə qəbul olunan məzunlarımızın sayı
ildənilə artır.
Rayonumuzda təhsilin inkişafı üçün atılan
bütün addımlar ölkə Prezidentinin biz daşkəsənli
lərin bu gününə, sabahına ali diqqət və qayğısının
göstəricisidir.
Daşkəsən rayonunda təhsilin inkişafına hər
zaman göstərdikləri diqqət və qayğıya görə
möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə
və Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti hör
mətli Mehriban xanım Əliyevaya dərin minnət
darlığımızı bildiririk.
Bu il məzunlarımızdan 88 nəfəri respublikanın
ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul olunmaq
üçün ərizə vermişdir. İlkin məlumata görə, onlar
dan 81 nəfəri ölkənin müxtəlif nüfuzlu ali və orta
ixtisas məktəblərinə qəbul olunmuşdur. Bu göstə
rici ötən illərlə müqayisədə çox yüksəkdir,
ürəkaçandır.
Buna görə də bütün müəllimlərimizin adın
dan Daşkəsən rayon təhsil müəssisələrinə

göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Naziri hörmətli Ceyhun
Bayramova da dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Qarşımızda mühüm vəzifələr durur.
Ölkəmizin gənclər siyasətinin əsasını gələcəyin
qurucuları olan yeni düşüncəli nəslin formalaşdırıl
ması, milli ruhlu, vətənpərvər gənclərin hazırlan
ması təşkil edir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev dövlət
gənclər siyasətinin əsas məqsədini dövlətə və xalqa
layiqli vətəndaş olmaqda görür və gənclərə
müraciətində deyirdi: “İndi bizim təhsilimizin
məqsədi gənc nəslə, uşaqlara təhsil verib onları
gələcəyə hazırlamaqdır. Amma bununla yanaşı, ən
böyük məqsəd Azərbaycan vətəndaşı hazırla
maqdır, müstəqil Azərbaycan cəmiyyətinin
ləyaqətli üzvünü hazırlamaqdır!”
Bütün bu qeyd olunanları nəzərə alaraq, siz,
əziz gənclərimiz, vətənimizin və xalqımızın
inkişafı naminə yaxşı təhsil almalı, seçdiyiniz ix
tisası mükəmməl öyrənməli, öz peşənizin əsl
sahibinə çevrilməlisiniz. Hər biriniz müstəqil
Azərbaycanın gələcəyi üçün məsuliyyət daşımalı,
ana dilini və Vətən tarixini dərindən öyrənməli,
milli dəyərlərimizə sahib çıxmalı, mənsub
olduğunuz xalqın layiqli vətəndaşı olmalısınız.

Əminik ki, siz tələbə
adını qazanmış gən
clərimiz
yüksək
səviyyəli
peşəkar
mütəxəssislər
kimi
yetişərək ölkəmizin və
rayonumuzun sosialiqti
sadi, mədəni həyatının
daha da inkişafında öz
layiqli
töhfələrinizi
verəcəksiniz.
Mən tələbə adını
qazanmış
hər
bir
gəncimizə ümummilli
lider Heydər Əliyevin
dövlətçilik məktəbindən
öyrənməyi, azərbaycançılıq ideologiyasına, milli
mənəvi dəyərlərimizə bağlı, yeni fikirli, müasir
gənclər kimi müstəqil Azərbaycan naminə
fəaliyyət göstərməyi arzulayıram.
Bir daha ali və orta ixtisas təhsili müəs
sisələrinə qəbul imtahanlarında müvəffəqiyyətlə
iştirak edərək tələbə adını qazanmış məzunlarımızı,
onların valideynlərini və rayonumuzun bütün təhsil
ictimaiyyətini səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Sonra çıxış edən Daşkəsən Rayon Təhsil

ДАШКЯСЯН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНДЯ ТЯЪРЦБЯ КЕЧЯН
“АСАН КЮНЦЛЛЦ”ЛЯРЯ СЕРТИФИКАТЛАР ТЯГДИМ ОЛУНУБ
vqustun 30da Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyə
tində təcrübə keçən könül
lülərlə görüş keçirilib.
Çıxış
edən
Rayon
İcra
Hakimiyyəti Başçısının müavinləri
Namiq Süleymanov və Cavanşir Qo
cayev bildiriblər ki, təcrübə müd
dətində könüllülərlə bir neçə
maarifləndirici tədbirlər keçirilib,
vətəndaşlarla
keçirilən
səyyar
qəbullarda və eləcə də gündəlik iş
proseslərində könüllülər aktiv şəkildə
iştirak ediblər.
Təcrübə müddətində Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev tərəfindən gənclərə hərtərəfli şəraitin
yaradılması, hər zaman onların fəaliyyəti ilə şəxsən
maraqlanması xüsusi vurğulanıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017ci il 15
sentyabr tarixli 3236 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan gəncliyi 20172021ci illərdə” Dövlət Pro
qramı”nda və dövlət başçısının 2019cu il fevralın 1də
Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş respublika
toplantısındakı çıxışında dövlət orqanlarına gənclərin
potensialından daha səmərəli istifadə etmək, cəmiyyətin
bütün sahələrində gənclərin fəal iştirakına şərait yarat
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maq, onlara peşə vərdişlərini aşılamaq, ölkədə könüllülük
hərəkatını inkişaf etdirmək və Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və

Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “ASAN
Könüllülər” şəbəkəsinin imkanlarından istifadə edərək
gənclərin dövlət orqanlarında təcrübə keçməyə cəlb
edilməsi qeyd edilib. Həmçinin son illərdə ölkə başçısı
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızda
könüllülük fəaliyyətinin geniş vüsət aldığının, ölkəmizdə
gənclər arasında könüllülük fəaliyyətinin artıq ənənəyə
çevrildiyinin, respublikamızın ev sahibliyi etdiyi irim
iqyaslı tədbirlərdə könüllü fəaliyyət göstərən gənclərim
izin böyük uğurlara imza atmalarının ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevin könüllülərin fəaliyyətinə yaratdığı yüksək
şəraitin bariz nümunəsi olduğu
bildirilib.
Daha sonra gənclər təəssürat
larını bölüşərək şöbələrdə öyrəndik
ləri işlər haqqında ətraflı məlumat
veriblər. Təcrübə müddətində bir çox
biliklərə yiyələndiklərini, Daşkəsən
RİHBAnın kollektivi tərəfindən
qayğı ilə əhatə olunduqlarını və
gələcək
fəaliyyətlərində
bu
təcrübələrdən istifadə edəcəklərini
ifadə ediblər.
Sonda Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətində təcrübə keçmiş
könüllü gənclərə sertifikatlar təqdim
olunub.
Malik ƏLƏSGƏROV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin baş məsləhətçisi

Şöbəsinin müdiri Zaur Məmmədov, Daşkəsən
şəhər İ. Nəsimi adına 1 nömrəli tam orta məktəbin
coğrafiya müəllimi Səbinə Məmmədova, tələbə
adını qazanmış məzunlardan Röyal Hüseynov və
Nigar Abbasova və digərləri gənclərlə görüşün
təşkilinə, göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezi
dent cənab İlham Əliyevə və respublikamızın Bir
inci vitseprezidenti hörmətli Mehriban xanım
Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Sonda xatirə şəkli çəkilib.

ДАШКЯСЯНДЯ “ДИНИ РАДИКАЛИЗМЛЯ МЦБАРИЗЯ ВЯ
МААРИФЛЯНДИРМЯ” МЮВЗУСУНДА ПАНЕЛ ИЪЛАС КЕЧИРИЛИБ
ini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi (DQİDK) və Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə “Müasir çağırışlar: dini durum və vəzifələr”
mövzusunda keçirilən regional konfrans avqustun 28də “Dini radikalizmlə
mübarizə və maarifləndirmə” adlı panel iclasla öz işini davam etdirib.
Daşkəsən rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində keçirilmiş
tədbiri giriş sözü ilə açan
Rayon İcra Hakimiyyətinin
məsul əməkdaşı Elmar Əliyev
Prezident
cənab
İlham
Əliyevin dinə və dindarlara
diqqət və qayğısından bəhs
edib, rayondakı dini durum
barədə ətraflı məlumat verib.
Təqdimatla çıxış edən
DQİDK sədrinin müavini
Gündüz İsmayılov Azərbay
canın dünyaya zəngin multi
kulturalizm modelini təqdim
etdiyini
bildirib.
Sədr
müavininin sözlərinə görə, tarixən müxtəlif etnomədəni qrupların və dini konfessiyaların birgə
yaşadığı ölkəmizdə multikulturalizm siyasətinin banisi Ulu Öndər Heydər Əliyevdir. Ümummilli
Liderin bu siyasəti Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Dini radikalizmin mahiyyəti və onunla mübarizə yolları barədə də məlumat verən G. İs
mayılov vurğulayıb ki, bu kimi tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd dini radikalizmlə
mübarizə sahəsində maarifləndirmə işinin aparılmasından ibarətdir. Sədr müavini ölkədəki dini
durum, dini icmaların fəaliyyəti, dövlətin dinə qayğısı və tolerantlıq siyasəti barədə danışaraq
qeyd edib ki, dövlətdin münasibətləri qanunvericiliklə tənzimlənir. O, radikal dini qrupların
və qeyriənənəvi təriqətlərin zərərli təbliğatının qarşısının alınması, onlara qarşı effektiv
mübarizə aparılması, dini maarifçilik işinin düzgün metodlarla təşkili məsələlərinə də toxunub.
G. İsmayılov deyib ki, dini radikalizmlə mübarizənin gücləndirilməsi və millimənəvi dəyər
lərin qorunub saxlanılması məqsədilə dini maarifləndirmə işinin aparılması zəruridir. Hansısa
cəmiyyətdə təhsil və dini biliklər paralel şəkildə insanlara çatdırılmırsa, xurafatın yayılması qaçıl
mazdır. Yad dini ideologiyaların təsiri altına düşənlərin dini bilgilərinin zəif olması ehtimalı
böyükdür. Bu baxımdan, gənclərə dinlər haqqında ümumi məlumatların verilməsi, müqəddəs
kitabların mahiyyətinin izah edilməsi olduqca vacibdir.
Sədr müavini onu da vurğulayıb ki, dinimizin əsas məqsədlərindən biri də cəmiyyət, dövlət və
ailə üçün faydalı olan, həmrəylik naminə toplumun ayrılmaz hissəsinə çevrilən nümunəvi vətəndaş
formalaşdırmaqdır.
Mövzu ilə bağlı Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Zaur Məmmədov və Rayon Gənclər və İdman
İdarəsinin rəisi Samir Həsənov da fikirlərini bildirib, keçirilən tədbirlərin gənclərin dini radikalizmə
qarşı maariflənməsində önəminə diqqət çəkiblər.
Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb, onlara kitablar paylanıb.
Elmar ƏLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini – dini qurumlarla işin təşkilatçısı
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ДАШКЯСЯНДЯ ИЪМА ЯСАСЛЫ СОСИАЛ РЕАБИЛИТАСИЙА МЯРКЯЗИ ЙАРАДЫЛЫБ

