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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

Тясисчи: Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти вя гязетин журналист коллективи
Гязет 1933-ъц илдян чыхыр
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ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: “БУ ЭЦН АЗЯРБАЙЪАНДА ЭЦЪЛЦ САЩИБКАРЛАР СИНФИ ЙАРАНЫБДЫР. ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫМЫЗЫН
ШАХЯЛЯНДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТИНДЯ САЩИБКАРЛАРЫН ЧОХ БЮЙЦК РОЛУ ВАР. ДЮВЛЯТ ЮЗ ТЯРЯФИНДЯН ЧОХ ЪИДДИ
ИСЛАЩАТЛАРЫН АПАРЫЛМАСЫ ИСТИГАМЯТИНДЯ АДДЫМЛАР АТЫР ВЯ БУ ИСЛАЩАТЛАР ЙАХШЫ НЯТИЪЯЛЯР ВЕРИР”.
• Ийунун 3-дя Президент Илщам Ялийев Дцнйа Банкынын нцмайяндя щейятини
гябул едиб.
• Ийунун 3-дя Президент Илщам Ялийев Авропа Иттифагынын хцсуси нцмайяндясинин
башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.
• Ийунун 10-да Президент Илщам Ялийев Бейнялхалг Мемарлар Иттифагынын нцмайяндя щейятини гябул едиб.
• Ийунун 11-дя Президент Илщам Ялийев АТЯТ Парламент Ассамблейасынын президентини гябул едиб.
• Ийунун 12-дя Президент Илщам Ялийев ясаслы шякилдя тямир вя бярпа олунан “Йанардаь” горуьунун ачылышында иштирак едиб.
• Ийунун 26-да Президент Илщам Ялийев Ъямшид Нахчывански адына Щярби Лисейдя
йенидянгурма ишляриндян сонра йарадылан шяраитля таныш олуб.
• Ийунун 30-да Президент Илщам Ялийев УНЕСКО-нун Баш директору Одре Азуленин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.
• Ийулун 5-дя Президент Илщам Ялийев Бакынын Пираллащы районунда мяъбури кючкцнляр цчцн салынан йени йашайыш комплексинин ачылышында иштирак едиб.
• Ийулун 8-дя Президент Илщам Ялийев Италийанын Туризм, Мешячилик, Гида вя Кянд
Тясяррцфаты назиринин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.
• Ийулун 9-да Президент Илщам Ялийевин вя Авропа Иттифагы Шурасынын Президенти
Доналд Тускун эюрцшц олуб.
• Ийулун 9-да Президент Илщам Ялийев вя Авропа Иттифагы Шурасынын Президенти Доналд Туск мятбуата бяйанатларла чыхыш едибляр.
• Ийулун 10-да Президент Илщам Ялийев МЕДЕФ-я цзв олан ширкятлярин нцмайяндялярини гябул едиб.
• Ийулун 10-да Президент Илщам Ялийев НАТО Мцттяфиг Гцввяляринин Авропадакы
Али Команданынын башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.
• Ийулун 10-да Президент Илщам Ялийев Русийа Силащлы Гцввяляринин Баш Гярарэащ
ряисинин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.
• Ийулун 19-да Президент Илщам Ялийев Сяудиййя Ярябистанынын Ядлиййя назиринин
башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.
• Ийулун 19-да Президент Илщам Ялийев Гятярин Бялядиййя вя Ятраф Мцщит назирини
гябул едиб.
• Ийулун 20-дя Президент Илщам Ялийев Авропа Олимпийа Комитяляринин президентини гябул едиб.
• Ийулун 21-дя Президент Илщам Ялийев ХВ Авропа Эянъляр Йай Олимпийа Фестивалынын тянтяняли ачылыш мярасиминдя иштирак едиб.
• Ийулун 22-дя Президент Илщам Ялийев Чин Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин нцмайяндя щейятини гябул едиб.
• Ийулун 24-дя Президент Илщам Ялийев Бейнялхалг Астронавтика Федерасийасынын
президентини гябул едиб.
• Ийулун 29-да Президент Илщам Ялийев Франсанын Игтисадиййат вя Малиййя назиринин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.
• Ийулун 31-дя Президент Илщам Ялийевин йанында сосиал-игтисади сащя иля баьлы
мцшавиря кечирилиб.

БИЗИМ ЭЯЛИРЛЯРИМИЗ АРТЫР. БУ ИЛИН АЛТЫ АЙЫНДА ЭЯЛИРЛЯРИМИЗ ТЯХМИНЯН 400 МИЛЙОН МАНАТДАН ЧОХ
АРТМЫШДЫР. БИЗ, ИЛК НЮВБЯДЯ, БУ ВЯСАИТИ СОСИАЛ ЛАЙИЩЯЛЯРЯ ИСТИГАМЯТЛЯНДИРИРИК. БИЛДИЙИНИЗ КИМИ, БУ
ИЛ ЧОХ ЪИДДИ СОСИАЛ ПАКЕТ ТЯСДИГЛЯНДИ, МЦАВИНЯТЛЯР, О ЪЦМЛЯДЯН МЯЪБУРИ КЮЧКЦНЛЯР ЦЧЦН НЯЗЯРДЯ ТУТУЛАН МЦАВИНЯТЛЯР 50 ФАИЗ АРТЫРЫЛДЫ. ПРОБЛЕМЛИ КРЕДИТЛЯРЛЯ БАЬЛЫ ОЛАН МЯСЯЛЯ ЮЗ ЩЯЛЛИНИ
ТАПДЫ. МААШЛАР, ПЕНСИЙАЛАР АРТЫРЫЛДЫ. БУ, ЯЛБЯТТЯ КИ, ИСЛАЩАТЛАРЫН БИРБАША НЯТИЪЯСИДИР. ЧЦНКИ БУ
ИСЛАЩАТЛАР БИЗЯ ЯЛАВЯ ЭЯЛИРЛЯР ЭЯТИРИР ВЯ БИЗ БУ ЭЯЛИРЛЯРИ, ИЛК НЮВБЯДЯ, СОСИАЛ САЩЯЙЯ ЙЮНЯЛДИРИК. СОСИАЛ САЩЯ БУНДАН СОНРА ДА БИЗИМ ЦЧЦН ПРИОРИТЕТ САЩЯ ОЛАЪАГ. ЧЦНКИ АЗЯРБАЙЪАН ВЯТЯНДАШЛАРЫ ИЛДЯН-ИЛЯ ДАЩА ДА ЙАХШЫ ЙАШАМАЛЫДЫР ВЯ БИЗ БУНА НАИЛ ОЛАЪАЬЫГ.
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
БАКЫ ШЯЩЯРИ, 5 ИЙУЛ 2019-ЪУ ИЛ
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ДАШКЯСЯНДЯ ЙЕНИ АЗЯРБАЙЪАН ПАРТИЙАСЫ РАЙОН ТЯШКЫЛАТЫ ЭЯНЪЛЯР БИРЛИЙИНИН В КОНФРАНСЫ КЕЧИРИЛИБ

yunun 7də Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin iclas zalında keçirilən
Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
Daşkəsən rayon təşkilatı gənclər birliyinin V
konfransına gənclər mütəşəkkil hazırlıqla,
ruh yüksəkliyi ilə gəliblər.
Konfransda Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin Başçısı Әhəd Abıyev, Milli Məclisin depu
tatı Kamran Bayramov, YAP Daşkəsən rayon
təşkilatının sədri Meydanəli Yolçuyev, gənc fəal
lar, ictimaiyyət və KİV nümayəndələri iştirak ed
iblər.
Әvvəlcə tədbir iştirakçıları Daşkəsən şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış ulu öndər Heydər Әliyevin
abidəsi önünə gül dəstələri qoyublar, ümummilli
liderin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Konfrans Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə
başlanıb.
Konfransda YAP Daşkəsən rayon təşkilatı gən
clər birliyinin sədri Elşən Alıyev hesabat dövrü
ərzində rəhbərlik etdiyi birliyin gördüyü işlər
barədə məruzə ilə çıxış edib. YAPın keçdiyi zən
gin inkişaf yolundan danışan Elşən Alıyev qeyd

İ

edib ki, ötən dövr ərzində YAP Daşkəsən rayon
təşkilatı öz sıralarını xeyli genişləndirib və bunun
da əsas hissəsini gənclər təşkil edir. “YAP
Daşkəsən rayon təşkilatının gənclər birliyinin
hədəfləri Partiya rəhbərliyinin qarşıya qoyduğu
məsələlər və gənclərin öz təşəbbüslərinin həyata
keçirilməsi ilə bağlıdır. Bu vəzifələrin həyata
keçirilməsində fəallığı ilə seçilən YAP Daşkəsən
rayon təşkilatı gənclər birliyinin ətrafında toplaşan
gənclər əllərindən gələni əsirgəməyib, rayonun ic
timaisiyasi həyatına nəzərəçarpan nailiyyətlər