mək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifar
işləri əsasında respublikanın rayon və şəhərlərində
olduğu kimi Daşkəsəndə də sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlar üçün icma əsaslı sosial reabilitasiya mərkəzi
fəaliyyətə başlayıb.
Mərkəzin yaradılmasında məqsəd 18 yaşadək sağlamlıq
imkanları məhdud daşkəsənli uşaqlara icma əsaslı reabilitasiya
xidmətləri göstərmək, valideynlərin məlumatlandırılması, erkən
müdaxilə, inklüziv təhsil, asudə vaxtın təşkili və s. proqramlar

Ə

vasitəsilə əlil uşaqlara və onların valideynlərinə kömək etməkdir.
İxtisaslaşmış "Səma və Eko" Sosialİqtisadi İnkişafa Yardım
İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə yaradılan mərkəzdə ilk növbədə
funksional qiymətləndirmə aparılmaqla, uşaqların gündəlik həy
atda üzləşdikləri əqli və fiziki problemlərin aradan qaldırılması
üçün aktiv terapiya və oyun terapiyası kimi müasir reabilitasiya
üsulları da tətbiq edilir. Xidmət ümumi olaraq uşaqların ehtiyacı
əsasında aşağıdakı sahələri əhatə edir: sosial iş, gündəlik həyat
(funksional) vərdişləri (abilitasiya), sosialpsixoloji dəstək, sosial
laşma və ünsiyyət, koqnitiv bacarıqlar və təhsil, nitq problemləri,
hərəkət problemləri (fiziki inkişaf).
Mərkəzin reabilitasiya fəaliyyətlərində uşaqların ailə
üzvlərinin, xüsusilə valideynlərinin iştirakı təmin olunur. Bərabər
imkanlar yaratmaq məqsədilə mərkəz könüllülər, yerli icra orqan
ları, bələdiyyələr, QHTlər, həmçinin kütləvi informasiya va
sitələri ilə də əlaqə yaradıb.
Fəaliyyətə başladığı vaxtdan bu günə kimi Daşkəsən rayon
icma əsaslı sosial reabilitasiya mərkəzinin autizm, daun sindromu,
serebral iflic, əqli gerilik, hiperaktiv və digər xəstəliklərdən əziyyət
çəkən müxtəlif yaş qruplarında 30 üzvü vardır. Fiziki və əqli qü
surlu bu cür uşaqlarla mərkəzin 3 xüsusi ixtisaslı işçisi məşğul olur.
Malik ŞÜKÜROV
DSMFnin Daşkəsən rayon şöbəsinin müdiri

ДАШКЯСЯНДЯ “АЗЯРБАЙЪАН АИЛЯСИ” МЮВЗУСУНДА КОНФРАНС УЬУРЛА ЙЕКУНЛАШЫБ
vqustun 14də Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun
təşkilatçılığı və Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
dəstəyi ilə Daşkəsən rayonunda “Azərbaycan ailəsi”
mövzusunda konfrans keçirilib.
Tədbirdə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı
Aparatının İctimaisiyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdir
müavini – dini qurumlarla işin təşkilatçısı Elmar Əliyev, Fondun
icraçı direktorunun müavini Rəfi Qurbanov, şöbə müdiri Hatəm
Gülməmmədov, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
Gəncə bölgəsi üzrə şöbəsinin müdiri Asif Əliyev, ziyalılar, müəl
limlər, gənclər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Konfransı giriş sözü ilə açan RİHnin məsul əməkdaşı Elmar
Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan ailəsi ailə modelləri içərisində
uzunömürlülüyü, nümunəviliyi ilə seçilir. Biz bu nümunənin gələcək
nəsillərə çatdırılması üçün maarifçilik işini gücləndirməliyik.
Fondun icraçı direktorunun müavini Rəfi Qurbanov “Azər
baycanda ailə institutu” mövzusunda təqdimatla çıxış edib. R.
Qurbanov çıxışı zamanı ailə institutunun formalaşmasında üç
mühüm faktorun mövcudluğunu diqqətə çatdırıb. Bunlar ailə in
stitutunun formalaşmasında dövlət siyasəti, hüquqi normativ baza
və institutsional mərkəzdir. O həmçinin diqqətə çatdırıb ki, dəyər
lər sisteminin formalaşmasında, eyni zamanda gələcək nəsillərə
ötürülməsində ailə institutları əvəzolunmaz rol oynayır.
“İslam dinində valideynövlad münasibətləri” mövzusunda
çıxış edən Fondun şöbə müdiri Hatəm Gülməmmədov isə bildirib
ki, qarşılıqlı sevgi və inam üzərində qurulan ailə sağlam ailə hesab
olunur. İslam dininə görə valideynin övlada, övladın da valideynə
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ДАШКЯСЯНДЯ “АЗЯРБАЙЪАН ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ВЕТЕРАНЛАРЫ” ИЪТИМАИ БИРЛИЙИ ГАРАБАЬ МЦЩАРИБЯСИ ВЕТЕРАНЛАРЫ ИЛЯ ЭЮРЦШЦБ

vqustun 6da “Azərbaycan Vətən Müharibəsi
Veteranları” İctimai Birliyi Azərbaycan Re
spublikasının Prezidenti yanında Qeyri
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının
maliyyə dəstəyi ilə “Veteran vəsiqəsi və statusu ala
bilməyən müharibə iştirakçılarına hüquqi yardım
göstərilməsi” layihəsi çərçivəsində Daşkəsəndə
Qarabağ müharibəsi veteranları ilə görüş keçirib.
Öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin, tor
paqlarımızın ərazi bütövlüyü və dövlətimizin müstəqilliyi
uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edilib.
Giriş nitqi ilə çıxış edən Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Elmar Əliyev vurğulayıb
ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Ko
mandan cənab İlham Əliyev hərbçilərə həmişə diqqət və
qayğı ilə yanaşıb, müharibə veteranlarına, şəhid ailələrinə
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xüsusi diqqət göstərilməsi onun tərəfindən
bütün dövlət strukturlarının qarşısına birbaşa
vəzifə kimi qoyulub.
E. Əliyev onu da qeyd edib ki, ölkə Prezi
dentinin tapşırıq və tövsiyəsinə uyğun olaraq
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev rayonda yaşayan Qarabağ
müharibəsi veteranlarına, əlillərinə və şəhid
ailələrinə daim qayğı, müraciətlərinə həssas
münasibət göstərir, onlarla mütə
madi olaraq görüşlər keçirir. O,
hazırda Daşkəsən rayonunda 256
nəfər Qarabağ müharibəsi veter
anının və 39 şəhid ailəsinin olduğunu diqqətə
çatdırıb.
Görüşdə çıxış edən “Azərbaycan Vətən
Müharibəsi Veteranları” İctimai Birliyinin
təşkilati məsələlər üzrə sədr müavini, layihə
rəhbəri Vahid Abdurəhmanov Birlik tərəfindən
həyata keçirilən tədbirlər barədə ətraflı
məlumat verib. Bildirib ki, bu təbəqədən olan
insanlara sosial qayğının nəzərə çarpacaq
dərəcədə olması gənclər arasında hərbi vətənpərvərlik
ruhunun yüksək olmasına gətirib çıxarır. Lakin dövlətin
bu təbəqədən olan insanlara göstərdiyi qayğıdan bəziləri
faydalana bilmir. Bunun da başlıca səbəblərindən biri
hüquqi bilgisizlikdir. Hüquqi savadsızlıq həmin insanlar
üçün təkcə sosial çətinliklər deyil, həm də mənəvi
psixoloji sıxıntılar yaradır.
Vahid Abdurəhmanov deyib ki, Birlik üzvlərinin

hüquqlarını, imtiyaz və qanuni mənafelərini qorumaq,
onlar arasında ünsiyyət və əlaqəni möhkəmləndirmək,
gənclər və yeniyetmələr arasında milli vətənpərvərlik tər
biyəsini gücləndirmək əsas məqsədimizdir.
Tədbirdə digər çıxış edənlər şəhid ailələrinə, əlillərə,
veteranlara dövlət səviyyəsində göstərilən diqqət və
qayğıdan danışaraq, ölkə rəhbərinə minnətdarlıqlarını
bildiriblər. Onlar qeyd ediblər ki, xalqımızın, o cümlədən
müharibə veteranlarının bir amalı və arzusu Qarabağın

işğaldan azad edilməsidir.
Müxtəlif mövzular ətrafında müzakirə şəraitində
keçən görüşdə keçmiş döyüşçülərlə maarifləndirmə işi
aparılıb və onlara hüquqi yardımlar göstərilib.
Elmar ƏLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini
– dini qurumlarla işin təşkilatçısı