qazanıblar,” – deyə Elşən
Alıyev
hesabat
məruzəsində vurğulayıb.
Fəal gənclərdən Aygün
İbrahimova və Cavid
Məmmədov
hesabat
məruzəsi ətrafında çıxış
edərək Prezident cənab
İlham Әliyevin həyata
keçirdiyi dövlət gənclər
siyasətinin əhəmiyyətin
dən bəhs ediblər. Qeyd ol
unub ki, dövlət başçısının
rəhbərlik etdiyi Yeni Azər
baycan Partiyası gəncliyin
inkişafına xüsusi diqqət
yetirir.
Konfransda Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin Başçısı Әhəd Abıyev nitq söyləyib. O,
çıxışında deyib:
– Bu gün biz Yeni Azərbaycan Partiyası
Daşkəsən rayon təşkilatı
gənclər
birliyinin
növbəti, beşinci konfran
sına yığışmışıq.
Müasir və müstəqil
Azərbaycan dövləti öz
ardıcıl nailiyyətləri ilə
istər regionda, istərsə də
beynəlxalq aləmdə yük
sək
səviyyədə
ali
mövqeyini və nüfuzunu
bütün
istiqamətlərdə
dünyada sübuta yetir
mişdir. Әsası ümummilli
lider Heydər Әliyev
tərəfindən
müəyyən
edilmiş müdrik siyasi
kurs möhtərəm Prezident cənab İlham Әliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Әlbəttə ki, əldə
edilən nailiyyətlərin hər
biri ölkəmizdə yaranmış
sabitliyin təntənəsidir.
Ulu öndər Heydər Әliyev
hər zaman vurğulayırdı
ki¸ daxili sabitlik ol
madan heç bir güclü iqti
sadiyyata malik olmaq
mümkün deyil. Məhz bu
müdrik kəlamı əsas
götürən möhtərəm Prezi
dentimiz cənab İlham
Әliyev ölkəmizdə daxili
sabitlik yaradaraq Azər
baycanı bütün sahələr
üzrə hərtərəfli inkişaf
yolu ilə aparır.
Ölkəmizdəki daxili
sabitliyə, aparılan uğurlu xarici siyasətə, respub
likamızın hərtərəfli sosialiqtisadi inkişafına,
mədəniyyət, idman və gənclər siyasətinin xüsusi
yer tutmasında danılmaz əməyinə, misilsiz xid
mətlərinə, zəngin və möhtəşəm dövlətçilik
fəaliyyətinə görə möhtərəm Prezidentimiz İlham
Әliyev cənablarına və ölkəmizin Birinci vitse
prezidenti Mehriban xanım Әliyevaya bütün
daşkəsənlilər adından dərin təşəkkürümüzü və
minnətdarlığımızı bildiririk.

Biz bugünkü konfransda həm də gənclərimiz
barədə fikirlərimizi bildiririk. Ölkəmizdə geniş
miqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsində gənclə
rimiz bütün məsələlərlə bağlı dövlətçiliyimizi
müdafiə edərək siyasi mövqelərini ortaya qoyurlar,
dövlət başçısının həyata keçirdiyi siyasətə dəstək
lərini Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmaqla
nümayiş etdirirlər.
Təsadüfi deyil ki, 7 yüz min nəfərdən çox üzvü
olan Partiyamızın böyük hissəsini gənclər təşkil
edir. Onlar ölkə rəhbəri tərəfindən reallaşdırılan in
qilabi islahatlarda yaxından iştirak edirlər. Misal
üçün, biz əminliklə qeyd edə bilərik ki, cənab
Prezidentimizin ətrafında sıx birləşən daşkəsənli
gənclərimiz sosial şəbəkələrdə yüksək fəallıq nü
mayiş etdirərək müstəqil dövlətimizin maraqlarını
müdafiə edirlər. Daşkəsənli gənclər müxalifət
düşərgələrində toplaşan və sosial şəbəkələrdə
radikal, dağıdıcı təfəkkürə malik olan ünsürlərə
qarşı öz iradları ilə tutarlı cavablar verirlər.
Mən müstəqil dövlətçiliyimizə və azərbay

cançılıq ideyasına sədaqət nümayiş etdirdikləri
üçün daşkəsənli gənclərə minnətdarlığımı və
təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm.
Belə ki, ötən dövr
ərzində gənclərimiz ray
onun ictimaisiyasi həy
atında
fəallıq
göstərmişlər. Bu müd
dətdə ölkədə keçirilmiş
prezident, parlament və
bələdiyyə seçkilərində
namizədliyi Yeni Azər
baycan
Partiyası
tərəfindən irəli sürülən
lərin əhali arasında
təbliğatını fəal gən
clərimiz də aparmış və bu
da Yeni Azərbaycan Par
tiyası namizədlərinin seçkilərdə birmənalı şəkildə
qalib gəlməsində öz müsbət təsirini göstərmişdir.
Bütün bunlar, əlbəttə ki, bizi və hər bir Daşkəsən
sakinini qürurlandırır.
Qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, bu gün
yaşadığımız Daşkəsən rayonu təkcə regiona deyil,
bütün Azərbaycana səs salıb. Dünyanın ən böyük
qızıl emalı zavodunun yataqlarından biri Daşkəsən
rayonda fəaliyyət göstərir, ölkəyə iqtisadi gəlir və
xaricdən valyuta gətirir. Bu çox sevindirici haldır.
Azərbaycanın bütün regionları kimi Daşkəsən

rayonu da özünün sürətli inkişaf dövrünün yaşayır.
Məhz ölkə rəhbəri möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Әliyevin tapşırıq və tövsiyələri
əsasında Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti ötən
dövr ərzində rayonumuzda tikinti, quruculuq,
abadlıq işləri aparmışdır. Görülən işlərin miqyası
böyükdür. Onları sadalamaq uzun bir vaxt
aparardı. Ona görə də birbaşa demək istərdim ki,
artıq bizim rayonumuzun yeni siması müasir
şəhərləri xatırladır. Qısaca olaraq qeyd edim ki, bu
müddət ərzində onlarla məktəb, uşaq bağçası,
səhiyyə obyekti, inzibati və yaşayış binaları tik
ilmiş, rayonun tarixində heç vaxt asfaltlanmamış
ucqar dağ kəndlərinin yollarına yüksək keyfiyyətli
asfalt örtük çəkilmiş, müasir körpülər inşa olun
maqdadır. Eyni zamanda qazlaşma, elektrik və su
təchizatı sahələrində ardıcıl, dinamik işlər bu gün
də davam etdirilməkdədir. Әlbəttə, bunların hər
biri ölkə rəhbərimiz tərəfindən aparılan mütərəqqi
siyasətin, xüsusilə son dövrlərdə reallaşdırılan
ardıcıl islahatların bariz nümunələridir.
Çıxışımın sonunda Yeni Azərbaycan Partiyası
Daşkəsən rayon təşkilatının gənclər birliyinin
köhnə tərkibinə hazırkı dövrə qədər apardıqları
uğurlu fəaliyyətlərinə görə sağ olun deyirəm və
inanıram ki, onlar bundan sonra da Partiyanın
işlərində öz aktivliklərini davam etdirərək daha
böyük nailiyyətlər əldə edəcəklər.
Bugünkü konfransın işinə uğurlar arzulayır və
yeni seçiləcək tərkibə də ictimaisiyasi fəaliyyət
lərində müvəffəqiyyətlər diləyirəm.
Eşq olsun Yeni Azərbaycan Partiyasının lide
ri cənab İlham Әliyevə!
Ulu Öndərin ideyalarına eşq olsun!
Yaşasın müasir müstəqil Azərbaycanın gənc
ləri!
Milli Məclisin deputatı Kamran Bayramov isə
çıxışında gənсlərə xitab edərək onları ulu öndər
Heydər Әliyev ideyalarına sadiq, yenilməz,
mütəşəkkil qüvvə adlandırıb. O deyib: “YAPın

üzvü olmaq elə ulu öndərin ideyalarına sədaqət
deməkdir. Azərbaycan gənсliyi ölkəmizin diplo
matik uğurlarının qazanılmasında iştirak edir.
Beynəlxalq idman, o cümlədən nüfuzlu elm
yarışlarında qələbə qazanan gənсlərimizin Azər
baycan bayrağını yüksək pillələrdə dalğalandır
ması bütünlükdə gənсliyə göstərilən diqqətin
nümunəsidir. Partiyamızın sədri сənab İlham
Әliyevin qarşıya qoyduğu vəzifələrdən biri də yeni
təfəkkürlü insan yetişdirmək, gənсlərimizi azər
bayсançılıq ideyalarına sadiq ruhda tərbiyə et

ДАШКЯСЯН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ
ЩЮРМЯТЛИ ЯЩЯД МИКАЙЫЛ ОЬЛУ АБЫЙЕВЯ
Hörmətli Әhəd Mikayıl oğlu Abıyev!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Әliyevin müvafiq Sərəncamı ilə Siz “Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (19182018)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı
ilə təltif edilmişsiniz.
Hörmətli Әhəd müəllim!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Әliyevin müvafiq Sərəncamı ilə “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (19182018)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif
edilməyinizi möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən bütün daşkəsənlilərə verilən yüksək qiymət,
göstərilən ali diqqət və qayğı kimi dəyərləndirərək Sizi Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqil
liyinin qorunub saxlanılmasında və inkişafında, ölkənin ictimaisiyasi həyatında xidmətlərinizə görə
bu yubiley medalı ilə təltif edilməyiniz münasibəti ilə təbrik edirik.
Sizə dərin hörmətlə,
Daşkəsən rayon ictimaiyyəti və ziyalıları

məkdir. Sevindirici haldır ki, bugünkü gənсliyimiz
zamanın bütün çağırışlarına сavab verə biləсək
səviyyədə hazırlıqlıdır. Sizlərin bütün sahələrdə
qazandığınız uğurlar, əldə olunan nailiyyətlər
bütünlükdə Azərbayсanın daha da qüdrətlənməsinə
xidmət göstərir. Gənсlər bundan sonra da

üzərilərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən lay
iqincə gəlməli, Azərbayсanın uğurlarına
qısqanсlıqla baxan mənfur niyyətli qüvvələrə
siyasi hazırlıqları, elmdə, iqtisadiyyatda
qazandıqları nailiyyətləri ilə сavab verməli,
yaramaz milli xəyanətkarların apardıqları təxri
bat kampaniyalarının qarşısını sosial şəbə
kələrdə fəallıq göstərməklə almalıdırlar”.
Çıxışının sonunda millət vəkili Kamran
Bayramov daşkəsənli gənсləri daim üzərilərində
işləməyə, sabaha ümidlə baxmağa çağıraraq on
lara dövlətçilik işlərində, şəxsi həyatlarında
uğurlar arzulayıb.
Daha sonra konfransda təşkilati məsələlərə
baxılıb.
Bayramov Kənan Ramazan oğlu YAP
Daşkəsən rayon təşkilatı gənсlər birliyinin sədri
seçilib. Gənсlər birliyinin 7 nəfərdən ibarət idarə
heyəti, 15 nəfər şura üzvü də seçilib. YAP Re
spublika Gənсlər Birliyinin V konfransında işti
rak edəсək gənсlər müəyyənləşib.
Konfransın sonunda YAP sıralarına qəbul ol
unmuş gənclərə partiyanın üzvlük vəsiqələri
təqdim olunub.
Elmar ӘLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini –
dini qurumlarla işin təşkilatçısı

ДАШКЯСЯН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ЯЩЯД АБЫЙЕВ АЙРЫ-АЙРЫ ЭЦНЛЯРДЯ РАЙОНУН КЯНДЛЯРИНДЯ, ЙАШАЙЫШ МЯНТЯГЯЛЯРИНДЯ, ЯРАЗИЛЯРДЯ ВЯТЯНДАШЛАРЫН СЯЙЙАР ГЯБУЛЛАРЫНЫ КЕЧИРИБ

İYUNUN 11DӘ DAŞKӘSӘN RAYON
İCRA HAKİMİYYӘTİNİN BAŞÇISI ӘHӘD
ABIYEVİN NÖVBӘTİ SӘYYAR QӘBULU
MUŞAVAQ KӘNDİNDӘ KEÇİRİLİB.
Səyyar qəbulda rayonun hüquqmühafizə
orqanlarının, idarə, müəssisə, xidmət təşkilat
larının rəhbərləri, kənd sakinləri iştirak ediblər.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev qəbulda bildirib ki, möhtərəm Prezident
cənab İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə regionların
sosialiqtisadi inkişafına yönəldilən səmərəli,
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir, yeni iş yer
ləri yaradılır, yoxsulluğun aradan qaldırılmasına,
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət
dəstəyinin artırılmasına hərtərəfli qayğı göstərilir.
Daşkəsənin sosialiqtisadi inkişafı, əhalini nara
hat edən problemlərin həlli istiqamətində görülən
tədbirlərdən, o cümlədən son illər Muşavaq
kəndində aparılmış abadıqquruculuq işləri barədə
danışan rayon rəhbəri əhalinin rifahının daha da
yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlərin bundan
sonra da davam etdiriləcəyini vurğulayıb.
Sonra vətəndaşların müraciətləri dinlənilib.
Sakinlər cari ilin may ayının 19da və 24də
rayon ərazisində baş vermiş təbii fəlakətin vurduğu
ziyanların aradan qaldırılması, kənddaxili və kəndə
gələn avtomobil yolunun cari təmir olunması, elek
trik dirəklərinin dəyişdirilməsi, qaz xəttinin çək
ilməsi və digər məsələlər barədə müraciətlər
ediblər.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev qaldırılan məsələlərin həll edilməsi
məqsədilə əlaqədar qurumlara tapşırıqlarını verib.
Müraciətlərin əksəriyyəti yerində həllini tapıb.
Kənd sakinləri əhalinin problemlərinin həlli is
tiqamətində həyata keçirilən ardıcıl tədbirlərə,
göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbəri
cənab İlham Әliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
İYUNUN 12DӘ DAŞKӘSӘN RAYON
İCRA
HAKİMİYYӘTİ
BAŞÇISININ
NÖVBӘTİ SӘYYAR QӘBULU BAYAN
KӘNDİNDӘ OLUB.
Vətəndaşların növbəti səyyar qəbulunda
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Әhəd Abıyev Bayan kənd sakinləri ilə dəfələrlə
görüşdüyünü və həmin görüşlərdə qaldırılan
məsələlərin həlli istiqamətində mühüm işlərin
görüldüyünü bildirib. Qeyd edib ki, ötən dövrlərdə
kənddə tam müasir tələblərə cavab verən yeni
məktəb binası tikilmiş, abadlıq işləri aparılmış,
əhalinin elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təmin olun
ması və qazlaşdırma sahəsində problemlər aradan
qaldırılmışdır.
Әhəd Abıyev çıxışında xüsusilə vurğulayıb ki,
hazırda Bayan kəndinin turizm potensialından

səmərəli istifadə edilməsi
prioritet olaraq qarşıya
qoyulub. Bu məqsədlə
Bayan kənd sakinlərinə
məxsus 10 evin seçilərək
təmiri və sonra da onların
turistlərə icarəyə verilməsi
pilot olaraq nəzərdə tutu
lub. Bu istiqamətdə əməli
işlərin görülməsinə yaxın
vaxtlarda başlanacaqdır.
Eləcə də, Dövlət Turizm
Agentliyinin
həyata
keçirəcəyi “Təmiz kənd”
layihəsi
çərçivəsində
Bayan kəndində yerləşən
tarixmədəniyyət
abidələrinə gedən yollarda müvafiq abadlıq
işlərinin görülməsi üçün Agentliyin əməkdaşları
monitorinqlər aparıb və qiymətləndirmədən sonra
konkret tədbirləri özündə əks etdirən layihə hazır
lanacaqdır.
Qəbulda kənd sakinlərinin müxtəlif məsələlər
barədə müraciətləri qeydə alınıb. Müraciətlər kənd
ərazisində olan nasaz elektrik dayaqlarının dəy
işdirilməsi, uşaq bağçasının, kənd tam orta mək
təbinin əsaslı təmir edilməsi, kəndarası yolların
təmiri, işlə təmin olunma və digər şəxsi məsələlər
ilə bağlı olub.
Çıxışlarda müxtəlif məsələlərlə bağlı təkliflərlə
yanaşı ölkədə və rayonda həyata keçirilən
genişmiqyaslı quruculuqabadlıq işləri, yeni
yaradılan müasir yol infrastrukturu, Bayan kəndinə
təbii qaz xəttinin çəkilməsi, qəbulun keçirildiyi
ümumi orta məktəbin yeni binasının müasir for
mada tikilməsi barədə razılıqla danışılıb, əhalinin
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı ölkə
Prezidenti cənab İlham Әliyev tərəfindən qəbul ol
unan qərarlar yüksək qiymətləndirilib.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Әhəd Abıyev müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin
icrası ilə bağlı aidiyyəti idarə, müəssisə və təşki
latların rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlarını verib.
Әksər müraciətlər yerində müsbət həllini tapıb.
Səyyar qəbuldan razı qalan kənd sakinləri on
ların müraciətlərinə baxılmasına, qaldırdıqları
məsələlərin yerində araşdırılmasına, onları narahat
edən problemlərin həllinə görə möhtərəm Prezi
dent cənab İlham Әliyevə minnətdarlıqlarını ifadə
ediblər.
***
İYUNUN 19DA ÇOVDAR KӘNDİNDӘ
KEÇİRİLӘN
SӘYYAR
QӘBULDA
DAŞKӘSӘN RAYON İCRA HAKİMİYYӘ
TİNİN BAŞÇISI ӘHӘD ABIYEV, RAYONUN
HÜQUQMÜHAFİZӘ
ORQANLARININ,
İDARӘ, MÜӘSSİSӘ, TӘŞKİLATLARININ
RӘHBӘRLӘRİ VӘ KӘND SAKİNLӘRİ İŞTİ
RAK EDİBLӘR.
Әhəd Abıyev səyyar qəbulda möhtərəm Prezi
dent cənab İlham Әliyev tərəfindən aparılan sosia
lyönümlü siyasətdən, minimum əmək haqlarının
ötən gün yenidən əhəmiyyətli dərəcədə artırıl
masından və son illər Daşkəsəndə aparılmış irim
iqyaslı tikintiquruculuq və abadlıq işlərindən söz
açıb. Qeyd edib ki, “Yeni Daşkəsən” layihəsində
“Çovdar” qızıl zavodunun işə salınması məsələsi
də əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdu. Prezident
cənab İlham Әliyevin 11 fevral 2015ci il tarixli
müvafiq Sərəncamı ilə “Çovdar” qızıl zavodunun
müasir formada tikilərək hasilata başlaması
Daşkəsən rayonunda işsizliyi aradan qaldırmaqla

ölkə iqtisadiyyatının qeyrineft sektorunun
inkişafına da ciddi təkan verir.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı vurğulayıb
ki, “Daşkəsən rayonunun GəncəDaşkəsən (27
km)QuşçuÇovdarÇaykənd avtomobil yolunun
tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 4 aprel 2019cu il tar
ixli Sərəncamı olmuşdur. QuşçuÇovdarÇaykənd
avtomobil yolunun tikintisi işlərinə başlanmışdır.
Hazırda həmin işlər yüksək vüsətlə həyata keçir
ilir.
Әhəd Abıyev bildirib ki, Çovdar kəndinin elek
trik, su, qaz təchizatının daha da yaxşılaşdırılması
ilə bağlı işlər aparılır və əhali məcburi köçkünlər
üçün nəzərdə tutulan bütün imtiyazlardan istifadə
edir. Kənddə məktəb, tibb məntəqəsi, kitabxana
fəaliyyət göstərir.
Daha sonra sakinlərin müraciətlərini dinləyən

Әhəd Abıyev qaldırılan məsələlərin icrası ilə bağlı
aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbər
lərinə tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin əksəriyyəti
yerində həll edilib.
Kənd sakinləri göstərilən diqqət və qayğıya görə
Prezident cənab İlham Әliyevə minnətdarlıqlarını
bildiriblər
***
İYUNUN 25DӘ NÖVBӘTİ SӘYYAR
QӘBUL RAYONUN UCQAR DAĞLIQ
ӘRAZİSİNDӘ YERLӘŞӘN YOLQULLAR
KӘNDİNDӘ KEÇİRİLİB.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev görüşdə Prezident cənab İlham Әliyevin
ölkənin sosialiqtisadi inkişafı, Azərbaycan vətən
daşlarının maddirifah halının yaxşılaşdırılması is
tiqamətində həyata keçirdiyi genişmiqyaslı
tədbirlərdən, geniş vüsət alan sosial islahatlardan,
eləcə də, dünyada baş verən hadisələrə, qarşıdur
malara baxmayaraq, Azərbaycandakı ictimaisiyasi
sabitlikdən, o cümlədən, uğurla reallaşdırılan
mühüm regional və beynəlxalq layihələrdən, on
ların müsbət nəticələrindən danışıb.
Kənd sakinlərinin qaldırdığı problemlərlə
maraqlanan və onları dinləyən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev aidiyyəti
orqanlara müvafiq tapşırıqlar verib, bəzi
müraciətlər yerində müsbət həllini tapıb.
Qəbulun sonunda Әhəd Abıyev hazırda dövlə
timiz tərəfindən kəndlərin hərtərəfli inkişafı ilə
bağlı çoxlu sayda proqramların həyata keçir
ildiyini, mərhələmərhələ reallaşdırılan həmin lay
ihələrin bütün kənd yaşayış yerlərini əhatə
edəcəyini vurğulayıb.
Yolqullar kənd sakinləri vətəndaşlara göstərilən
yüksək diqqət və qayğıya görə ölkə Prezidentinə
minnətdarlıq ediblər.

***
İYULUN 5DӘ DAŞKӘSӘN RAYON İCRA
HAKİMİYYӘTİNİN
BAŞÇISI
ӘHӘD
ABIYEV ASTAF KӘNDİNDӘ SAKİNLӘRLӘ
GÖRÜŞ KEÇİRİB.
Açıq havada keçirilən qəbulda Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev, hüquq
mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə, təşkilat
ların, xidmət sahələrinin rəhbərləri və kənd
sakinləri iştirak ediblər.
Kənd sakinləri ilə görüşü giriş nitqi ilə açan
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev çıxışında qeyd edib ki, Prezident cənab
İlham Әliyev tərəfindən bu ilin əvvəlindən
ölkədə böyük sosial paketin icrasına başlan
mışdır. Həmin sosial paketin tərkib hissəsi
olaraq minimum əmək haqqı, pensiyalar, əlil
lərə verilən təqaüdlər əhəmiyyətli dərəcədə
artırılıb.
Prezidentin
Fərmanı ilə problemli
krediti olan 800 min
nəfərdən çox şəxsə
dövlət
büdcəsindən
kompensasiya ödənilib.
Bu günlərdə isə Prezi
dent
cənab
İlham
Әliyev ölkə əhalisinin
rifah halının güclən 
dirilməsi istiqamətində
növbəti addım atdı.
Belə ki, ölkə Preziden
tinin imzaladığı sərən
camlarla
minimum
əmək haqqı bir daha
artırılaraq sentyabrın 1
dən etibarən 180 manatdan
250 manata
qaldırıldı. Büdcədən maliyyələşən ayrıayrı qu
rumların işçilərinin aylıq vəzifə maaşları orta
hesabla 40 faiz artırıldı. Eyni zamanda dövlət
ümumi təhsil, həmçinin peşə təhsili müəs
sisələrində çalışan müəllimlərin əmək haqqı 20
faiz artırıldı. Bunlar Prezident cənab İlham
Әliyev tərəfindən aparılan düşünülmüş
siyasətin nəticəsidir və ölkə rəhbərinin yürüt
düyü sosial siyasətin əhalinin bütün
təbəqələrinin mənafeyinə xidmət etdiyini bir
daha da göstərir.
Son illər Daşkəsən rayonunda görülmüş işlər
barədə geniş məlumat verən Әhəd Abıyev ötən
dövr ərzində Astaf kəndində də xeyli abadlıqqu
ruculuq işlərinin aparıldığını, sakinlər tərəfindən
qaldırılan problemlərin həlli istiqamətində mühüm
addımların atıldığını diqqətə çatdırıb. Xüsusilə
vurğulayıb ki, DaşkəsənXoşbulaqAstaf avtomo
bil yolunun yenidən qurulması üçün müvafiq
sənədlər işlənib hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim
edilmişdir. Әhalinin elektrik enerjisi, rabitə və
içməli su ilə təminatı, məşğulluğunun artırılması
daim diqqətdə saxlanılır.
Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib.
Müraciətlər kəndə gələn avtomobil yolunun təmiri,
tibb məntəqəsinin tikintisi, yararsız elektrik dirək
lərinin dəyişdirilməsi və digər məsələlər ilə bağlı
olub.
Hər bir sakinin müraciətinə həssaslıqla yanaşan
Әhəd Abıyev problemlərin araşdırılması və qanun
vericiliyin tələblərinə uyğun həllinə dair aidiyyəti
qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.
Qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində həll edilib.
Sakinlər yerlərdə müraciətlərə baxılması üçün
yaradılan şəraitdən razılıq edərək göstərdiyi diqqət
və qayğıya görə Prezident cənab İlham Әliyevə
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

***
İYULUN 11DӘ ÇIRAQLI VӘ ALMALI
KӘND SAKİNLӘRİ İLӘ KEÇIRILӘN SӘY
YAR QӘBULDA DAŞKӘSӘN RAYON İCRA
HAKİMİYYӘTİNİN
BAŞÇISI
ӘHӘD
ABIYEV, HÜQUQMÜHAFİZӘ ORQAN
LARININ,
TӘHSİL,
SӘHİYYӘ,
MӘDӘNİYYӘT, DİGӘR XİDMӘT TӘŞKİ
LATLARININ RӘHBӘRLӘRİ, ӘRAZİ İCRA
NÜMAYӘNDӘSİ, BӘLӘDİYYӘ SӘDRİ VӘ
KӘND SAKİNLӘRİ İŞTİRAK EDİBLӘR.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev qəbulu giriş nitqi ilə açaraq qeyd edib ki,
əhali ilə mütəmadi olaraq keçirilən görüşlərdə əsas
məqsəd yerlərdə ümumi vəziyyəti öyrənmək və
narahatçılıq yaradan məsələləri həll etməkdir.
Әhəd Abıyev Prezident cənab İlham Әliyev
tərəfindən ölkədə sosialiqtisadi sahədə həyata
keçirilən layihələr nəticəsində bütün sahələrdə
əsaslı dönüş yarandığını, əhalinin maddi rifahının
yaxşılaşdırılması istiqamətində müntəzəm olaraq
zəruri addımların atıldığını bildirib. Görülən işlərin
fonunda Daşkəsəndə də böyük uğurlar
qazanıldığını qeyd edən Әhəd Abıyev son illər
rayonda modul tipli yeni məktəb binalarının tik
ildiyini, yolların asfaltlaşdırıldığını, körpülərin
inşa edildiyini, qaz xətlərinin çəkildiyini, elektrik
təsərrüfatında təmir işlərinin davam etdirildiyini,
Daşkəsən şəhərinin sukanalizasiya sisteminin
yenidən qurulmasında son tamamlama işlərinin
aparıldığını və digər abadlıq işlərinin görüldüyünü
diqqətə çatdırıb.
Sonra vətəndaşların müraciətləri dinlənilib.
Sakinlər kəndə gələn avtomobil yolunun cari təmir
olunması, köhnəlmiş elektrik transformatorunun
dəyişdirilməsi, yeni içməli su xəttinin çəkilməsi və
digər məsələlər barədə müraciətlər ediblər.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev qaldırılan məsələlərin həll edilməsi
məqsədilə
əlaqədar
qurumlara
aidiyyəti
tapşırıqlarını
verib.
Müraciətlərin bir qismi
yerində müsbət həllini
tapıb. Kənddə yeni müasir
tipli elektrik transforma
torunun qısa müddətdə
quraşdırılması
üçün
göstəriş verilib və həyata
keçirilib.
Kənd sakinləri əhalinin
problemlərinin həlli is
tiqamətində
aparılan
ardıcıl
tədbirlərə,
göstərilən diqqət və
qayğıya görə ölkə rəhbəri
cənab İlham Әliyevə min
nətdarlıqlarını bildiriblər.
***
İYULUN 31DӘ DAŞKӘSӘN RAYON İCRA
HAKİMİYYӘTİNİN
BAŞÇISI
ӘHӘD
ABIYEVİN NÖVBӘTİ SӘYYAR QӘBULU
ӘMİRVAR KӘNDİNDӘ KEÇİRİLİB.
Açıq havada keçirilən qəbulda kənd sakinləri ilə
növbəti görüşü giriş nitqi ilə açan Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev bildirib ki,
Dövlət səviyyəsində qəbul edilən proqramların,
xüsusən, “Regionların sosialiqtisadi inkişafı
Dövlət Proqram”larının icrası ilə əlaqədar görülən
işlər nəticəsində Daşkəsən rayonunda, eləcə də
Әmirvar kəndində abadlıq və quruculuq işləri
geniş vüsət almışdır. Belə ki, 80 şagird yerlik
ӘmirvarӘhmədli kənd ümumi orta məktəbi