ИЪБАРЫ СЫЬОРТА – ДЯЙМИШ ЗЯРЯРИ АРАДАН ГАЛДЫРЫР!
əşəriyyət yarandığı gündən insanlar bir çox
təbii fəlakətlər, yanğın, zəlzələ və digər təbii və
texnogen hadisələrlə rastlaşmışlar. Heç şübhə
siz, kainatda baş verən bu cür gözlənilməz hadisələr
bir sıra ağır fəsadlar törətmiş, dağıntılara və tələfat
lara səbəb olmuşdur. Bütün bunlar isə mülkiyyət
hüququndan asılı olmayaraq insanlara külli miqdarda
ziyan vurmuşdur. Hətta elm və texnikanın ildənilə
inkişaf etdiyi müasir dövrdə belə təbii fəlakətlərin, gö
zlənilməz hadisələrin dövlətin və insanların əmlakına
vurduğu ziyandan, ağır nəticələrdən qaçmaq mümkün
deyil. Amma dəymiş ziyanı aradan qaldırmaq
mümkündür və bu funksiyanı iqtisadi qurum kimi
sığorta təşkilatları həyata keçirir.
Hazırda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən sığorta
şirkətləri də təbii fəlakətlərdən, yanğından, zəlzələdən və
digər gözlənilməz hadisələrdən dəyən zərərin ödənilməs
inə sığorta təminatı yaratmaq məqsədilə əhaliyə xidmət
göstərir və bu istiqamətdə dövlət tərəfindən ardıcıl tədbir
lər həyata keçirilir. Ölkəmizin dinamik inkişafı, həyata
keçirilən sosialiqtisadi islahatlar digər sahələrdə olduğu
kimi, sığorta sahəsində də qanunvericilik bazasının
möhkəmləndirilməsini təmin etmiş, bu sahədə bir çox qa
nunlar, o cümlədən “İcbari sığortalar haqqında” Azərbay
can Respublikasının Qanunu qəbul olunmuşdur. Bu qanun
Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın icbari
sığortası, avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki mə
suliyyətinin icbari sığortası, daşınmaz əmlak sahiblərinin
mülki məsuliyyətinin icbari sığortası və sərnişinlərin
icbari sığortası sahəsində sığortaçılar, sığortalılar, sığorta
olunanlar və faydalanan şəxslər arasında hüquqi və iqti
sadi münasibətləri tənzimləməklə, onların hüquq və mə
nafelərinin qorunması məqsədi ilə
Azərbaycan
Respublikasında qeyd olunan icbari sığorta növlərinin
həyata keçirilməsinin ümumi əsaslarını, həmçinin bu
növlərin aparılması qaydalarını və şərtlərini müəyyən edir.
Sığorta – şəxslərin əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki
məsuliyyəti, həmçinin qanunvericiliklə qadağan olun
mayan fəaliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
əlaqədar olan əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində
riskin ötürülməsinə və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan mü
nasibətlər sistemidir.
Məlum həqiqətdir ki, bütün dünyada olduğu kimi
ölkəmizdə də yanğın hadisəsi baş verir. Təbii ki, bu halda
əmlak sahibi həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən ziyan
çəkir. “İcbari sığortalar haqqında” qanunun əsas məqsədi
yanğın və digər hadisələr nəticəsində əhalinin əmlakına
və sağlamlığına vurulan zərərin əvəzini vaxtında
ödəməklə onların əmlak mənafelərinin qorunmasından və
sosial müdafiəsinə əlavə təminat verilməsindən ibarətdir.
Əlbəttə, sığorta diqqətsizliyimiz nəticəsində baş
verəcək hadisələrin qarşısını ala bilməz. Nə də ki, mənəvi
cəhətdən bizə dəymiş olan yaralarımızı sağalda bilməz.
Lakin bu bədbəxt hadisə nəticəsində dəymiş olan zərəri
heç olmasa maddi cəhətdən təmin etmiş olur. Daha
doğrusu, sığorta hər hansı gözlənilməz hadisə və ya
qəzadan zərərçəkən insanların vəziyyətini bərpa etmək,
zərəri aradan qaldırmaq üçün vasitədir.
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qarşı mühüm vəzifələri vardır. Fiziki və ruhi cəhətdən sağlam
övlad yetişdirmək istəyən valideyn ona gözəl tərbiyə verməli,
yaxşı ad qoymalı, əxlaq cəhətdən ona gözəl örnək olmalı, övladını
oxutmalı, ona təhsil verməlidir. Eyni zamanda övlad da valideynə
qarşı ehtiramlı olmalı, hər zaman qulluğunda durmalıdır.
Tədbirdə Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun sifarişi ilə
hazırlanmış "Ailə dəyərləri" filmi nümayiş olunub.
Daha sonra iştirakçılarla mövzu ətrafında geniş fikir mübadiləsi
aparılıb və onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Orxan HƏSƏNOV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin baş məsləhətçisi

“МЯНЯВИ ДЯЙЯРЛЯРИМИЗ ВЯ ЭЯНЪЛЯР”

ənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun maliyyə dəstəyi
və Daşkəsən şəhər “Cümə” məscidi dini icmasının
təşkilatçılığı ilə Daşkəsən şəhərində və rayonun
ayrıayrı kəndlərində “Mənəvi dəyərlərimiz və gənclər”
mövzusunda maarifləndirici tədbirlər keçirilib.
Tədbirlərdə RİHnin İctimaisiyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini – dini qurumlara işin təşkilatçısı Elmar
Əliyev, Daşkəsən şəhər “Cümə” məscidi dini icmasının sədri
Ənvər Əliyev, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
(DQİDK) Gəncə bölgəsi üzrə şöbəsinin əməkdaşı Şamxal
Həsənov, sakinlər, müəllimlər və gənclər iştirak ediblər.
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Tədbirlərdə çıxış edən RİHnin məsul əməkdaşı E. Əliyev
millimənəvi dəyərlərimizin qorunmasının və gələcək nəsillərə
çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıb, dini maarifləndirmə
sahəsində rayonda həyata keçirilən bu cür tədbirlərin müsbət
nəticələrini qeyd edib. Həmçinin deyib ki, milli müstəqilliy
imizin bərpasından sonra Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən
mənəvi dəyərlərimizə böyük diqqət və qayğı göstərilib. Bu
siyasət bu gün möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev
tərəfindən, eləcə də Birinci vitseprezident, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən uğurla
davam etdirilir.
Daşkəsən şəhər “Cümə” məscidi dini icmasının sədri Ə.
Əliyev mövzunun vacibliyindən danışaraq layihə çərçivəsində
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərin əhəmiyyətindən
söhbət açıb.
DQİDKnın Gəncə bölgəsi üzrə şöbəsinin əməkdaşı Ş.
Həsənov isə mövzu ətrafında çıxış edərək gənclər arasında maarif
ləndirmə işinin aparılmasının vacibliyi, mənəvi dəyərlərimizin
təbliği fonunda dini maarifləndirmənin ən effektiv vasitə olması
barədə danışıb. Bildirib ki, təbliğ etdiyi bəşəri ideyalarla tanınan
xalqımız mənəvi dəyərləri, adətənənələri və milli xüsusiyyətləri
ilə dünya xalqları arasında özünəməxsus yer tutur.
Tədbirlərdə iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Elmar ƏLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini – dini qurumlarla işin təşkilatçısı

Yanğın, eləcə də ildırım düşməsi, partlayış və ya bun
larla əlaqədar əmələ gələn tüstü, buxar və ya istilik
nəticəsində sığorta olunanın əmlakına, habelə üçüncü şəxs
lərin əmlakına və sağlamlığına zərərin vurulması sığorta
hadisəsi sayılır. “İcbari sığortalar haqqında” qanun
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxs
lərin əmlakının və üçüncü şəxslər qarşısında mülki mə
suliyyətinin həm də yanğından icbari qaydada
sığortalanmasını təmin edir. İllik sığorta haqqı obyektin
qiymətindən asılı olaraq müəyyən olunur. Daşınmaz əm
lakın icbari sığortası daşınmaz əmlakın yanğın və ya digər
hadisələr nəticəsində zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər
hansı formada itkisi ilə bağlı dəyən zərərin əvəzinin
ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir. Hüquqi və fiziki şəxs
lərə məxsus tikililərin, yaşayış və qeyriyaşayış sahələrinin,
yaşayış evləri və binalarının, mənzillərin, habelə siyahısı
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən
ləşdirilən dövlət əmlakının sığortası icbaridir. Sökülməsi
barədə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının qərar
verdiyi, tikintisi başa çatmayan, qəzalı vəziyyətdə olan, qa
nunvericiliklə icazə verilməyən yerlərdə inşa edilmiş
daşınmaz əmlaklar icbari sığortaya cəlb olunmur.
Yaşayış binalarının, yaşayış evlərinin və mənzillərin
icbari sığortası onların konstruktiv elementlərinə,
otaqlarına, o cümlədən şüşələr də daxil olmaqla qapı və
pəncərə konstruksiyalarına, su, kanalizasiya və qaz
təchizatına, habelə istilik sisteminə aid borulara, rabitə,
elektrik və digər naqillərinə, bəzək elementlərinə, o cüm
lədən bütün növ xarici, yaxud daxili mala və suvaq
işlərinə, divar, tavan və döşəməyə dəyən zərərlərə təminat
verir.
Daşınmaz əmlakın istismar edilməsi, o cümlədən
onun ərazisində inşaat, təmir, yenidənqurma və ya digər
işlərin aparılması nəticəsində aşağıdakı hallarda
zərərçəkən üçüncü şəxslərin sağlamlığına və əmlakına
dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi üzrə mülki mə
suliyyətin yaranması faktı sığorta hadisəsi hesab olunur:
elektrik və qaz cihazlarından istifadə nəticəsində
yaranan yanğın, yaxud belə yanğının qarşısının alınması
üçün görülən tədbirlərin nəticəsi;
qaz partlayışı;
elektrik naqillərində baş verən qısaqapanma;
su, istilik, kanalizasiya xətlərində baş verən qəza
nəticəsində subasma;
hər hansı predmetin və ya onun hissələrinin düşməsi,
atılması, dəyməsi, dağılması, axıdılması və digər bu kimi
formalarda təsiri;
yerüstü nəqliyyat vasitəsinin dəyməsi;
təbii fəlakətlər  zəlzələ, vulkan, fırtına, qasırğa,
tufan, dolu, sel, daşqın, leysan, yer sürüşməsi;
üçüncü şəxslərin hərəkətləri.
Əmlakın aşağıdakı hallar nəticəsində zədələnməsi,
məhv olması, yaxud hər hansı digər formada itkisi sığorta
hadisəsi hesab olunmur:
sığortalının, faydalanan şəxsin və ya onların rəhbər
işçilərinin hadisənin baş verməsinə yönəldilmiş qəsdən et
diyi hərəkətlər;
sığortalanmış əmlaka təmir, emal və ya digər is