müasir formada yenidən tikilmiş, 360 şagird yerlik
Әmirvar kənd H. Qasımov adına tam orta məktəbi
isə əsaslı surətdə təmir edilmişdir. "Azərbaycan
Respublikası regionlarının 20142018ci illərdə
sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"na uyğun
olaraq 24,5 km uzunluğunda olan DaşkəsənӘmir
varQabaqtəpə avtomobil yolunun yenidən qurul
ması işlərində son tamamlama aparılır. Layihənin
icrası nəticəsində ərazidə 2 yeni avtomobil körpüsü
inşa edilmiş və zəruri nöqtələrdə 40 ədəd yeni
suötürücü dəmirbeton boruları tikilmişdir. Yeni
yolun çəkilməsi ilə yolboyu 9 yaşayış mən
təqəsində yaşayan 3 mindən çox vətəndaşın həyat
şəraitinin yaxşılaşmasına birbaşa təsir göstərən
kənd təsərrüfatının ayrıayrı sektorları inkişaf
edəcəkdir. Bununla yanaşı, ərazidə turizmin
inkişafına geniş imkanlar yaranmışdır.
Әhəd Abıyev son aylarda Prezident cənab İlham
Әliyevin sosial sahədə apardığı islahatlardan da
danışıb. Rayon rəhbəri qeyd edib ki, ilin
əvvəlindən həyata keçirilən islahatların davamı
olaraq Prezident cənab İlham Әliyevin ikinci sosial
paketini əhatə edən 18 iyun 2019cu il tarixli
sərəncamları, minimum pensiyanın artırılması
üçün yeni qanunvericilik təşəbbüsü isə əhalinin
rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində inqil
abi addımların ardıcıl xarakter aldığını göstərir. Bu
sərəncamlarla ölkədə minimum əməkhaqqının,
həmçinin müxtəlif sahələrdə çalışanların
maaşlarının artırılması təmin olunub. Ölkə
başçısının imzaladığı fərman və sərəncamlar sosial
sifariş olaraq birbaşa əhalinin problemlərinin
həllinə, rifahının yüksəlməsinə, güzəranının
yaxşılaşmasına və layiqli həyat səviyyəsinin təmin
olunmasına xidmət edir.
Daha sonra Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Әhəd Abıyev istər şəxsi, istərsə də kəndlə bağlı
müraciəti və təklifi olan sakinlərə öz müraciətlərini
etmələrini xahiş edib.
Kənd sakinlərindən çıxış edənlər müraciətlə

rində kəndə təbii qaz xəttinin çəkilməsinin, tibb
məntəqəsinin inşasının, EVXlərinin SİP kabellə
əvəz olunmasının və digər problemlərin həllinə
köməklik göstərilməsini xahiş ediblər.
Әhəd Abıyev sakinlər tərəfindən qaldırılan
məsələlərin həlli ilə əlaqədar aidiyyəti qurumların
rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin bir
qismi yerində həll edilib.
Sakinlər rayonda, o cümlədən Әmirvar kəndin
də gedən abadlıq, quruculuq, əsaslı yenidənqurma
işlərinə, xüsusilə yeni yolun əsaslı təmirinə görə
ölkə Prezidenti cənab İlham Әliyevə minnətdar
lıqlarını bildiriblər.
Vüqar MӘMMӘDOV
RİHBAnın İnformasiya təminatı və
təhlil sektorunun müdiri
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aşkəsəndə iyunun 21də Dövlət qul
luqçularının peşə bayramı münasi
bətilə tədbir keçirilib.
Tədbirdə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin Başçısı Әhəd Abıyev, hüquqmühafizə orqan
larının rəhbərləri, Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı
aparatının kollektivi, rayonun idarə və təşkilat

D

larında çalışan dövlət
qulluqçuları iştirak edi
blər.
Әvvəlcə tədbir işti
rakçıları ulu öndər Hey
dər Әliyevin abidəsini
ziyarət edib, heykəli
önünə gül dəstələri qo
yaraq hörmət və ehti
ramlarını ifadə ediblər.
Daha sonra tədbir
Rayon İcra Hakimiyyə
tinin akt zalında davam
etdirilib.
Rayon
İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev yığıncaqda
nitq söyləyib. O, çıxışında deyib:
– Dövlət qulluqçularının peşə bayramı müna
sibəti ilə sizi təbrik edir, şərəfli peşənizdə hər
birinizə müvəffəqiyyətlər və şəxsi həyatınızda
yeniyeni uğurlar arzulayır, sizlərə xoşbəxtlik, can
sağlığı, ailə səadəti diləyirəm.

23 iyun ölkəmizdə Dövlət qulluqçularının
peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Dövlət qul
luqçularının peşə bayramı çox hörmətli möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Әliyevin 2006cı il 25
may tarixli sərəncamı ilə təsis edilib. BMT Baş As
sambleyası tərəfindən 23 iyun tarixinin BMTnin
“Dövlət Qulluğu Günü” elan edilməsi nəzərə alı
naraq, bu tarixin Azərbaycanda da Dövlət qul
luqçularının peşə bayramı günü elan edilməsi
qərara alınıb.
Bizim dövlətçilik konsepsiyamız ulu öndər
Heydər Әliyevin müəllifi olduğu strateji kurs
üzərində formalaşmış və həmin kursun layiqli
davamçısı çox hörmətli möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Әliyev tərəfindən bu gün yeni dövrün
tələblərinə uyğun olaq zənginləşdirilir.
Möhtərəm Prezident cənab İlham Әliyev
dövlət qulluqçularına müasir, sivil, demokratik
vətəndaş cəmiyyətinin tələblərinə cavab verən
dövlət idarəçiliyi sisteminin daim inkişaf et
dirilməsi üçün dövlət qulluqçularının qarşısına
əlavə vəzifələr qoymuşdur. Belə ki, hər bir dövlət

qulluqçusu dünyada gedən qlobal proseslərdən
xəbərdar olmalı, informasiya texnologiyalarını,
müasir demokratik idarəçilik üsullarını mənim
səməlidir.
Günbəgün inkişaf edən, çiçəklənən, ulu öndər
Heydər Әliyevin müqəddəs sözləri ilə desək,
dünyaya günəş kimi doğan Azərbaycan özünün
Dövlət idarəetmə sistemi ilə dünya dövlətləri
sırasında bu gün qabaqcıl yerlərdədir.
Dövlət qulluqçularının maddi rifahının
yaxşılaşdırılması daim diqqət mərkəzindədir.
Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Әliyev
tərəfindən dövlət qulluqçularının əmək haqlarının
bu günlərdə 50 faiz artırılması da dövlət qulluqçu
larına göstərilən daimi diqqət və qayğının əyani
göstəricisidir.
Göstərdiyi diqqət və qayğıya görə möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Әliyevə öz dərin
təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk.
Dövlətimizin inkişafı, tərəqqisi və rifahı nam
inə hər bir dövlət qulluqçusu öz vəzifəsini vic
danla, Vətənə, xalqa sədaqət hissi ilə yerinə

yetirməyə borcludur.
Mən Sizin hər
birinizi 23 iyun – Dövlət
qulluqçularının
peşə
bayramı günü münasi
bəti ilə bir daha da təbrik
edirəm.
Peşə
bayramınız
mübarək olsun.
Digər çıxış edənlər
də dövlət qulluqçularını
təbrik ediblər, hər bir
dövlət
qulluqçusuna
Dövlətə, Vətənə xid
mətdə ən ideal örnəyin
məhz möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Әliyev
olduğunu bildiriblər.
Sonda Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısı Aparatının əməkdaşları – Sənədlərlə və
vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri
Sahib Әhmədov, İnformasiya təminatı və təhlil
sektorunun müdiri Vüqar Məmmədov, böyük

mütəxəssis Şahnaz Tağıyeva dövlət qulluğunda
səmərəli fəaliyyətlərinə görə Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunublar.
Elmar ӘLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini –
dini qurumlarla işin təşkilatçısı
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zərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Әliyevin tapşırığına və böl
gələrdə vətəndaşların qəbulu cədvəlinə
uyğun olaraq, Baş Prokurorun birinci müavini, II
dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Rüstəm Usubov

A

iyunun 7də Daşkəsən
Rayon Prokurorluğunun
inzibati binasında Daşkəsən
və Kəlbəcər rayonlarından
olan vətəndaşları qəbul
edib.
Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev ilə Baş Prokurorun
birinci müavini Rüstəm
Usubov qəbuldan əvvəl
ümummilli lider Heydər
Әliyevin Daşkəsən şəhərinin
mərkəzində
ucaldılmış
abidəsi önünə gül dəstələri
qoyaraq ulu öndərin əziz
xatirəsini ehtiramla yad edib
lər.
Baş Prokurorluğun məsul əməkdaşlarının, habelə
əlaqədar prokurorların iştirakı ilə keçirilən qəbulda
vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan və bilavasitə
prokurorluq orqanlarının səlahiyyətlərinə aid olan
məsələlərin operativ şəkildə həll edilməsi üçün Baş

Prokurorluğun əlaqədar struktur qurumlarının rəhbər
lərinə və rayon prokurorlarına müvafiq göstərişlər
verilib.
Vətəndaşların ərizə və şikayətlərində qaldırılan
məsələlərin bir qismi yerində həllini tapıb, eyni za

manda prokurorluğun səlahiyyətlərinə aid olmayan
digər məsələlərlə bağlı müraciətlərin araşdırılması
üçün aidiyyəti üzrə göndərilməsi təmin edilib.
Yekunda rayon prokurorlarının iştirakı ilə müşavirə
keçirilməklə vətəndaşların müraciətlərinə obyektiv
baxılması və onların qəbulu
işinin təşkili ilə bağlı
tövsiyə və tapşırıqlar ver
ilib.
Daşkəsəndə Baş Proku
rorun birinci müavini
Rüstəm Usubovun qəbu
luna gələn vətəndaşlar
müraciətlərə
baxılması
üçün yaradılan şəraitdən
razılıq edərək göstərdiyi
diqqət və qayğıya görə
möhtərəm Prezident cənab
İlham Әliyevə minnətdar
lıqlarını bildiriblər.
Sənan HӘSӘNOV
RİHBAnın Hüquq
şöbəsinin məsləhətçisi

ДАШКЯСЯНДЯ 26 ИЙУН – АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ СИЛАЩЛЫ ГЦВВЯЛЯРИ ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ ГАРАБАЬ МЦЩАРИБЯСИ ВЕТЕРАНЛАРЫ, ЯЛИЛЛЯРИ ВЯ ШЯЩИД АИЛЯЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШ КЕЧИРИЛИБ

yunun 25də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin inzibati binasında ictimaiyyət nümayən
dələrinin və Azərbaycan Vətən Müharibəsi
Veteranları İctimai Birliyinin sədr müavini Elmar
Məmmədovun iştirakı ilə keçirilən görüşdən əvvəl
Qarabağ müharibəsi veteranları, əlilləri və şəhid
ailələri ümummilli lider Heydər Әliyevin Daşkəsən
şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə gül
dəstələri qoyaraq Ulu Öndərin əziz xatirəsini ehti
ramla yad ediblər.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin səs
ləndirilməsi və torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü
uğrunda həlak olmuş Vətən övladlarının əziz
xatirəsinin yad edilməsi ilə başlanan tədbiri Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev giriş
sözü ilə açıb. O, çıxışında deyib:
– 26 iyun – Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin bayramı günü münasibətilə başda
möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan cənab
İlham Әliyev olmaqla, ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda xüsusi xidmət göstərmiş Qarabağ müharibəsi

İ

veteranlarını, əlillərini və şəhid ailələrini, o cümlədən
Daşkəsən rayonu ərazisindəki N saylı hərbi hissənin
komandiri polkovnik Әflatun Nurəliyevi, Azərbaycan
Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin sədr
müavini Elmar Məmmədovu Daşkəsən rayon icti
maiyyəti adından təbrik edirik, hər birinizə möhkəm
can sağlığı, uzun ömür, ailə səadəti arzulayırıq.

Birmənalı olaraq deyə bilərik
ki, Qarabağ müharibəsi əlil
lərinə, veteranlarına və şəhid
ailələrinə yüksək dövlət qayğısı
göstərilir. Ulu öndər Heydər
Әliyevin bu təbəqədən olan in
sanlara göstərdiyi qayğını,
dövlət siyasətini onun layiqli
davamçısı möhtərəm Preziden
timiz cənab İlham Әliyev uğurla
davam etdirir, onları daim
diqqət mərkəzində saxlayır.
Bu gün Azərbaycan Ordusu
nun əldə etdiyi nailiyyətlər, ən
müasir texnika və avadanlıqlara
təchiz edilməsi, şəxsi heyətin
yüksək döyüş hazırlığı və mənəvipsixoloji vəziyyəti, ordu
quruculuğu sahəsində həyata keçirilən islahatlar, xalq ilə

ordu arasındakı sıx birlik deməyə tam əsas verir ki,
rəşadətli ordumuz hər an qüdrətli dövlətimizin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Әliyevin döyüş əmrlərinin uğurla
yerinə yetirməsinə hazırdır.
Hər kəs yaxşı bilir və
məlumdur ki, dövlət başçısı
cənab İlham Әliyevin rəhbər
liyi ilə həyata keçirilən ordu
siyasətinin
əsas
is
tiqamətlərindən birini Azər
baycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda xidmət göstərmiş
müharibə veteranlarının, əlil
lərin, şəhid ailələrinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi,
onların problemlərinin vax
tında həllinə nail olunması
təşkil edir və onlar dövlətin
etibarlı sosial müdafiə sistemi
ilə təmin edilərək hərtərəfli diqqət və qayğı ilə əhatə
olunmuşlar.
Belə ki, ölkənin Birinci vitseprezidenti Mehriban
xanım Әliyeva Qarabağ müharibəsi veteranları, əlil
ləri və şəhid ailələri, bu kateqoriyadan olan bütün
vətəndaşlarımızla mütəmadi olaraq görüşlər keçirir,
onların mənzillərlə təmin edilməsi, maddisosial

məişət şəraitlərinin yaxşılaş
dırması istiqamətində tədbirlər
görür.
Daşkəsən rayonunda da
Qarabağ müharibəsi veteran
larına, əlillərə və şəhid ailələrinə
qayğı göstərilir. Hazırda rayon
umuzda 256 nəfər Qarabağ
müharibəsi veteranı, 80 nəfər
Qarabağ əlili vardır.
Siz Qarabağ döyüşlərində rəşa
dətlə vuruşmuşsunuz. Bütün bunlar
isə gənclərimiz üçün hər zaman
əyani nümunədir. Ali Baş Koman
danımız cənab İlham Әliyevin
dediyi kimi, müharibə zamanı
şəhid olmuş, öz sağlamlığını itirmiş vətəndaşlarımız cəmiy
yətin dəyərli insanlarıdır, bizim qəhrəmanlarımızdır.
Biz sizinlə fəxr edirik!
Ulu öndər Heydər Әliyev
ideyalarına və siyasətinə hər
zaman sədaqət nümayiş etdirən
biz, daşkəsənlilər inanırıq ki,
dövlət başçısı möhtərəm cənab
İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə işğal
altında olan tarixi torpaqlarımız
tezliklə düşməndən azad olu
nacaq, şəhidlərimizin müqəddəs
qanı yerdə qalmayacaqdır.
Məcburi qaçqın və köçkün soy
daşlarımız da öz dədəbaba yurd
larına qayıdacaqlar.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı cənab İlham Әliyevə eşq olsun!
Eşq olsun Azərbaycan ordusunun zabitlərinə,
əsgərlərinə və mülki əməkdaşlarına!
Yaşasın müasir müstəqil Azərbaycanımız!
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyevin nitqindən sonra Azərbaycan Vətən Müharibəsi
Veteranları İctimai Birliyinin sədr müavini Elmar Məm
mədov çıxış edərək Prezident cənab İlham Әliyevin
Qarabağ müharibəsi əlillərinə, veteranlarına və şəhid
ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə İctimai Bir
liyin bütün üzvləri adından minnətdarlığını ifadə edib.
Digər çıxış edənlər də ölkə rəhbərliyinin Qarabağ

müharibəsi əlillərinə və veteranlarına, o cümlədən şəhid
ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğıdan söz açıblar.
Bildiriblər ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Әliyevin rəh
bərliyi ilə Daşkəsən rayonunda da yaradılan hər cür
şəraitə görə qazilər bu qayğını gündəlik həyatlarında hiss
edir. Bunu rayonda keçirilən tədbirlərə dəvət almaqların
dan, bayramlarda, xüsusi günlərdə yad olunmaqlarından,
keçirilən bu cür səmimi görüşlərdən, müraciətlərinə həs
sas münasibətdən aydın şəkildə görmək olar.
Görüşdə Qarabağ müharibəsi veteranı kimi
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev və rayondan olan Qarabağ müharibəsi veter
anları və əlillərinin bir qismi Azərbaycan Vətən
Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyi tərəfindən təsis
edilmiş “Milli Ordu100” və “Müharibə Veteranı
1994” medalları ilə təltif olunub.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev
bir qrup Qarabağ müharibəsi döyüşçüsünə və əlillinə
qiymətli hədiyyələr təqdim edib.
Әhəd Abıyev görüşə yekun vuraraq istər dövlət,
istərsə də ölkə rəhbərimiz cənab İlham Әliyev
tərəfindən Qarabağ müharibəsi veteranlarına, əlillərinə
və şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğının bundan
sonra da yüksək səviyyədə olacağını bildirib, bu cür
görüşlərin davamlı olaraq keçiriləcəyini qeyd edib və
Qarabağ veteranlarına müstəqil Azərbaycanın çiçəklən
məsi naminə gördükləri işlərdə uğurlar arzulayıb.
İlahə XIDIROVA
RİHBAnın İnformasiya təminatı və təhlil
sektorunun aparıcı məsləhətçisi

МЦАВИНИ, ЭЮМРЦК ХИДМЯТИ ЭЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТЫ ЯСЭЯР
АБДУЛЛАЙЕВ ВЯТЯНДАШЛАРЫН ГЯБУЛУНУ КЕЧИРМИШДИР

zərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Әliyevin
tapşırığına əsasən mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin böl
gələrdə vətəndaşların qəbulu cədvəlinə
uyğun olaraq iyunun 24də Dövlət Gömrük
Komitəsi sədrinin müavini, gömrük xid
məti generalleytenantı Әsgər Abdullayev
Daşkəsən rayon sakinlərini qəbul etmişdir.
D aşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin Başçısı Әhəd Abıyev ilə Dövlət
Gömrük Komitəsi sədrinin müavini,
gömrük xidməti generalleytenantı Әsgər
Abdullayev qəbuldan əvvəl ümummilli
lider Heydər Әliyevin Daşkəsən şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə gül
dəstələri qoyaraq Ulu Öndərin əziz
xatirəsini dərin ehtiramla yad etmişlər.
Qəbul zamanı sakinlərin gömrük
məsələləri ilə bağlı müraciətləri dinlənilib.
Vətəndaş müraciətlərinin araşdırıl
ması və qaldırılan məsələlərin qanunveri
ciliyin tələblərinə uyğun olaraq həllinə
dair Komitənin aidiyyəti strukturlarının
rəhbərlərinə tapşırıqlar verilmişdir. Eyni
zamanda səsləndirilən müxtəlif təkliflər, şikayət xarakterli müraciətlər nəzarətə götürülmüşdür.