tehsalat məqsədləri üçün tətbiq olunan istehsal alovunun,
yaxud istiliyin təsiri nəticəsində, eyni zamanda yanğın baş
verməmişdirsə, belə əmlaka zərərin dəyməsi;
hadisə zamanı və ya hadisədən sonra əmlakın hər
hansı hissəsinin oğurlanması;
qrunt sularının səviyyəsinin dəyişməsi;
suyun borulardan və ya rezervuardan şaxta vurma,
aşınma, yeyilmə, tədricən xarab olma, boruların və rez
ervuarların təmiri, köçürülməsi və ya tutumunun artırıl
ması nəticəsində axması.
Mülkiyyətində “İcbari sığortalar haqqında” Qanunun
35.2.ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hər hansı daşınmaz
əmlak olan və ya ona faktiki sahibliyi həyata keçirən şəxs
lər həmin əmlakı bu Qanunun 8.3cü maddəsini nəzərə al
maqla, icbari qaydada sığorta etdirməlidir.
Sahibi olduğu daşınmaz əmlakın icbari sığortası
müqaviləsini bağlayan və müvafiq icbari sığorta şəhadət
naməsinin adına verildiyi şəxs sığortalı hesab edilir.
Sığorta müqaviləsi sığortalının yazılı ərizəsi və əm
lakın dəyəri göstərilməklə sığorta olunmaq üçün təqdim
edilən əmlakın siyahısı əsasında sığortaçının nümayəndəsi
tərəfindən sığorta olunanın iştirakı ilə sığorta obyektinə
baxılmaqla bağlanılır.
Sığortalının əmlakı tam dəyəri ilə sığortaya cəlb
edilir. Sığorta müqaviləsi bir il müddətinə bağlanılır.
İcbari sığorta müqaviləsinin bağlanmamasına görə
“İnzibati Xətalar Məcəlləsi”ndə mülki məsuliyyət nəzərdə
tutulub. “İnzibati Xətalar Məcəlləsi”nin 469.1 mad
dəsində qeyd olunub ki, icbari sığorta qanunvericiliyinə
əsasən, müvafiq riskləri icbari qaydada sığorta etdirmək
vəzifəsi müəyyən edilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslər
tərəfindən sığortaçı ilə icbari sığorta müqaviləsinin
bağlanmamasına görə  fiziki şəxslər otuz manat miq
darında, vəzifəli şəxslər səksən manat miqdarında, hüquqi
şəxslər isə iki yüz manat miqdarında cərimə edilir.
“İcbari sığortalar haqqında” qanunun 75ci mad
dəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqan
larının səlahiyyətlərini yaşayış binaları, yaşayış evləri və
mənzillərin icbari sığortasına münasibətdə müvafiq yerli
icra hakimiyyəti orqanları, digər daşınmaz əmlakın icbari
sığortası və daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki
məsuliyyətin icbari sığortasına münasibətdə Azərbaycan
Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi həyata keçirir.
Yeri gəlmişkən deyək ki, inkişaf etmiş ölkələrdə
sığortaya maraq çoxdur. Çünki həmin ölkələrdə söğorta
bazarı uzun illər ərzində formalaşaraq mükəmməl sistemə
çevrilib və hamı bu sistemin üstünlüklərini bilir, yeri
gəldikdə ondan bəhrələnir. Lakin etiraf edək ki, respub
likamızda sığortanın mahiyyəti, əhəmiyyəti hələ də lazımı
səviyyədə bəzi insanlar tərəfindən dəyərləndirilmir. Gərək
hər kəs bilsin ki, əgər sığorta hadisəsi baş verərsə, əm
lakına dəyən ziyanı təkbaşına aradan qaldırmalı, xərclərin
hamısını öz üzərinə götürməli olmayacaq, sığorta müqav
iləsi bağladığı şirkət ona maddi dəstək verəcək və maliyyə
riski ilə üzləşsə, heç də hər şeyi itirməyəcək.
Rövşən BƏKİROV
DYNXnin Yanğına qarşı
təbliğat şöbəsinin böyük təlimatçısı

МЕШЯЛЯРИ ЙАНЬЫНДАН ГОРУЙУН!