A

Qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində həll edilmişdir. Komitənin səlahiyyətlərinə aid olmayan
məsələlərlə bağlı müraciətlər isə müvafiq qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınmışdır.
Qəbula gələn vətəndaşlar müraciətlərə baxılması üçün yerlərdə yaradılan şəraitdən razılıq
edərək göstərdiyi ali diqqət və qayğıya görə möhtərəm Prezident cənab İlham Әliyevə min
nətdarlıqlarını bildirmişlər.

ДАШКЯСЯНДЯ ЕКОЛОЭИЙА ВЯ ТЯБИИ СЯРВЯТЛЯР НАЗИРИНИН
МЦАВИНИ РАУФ ЩАЪЫЙЕВ ВЯТЯНДАШЛАРЫН ГЯБУЛУНУ КЕЧИРИБ

rezident cənab İlham Әliyevin vətəndaşların təklif, irad və şikayətləri ilə yerində
tanış olmaq üçün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə verdiyi
tapşırıq və tövsiyələrə uyğun olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirinin müavini Rauf
Hacıyev iyulun 26da Daşkəsəndə vətəndaşlarla görüşüb.
Qəbul zamanı vətəndaşların şikayət və təklifləri dinlənilib, müraciətlərə baxılıb. Vətən
daşların müraciəti əsasən ətraf mühitin mühafizəsi, meşələrin qorunması, geologiya, biomüx
təliflik, ətraf mühitin monitorinqi və s. məsələlərlə bağlı olub.
Müraciətlərin araşdırılmasına və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq həllinə dair
nazirliyin aidiyyəti strukturlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Qaldırılan məsələlərin bir
qismi yerində həll edilib. Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlər
isə müvafiq qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınıb.
Vətəndaşlar yerlərdə müraciətlərə baxılması üçün yaradılan şəraitdən razılıq edərək
göstərdiyi diqqət və qayğıya görə möhtərəm Prezident cənab İlham Әliyevə minnətdarlıqlarını
bildiriblər.
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ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДА АЗЯРБАЙЪАН ПОЛИСИ ЭЦНЦ ГЕЙД ЕДИЛИБ
Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı
Әhəd Abıyev giriş sözü
ilə tədbiri açaraq peşə
bayramı münasibətilə
polis işçilərini təbrik
edib,
ölkəmizdə
sabitliyin və əminaman
lığın
qorunmasında
polisin xidmətlərindən,
dövlətin hüquqmühafizə
orqanları
işçilərinə
göstərdiyi daimi diqqət
və qayğıdan söz açıb.

yulun 2də keçirilmiş tədbirdə Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev,
hüquqmühafizə orqanlarının rəhbərləri, polis
şöbəsinin şəxsi heyəti, veteranlar və ictimaiyyət nü
mayəndələri iştirak ediblər.
Әvvəlcə tədbir iştirakçıları ümummilli lider
Heydər Әliyevin Daşkəsən şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq Ulu
Öndərin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Hey
dər Әliyev Mərkəzində ümummilli liderin həyat və
fəaliyyətinin ayrıayrı dövrlərini özündə əks etdirən
guşələrə baxışdan sonra tədbir Daşkəsən Rayon
Polis Şöbəsində davam etdirilib.

İ

O, çıxışında deyib:
– Bu gün Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin şəxsi heyə
tinin peşə bayramıdır.
Başda hörmətli nazir Vi
layət Eyvazov olmaqla,
Daşkəsən Rayon Polis
Şöbəsinin bütün şəxsi
heyətini təbrik edirəm.
Bildiyiniz
kimi
Azərbaycan
polisi

Vətənə, xalqa və torpaqlarımızın müdafiəsi
uğrunda ləyaqətlə xidmət etmiş, ulu öndər Heydər
Әliyevin rəhbərliyi altında formalaşıb dövlətin
əsas güclü dayaqlarından birinə çevrilmişdir.
Cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, ictimai asayişin
qorunmasında, ölkə əhəmiyyətli kütləvi tədbirlər za
manı ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsində və
xüsusi tapşırıqların yerinə yetirilməsində fərqlən
diklərinə görə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin bir qrup əməkdaşları, o cümlədən
Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin rəisi, polis
polkovniki Orucov Vəfadar Adil oğlu da “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı

və Daşkəsən Rayon Polis
Şöbəsinin bütün şəxsi heyə
tini, veteranlarımızı təbrik
edirəm, onlara möhkəm can
sağlığı, xoşbəxtlik və bu
şərəfli xidmətlərində yeni
yeni uğurlar arzulayıram.
Çıxış edən Daşkəsən
Rayon Polis Şöbəsinin
rəisi polis polkovniki Və
fadar Orucov əvvəlcə
Azərbaycan
Respub
likasının Daxili İşlər naziri
generalpolkovnik Vilayət

Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Әliyev
tərəfindən xidməti vəzifələri yerinə yetirərkən
fərqləndiyinə görə peşə bayramında “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif olunması barədə qəbul edilmiş qərar
Daşkəsən rayon polisinin hər bir əməkdaşına, həmçi
nin bütün Daşkəsən rayonuna verilən qiymətdir.
Bu təltifə görə möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Әliyevə minnətdarlığımızı bildiririk.
Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin rəisi Orucov Və
fadar Adil oğlunu həm “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilməsi, həm də ona “polkovnik” rütbəsinin ver
ilməsi münasibətilə təbrik edirik.
Bir daha da 2 iyul – Azərbaycan Polisi Günü mü
nasibətilə Daxili İşlər naziri hörmətli Vilayət Eyvazovu

Eyvazovun təbrik mək
tubunu şöbəsinin şəxsi
heyətinə oxuyub, sonra
Azərbaycan
polisinin
yaranması və inkişaf tar
ixi haqqında danışıb.
Polis rəisi polkovnik Və
fadar Orucov “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif
edilməsinə
və
ona
göstərilən böyük etimada
görə möhtərəm Prezident
cənab İlham Әliyevə
minnətdarlıq
edib.

Bildirib ki, Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları
Azərbaycan qanunlarına, xalqa, Vətənə, ümummilli
lider Heydər Әliyev ideyalarına və Prezident cənab
İlham Әliyevə daim sadiqdirlər, onlar ictimai asay
işin, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorun
masında bundan sonra da şərəflə çalışacaqlar.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Әhəd Abıyev tədbirin sonunda polis əməkdaşlarına
və veteranlarına fəxri fərmanlar, qiymətli hədiyyə
lər təqdim edib.
Elmar ӘLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini –
dini qurumlarla işin təşkilatçısı
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ДАШКЯСЯНДЯ “1 ИЙУН – УШАГЛАРЫН БЕЙНЯЛХАЛГ МЦДАФИЯСИ ЭЦНЦ” ДАШКЯСЯНИН ЦМУМТЯЩСИЛ МЯКТЯБЛЯРИНДЯ “СОН ЗЯНЭ” ТЯДБИРЛЯРИ
iqli övlad olmaları, sentyabrda məktəbə gələcək, sinif naları tikilmiş, modul tipli məktəblər quraşdırılmış, əsaslı
İyunun 1də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin və Rayon
otaqlarına ilk kövrək addımlarını atacaq birincilərə
mübarək qədəmlər, bol uğurlar arzulanmışdır.
Xüsusilə qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti cənab İlham Әliyev və Respublikanın
Birinci vitseprezidenti Mehriban xanım Әliyeva
tərəfindən xalqımızın gələcəyi olan uşaqlara və gənclərə
göstərilən diqqət və qayğı, onların sağlam və bilikli

Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə şəhərin Heydər
Әliyev meydanında “1 İyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi
Günü”nə həsr olunmuş bayram tədbiri keçirilib.
Tədbirdə Daşkəsən rayon İcra Hakimiyyətinin məsul əmək
daşları, mədəniyyət müəssisələrinin, Gənclər və İdman idarəsinin
işçiləri, ümumtəhsil və məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin müəl
lim və şagird kollektivləri, valideynlər, ictimaiyyət nümayəndələri
iştirak ediblər.
Әvvəlcə tədbir iştirakçıları uşaqların əl işlərindən ibarət
sərgiyə baxıblar.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini Ca
vanşir Qocayev giriş nitqi ilə çıxış edərək Rayon İcra Hakimiyyə

yunun 14də Daşkəsən rayonun bütün tam orta
məktəblərində ənənəvi “Son zəng” tədbirləri tən
tənəli surətdə və yüksək təşkilatçılıqla qeyd olunmuş
dur.
Bu il rayonun 25 ümumtəhsil məktəbində təhsil alan
şagirdlərdən 188 nəfəri məzun adını qazanmışdır.
Tərtib edilmiş qrafikə uyğun olaraq Daşkəsənin icti
maisiyasi, sosialiqtisadi həyatında fəallıq göstərən nü
mayəndələr “Son zəng” şənliklərində iştirak etmişlər.
Tədbirlərdə ölkəmizdə təhsilin inkişafı istiqamətində
görülən işlər, bu sahədə Daşkəsəndə həyata keçirilən
ardıcıl layihələr barədə danışılmış, müstəqil həyata qədəm
qoyan məzunlara uğurlar, ölkəmiz və xalqımız üçün lay