ioloji cəhətdən öz inkişafında birbirinə
qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac,
kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin,
mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə
sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti
hesab olunur. Torpaqlarımızın üst münbit qatının
yuyulub getməsinin qarşısının alınmasında, sel daşqın
larının minimuma endirilməsində, tarlaların küləkdən
və quraqlıqdan qorunmasında meşələrin müstəsna
əhəmiyyəti vardır.
Meşələrdən bəhrələnməklə, onun nemətlərindən isti
fadə etməklə yanaşı, təbiətin bu füsunkar nemətini qoru
maq, onu gələcək nəsillərə ərməğan etmək hər bir
vətəndaşın borcudur. Meşələrin məhv olmasının əsas
səbəblərindən biri onun
yanğınlara məruz qalmasıdır.
Meşələrimizin yanğın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
bir sıra zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir.
Meşələrin yanğın təhlükəsizliyi daim diqqət
mərkəzində olmalıdır!
Birinci növbədə qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Re
spublikası meşələrində yanğın təhlükəsizliyinin təşkil ol
unmasında məsuliyyət Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamentinin, onun
yerlərdəki strukturlarının üzərinə düşür. Meşələrdə yanğın
təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxslər, o cümlədən meşə
mühafizə mühəndisləri meşələrin yanğın təhlükəsizliyi
qaydalarını bilməklə meşə sahələrində və zolaqlarında
yanğına qarşı ciddi rejim təyin etməli və bu rejimə ciddi
riayət olunmasını daim nəzarətdə saxlamalıdırlar. Meşə
təsərrüfatında yanğın təhlükəsizliyinə məsul olan şəxslər
yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmasına
nəzarət etmək məqsədi ilə meşə sahələrinə və zolaqlarına
vaxtaşırı baxış keçirməli, yanğın baş verən zaman yanğın
söndürmə xidmətinin hadisə yerinə çağırılması üçün təd
birlər görməli, yanğının söndürülməsi üçün mövcud
vəsaitləri təşkil etməlidirlər.
Meşə yanğınlarına səbəb nədir?
Meşə yanğınlarından bəhs edərkən xüsusilə vurğulan
malıdır ki, bu sahədə baş verən 10 yanğından 9u odla
ehtiyatsız davranmadan və ya meşədə iş və istirahət za
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manı insanların yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozması
səbəbindən baş verir. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır
ki, isinmək, xörək bişirmək üçün qalanmış tonqallar və
meşəni tərk edərkən bu tonqalların tam söndürülmədən
nəzarətsiz qoyulması meşə yanğınlarına səbəb olur.
Söndürülməmiş kibritin, siqaret kötüyünün meşəyə atıl
ması, maşınların mühərrikindən çıxan qığılcımlar da
yanğın törədir.
Meşə yanğınlarının qarşısını almaq üçün nə etməli?
Meşədə yanğınlara yol verilməməsi üçün yanğın təh
lükəsizliyi istiqamətində bir sıra qaydalara əməl olunması
zəruridir. Meşələrə sürtkü yağı, benzin, ağ neft, dizel
yanacağı və digər yanar mayelərə bulaşmış əski və digər
materialları atmaq olmaz. Meşələrdə avtomobil, traktor
və digər daxiliyanma mühərrikli aqreqatların yanacaqla
doldurulması, eləcə də onların yaxınlığında siqaret çək
ilməsi, tonqal yandırılması yanğın təhlükəli olduğundan
yolverilməzdir. Meşələrdə yanacaq və sürtkü yağlarının
açıq şəkildə saxlanılması da yanğın təhlükəlidir. Yanğın
təhlükəsindən uzaq olmaq üçün meşədə emal edilmiş hazır
meşə materialları açıq sahədə müəyyən olunmuş qaydada
yığılıb saxlanılmalıdır. Turist istirahət zonaları, gənclər və
uşaq təşkilatları tərəfindən dövlət meşə fondu torpağında
keçirilən kütləvi tədbirlər zamanı tonqallar yalnız Meşə
Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin icazəsi ilə bu təşki
latın ayırdığı xüsusi yerlərdə qalana bilər. Tullantıların
yandırılması da bütün hallarda həmin təşkilatla
razılaşdırılmalıdır. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki,
meşədə yanğınların baş verməsinə şərait yaradan əsas
səbəblərdən biri tonqallardır. Tonqal yandırılarkən bütün
təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək vacibdir. Tonqal heç
bir halda ağacın altında (xüsusən də budaqları aşağı sal
lanan ağacların altında) yandırılmamalıdır. Quru ağac
kötükləri və quru ot olan ərazidə də od qalamaq olmaz.
Tonqal qalamaq üçün əvvəlcədən yer hazırlamaq və yaxud
da köhnə, qalanmış tonqalın yerindən istifadə etmək
lazımdır. Tonqal qalamaq üçün ilk növbədə ağaclardan
xeyli aralıda yer hazırlamaq məqsədəmüvafiqdir. Həmin
ərazi otlardan təmizlənməli, tonqal üçün çala qazılmalıdır.
Tonqal heç zaman nəzarətsiz qalmamalıdır. Ehtiyatda olan
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yanacaq məhlulu tonqaldan 35 metr aralıda saxlanmalıdır.
Əgər ehtiyac yoxdursa, çox hündür ocaq qalamaq lazım
deyil. Diqqət yetirilməlidir ki, tonqaldan kənara az qığıl
cım düşsün. Xüsusən də küləkli havada bu, çox təhlükə
lidir. Tonqalı yandırarkən küləyin gücünə və istiqamətinə
uyğun tonqal yandırmaq lazımdır. Çünki kənara sıçrayan
qığılcımlar otun və yarpaqların alışmasına səbəb ola bilər.
Çalışmaq lazımdır ki, yarpaqları qurumuş budaqlardan is
tifadə edilməsin, çünki bu zaman qırağa təkcə qığılcımlar
deyil, yanan yarpaqlar da səpələnə bilər. Ərazini tərk edən
zaman tonqalı tam söndürməli, üzərinə su atmalı, sonra
isə üstü torpaqla örtülməlidir. Yanğın təhlükəsi olan meşə
sahələri, meşə yolları və digər torpaqlarla həmsərhəd olan
sahələr yanğın əleyhinə 23 metr enində şumlanmalı,
meşənin törtöküntülərdən təmizlənməsi təmin edilməli,
meşənin ərazisində yerləşdirilən hər hansı tikilinin ətrafı
15 metr radiusunda şumlanmalı və ya yanğına qarşı min
erallaşdırılmış zolaqlarla təmin edilməlidir. Meşələrin
yanğın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə əhatəli
təbliğat işi aparılmalı, yanğına qarşı plakatlardan, reklam
işlərindən geniş istifadə olunmalıdır. Meşə ilə əlaqəsi olan
bütün müəssisələrdə, təşkilatlarda, idarələrdə, əhali
arasında, məktəblərdə yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı izahat
işlərinə geniş yer verilməlidir.
Meşədə yanğın baş verərsə...
Meşə yanğınları ilə əlaqədar əhali bilməlidir ki, in
sanlar üçün meşə yanğınının təhlükəsi nəinki alovun bir
başa təsirindən, eyni zamanda atmosferdəki güclü oksigen
çatışmazlığından, dəm qazının və digər qatışıqların art
masından yaranan zəhərlənmələrdən ibarətdir. Bunları
nəzərə alaraq meşə yanğınları zamanı birinci növbədə in
sanlar və kənd təsərrüfatı heyvanları təhlükəli zonadan
çıxarılmalı, yanğın yerinə giriş məhdudlaşdırılmalı,
yanğının söndürülməsində təhlükəsizlik təmin edilməlidir.
Yanğın ərazisində işləyənlər xüsusi geyimlər, tüstü əley
hinə maskalar və əleyhqazlardan istifadə etməlidirlər.
Yanğın ərazisindən keçmə zərurəti yarandıqda tənəffüs
yollarının zədələnməməsi üçün nəfəsi tutmaq lazımdır.
Gəncə Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsi
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