İ
lemləri hər zaman diqqət mərkəzindədir. Ulu öndər Heydər
Әliyev uşaqlara dövlət səviyyəsində qayğını həmişə diqqət
mərkəzində saxlayırdı. Həmin kurs möhtərəm Prezident cənab
İlham Әliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Respublikamızın
hər yerində olduğu kimi rayonumuzda da bu sahəyə xüsusi diqqət
yetirilir. Uşaqlarımızın normal yaşaması, hüquqlarının qorunması,
təhsili, sağlamlığı, əyləncəsinin təşkili üçün müxtəlif tədbirlər
həyata keçirilir.

təmir işləri görülmüş, lazımi avadanlıqla təchiz olunmuş
və təhsil müəssisələrində çalışan müəllimpedaqoji
heyətin diaqnostik qiymətləndirilməsi keçirilərək məvaci
bləri artırılmışdır. Bu da təhsilin keyfiyyətinə öz müsbət
təsirini göstərmişdir. Həmin tədbirlər davam etdirilir.
“Son zəng” tədbirlərində şagirdlərin hazırladığı bir
birindən maraqlı ədəbibədii kompozisiyalar nümayiş olunmuş,
on birincilərin inamlı çıxışları, mənalı ürək sözləri bu gənclərin
Vətənin layiqli övladları olacağına inamı daha da artırmışdır.
“Son zəng” çalındıqdan sonra sehrli "Bilik açarı"nı
birincilərə verən məzunlar məktəbə əlvida demişlər.
Zaur MӘMMӘDOV

böyüməsi istiqamətində həyata keçirilən işlər Daşkəsən
rayonunda da öz əksini tapmışdır. Son illərdə rayonda
aparılan genişmiqyaslı abadlıqquruculuq işləri
çərçivəsində ən ucqar kəndlərdə belə yeniyeni məktəb bi

“МИЛЛИ ГУРТУЛУША ЭЕДЯН ЙОЛ”
yunun 14də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
təşkilatçılığı ilə 15 İyun – Milli Qurtuluş Günü mü
nasibətilə “Milli qurtuluşa gedən yol” adlı dəyirmi
masa keçirilib.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin konfrans za
lında keçirilən tədbirdə Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının müavini Namiq Süleymanov xalqımızın həy
atında bu günün böyük tarixi əhəmiyyəti və 1993cü ildə
ölkəmizdə yaranmış vəziyyətlə bağlı geniş məlumat verib.
O, qeyd edib ki, tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi
daxil olmuş 15 iyun sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük
ictimaisiyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür.
Ümummilli lider Heydər Әliyevin 1993cü il iyunun 15də
yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqımızın çoxəsrlik tarix
inə taleyüklü möhtəşəm siyasi hadisə kimi daxil olmuşdur.

İ

tinin Başçısı Әhəd Abıyevin adından “1 İyun – Uşaqların
Beynəlxalq Müdafiəsi Günü” münasibəti ilə uşaqları təbrik edib,
onlara göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Qeyd edib ki, 1950
ci il iyunun 1də BMT Baş Assambleyası tərəfindən təşkil olunan
"Qadınların Beynəlxalq Konfransı"nda uşaq hüquqlarının təmin
edilməsi ilə bağlı təkliflər səslənib və elə həmin tədbirdə də 1 iyun
tarixini uşaqların beynəlxalq müdafiəsinə həsr etmək barədə
qərar qəbul olunub. Bundan sonra həmin gün Uşaqların Beynəlx
alq Müdafiəsi Günü kimi tarixə düşüb. Azərbaycanda uşaq prob
Digər çıxış edənlər də keçirilən görüşü, səslənən dəyərli fikir
ləri uşaqlara olan qayğının əyani sübutu kimi qiymətləndiriblər.
Uşaqlara göstərdikləri sonsuz qayğıya, onların parlaq gələcəyi
naminə həyata keçirdikləri çoxsaylı işlərə görə ölkə başçısı cənab
İlham Әliyevə və Birinci vitseprezident çox hörmətli Mehriban
xanım Әliyevaya təşəkkürlərini ifadə ediblər.
Bayram tədbirində rayonun incəsənət ustaları ilə yanaşı,
istedadlı uşaqların ifasında konsert proqramları, rəqslər, balaca
idmançıların nümunəvi çıxışları və səhnəciklər nümayiş et
dirilib.
İsax MӘMMӘDOV
Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin
Daşkəsən rayon nümayəndəsi

Tale elə gətirib ki, 19911993cü illər müstəqilliyimizin ilk
illərinə təsadüf etsə də, ölkəmizin müasir tarixində hərc
mərclik, özbaşınalıq, anarxiya dövrü kimi xatırlanır. Həmin
dövrdə yalnız bir çıxış yolu var idi. Bu çıxış yolu görkəmli
dövlət xadimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mə
clisinin Sədri, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri Heydər
Әliyevin Bakıya dəvət olunmasından ibarət idi. Azərbaycan
dövlətçiliyinin gələcəyindən narahat olan xalqın ziyalıları
ulu öndər Heydər Әliyevə müraciət ünvanladılar. Xalq Hey
dər Әliyevin hakimiyyətə qayıdışını təkidlə tələb edirdi. Bu
müraciətləri nəzərə alan dahi rəhbər Bakıya qayıtdı. Bu
qayıdış xalqın istəyi, tarixi zərurət idi. Bu qayıdış insanların
qəlbinə bir inam və rahatlıq toxumu səpdi, ölkənin təh
lükələrdən xilas olacağına inamı artırdı.
Namiq Süleymanov habelə Prezident cənab İlham

Әliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bugünkü sürətli
inkişafından da danışıb.
Digər çıxış edənlər də bildiriblər ki, ümummilli lider
Heydər Әliyevin adı ilə bağlı olan Milli Qurtuluş Günü
Azərbaycan tarixinin şanlı qürur səhifəsinə çevrilib. Prezi
dent cənab İlham Әliyevin həyata keçirdiyi uğurlu daxili
və xarici siyasət Azərbaycanın inkişafını daha da
sürətləndirib. Bu isə Ümummilli lider Heydər Әliyevin
əsasını qoyduğu siyasətin davamlılığından xəbər verir.
Tədbirin sonunda “Qurtuluş mübarizəsinin qalibi”
adlı sənədli film nümayiş oluolunub.
Elmar ӘLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini –
dini qurumlarla işin təşkilatçısı

ДАШКЯСЯНДЯ 15 ИЙУН – МИЛЛИ ГУРТУЛУШ ЭЦНЦНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ ТЯДБИР КЕЧИРИЛИБ
yunun 13də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
Ombudsmanın Gəncə regional mərkəzi ilə birgə
“15 İyun 1993cü il: Dövlətçiliyin xilasının və insan
hüquqlarının
intibahının
başlanğıc
tarixi”
mövzusunda tədbir keçirib.
Daşkəsən Rayon Heydər Әliyev Mərkəzində təşkil ol
unmuş tədbirdə Rayon İcra Hakimiyyətinin baş məs
ləhətçisi Orxan Həsənov, Rayon Gənclər və İdman
idarəsinin rəisi Samir Həsənov, Ombudsmanın Gəncə re
gional mərkəzinin rəhbəri Səbuhi Abbasov və ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər.
Çıxış edənlər qeyd ediblər ki, 1993cü il iyunun 15i
Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olub
və həmin tarixdən sonra Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Әliyevin xilaskarlıq missiyası ilə həyata
keçirdiyi tədbirlər nəticəsində dövlətçiliyimiz yox olmaq
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təhlükəsindən xilas edilib. Bu gün milli qurtuluş ide
ologiyasının təntənəsi, müstəqil respublikamızın davamlı

inkişafında özünü bütün sahələrdə büruzə verir, regionda
və dünyada Azərbaycanın nüfuzu daha da artır.
Tədbirdə qeyd olunub ki, tariximizə Milli Qurtuluş
Günü kimi daxil olmuş 1993cü ilin 15 iyun günü hər bir
vətənpərvər azərbaycanlı üçün çox əzizdir. 26 il əvvəl
yenicə müstəqilliyini qazanan respublikamızı dağılmaq
dan, məhv olmaqdan xilas edən ulu öndər Heydər
Әliyevin düşünülmüş siyasəti sayəsində Azərbaycan öz
müstəqilliyini və dövlətçiliyini qoruyub saxlaya bilmişdir.
Heydər Әliyevdən sonra isə bu siyasəti möhtərəm Prezi
dentimiz cənab İlham Әliyev uğurla inkişaf etdirir, Azər
baycan daha da möhkəmlənir və qüdrətlənir.
Sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb.
Aidə NAĞIYEVA
RİHBAnın Sosialiqitsadi inkişafın təhlili və
proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdir müavini

ДАШКЯСЯНДЯ НЮВБЯТИ ГАНВЕРМЯ АКСИЙАСЫ

yunun 11də Daşkəsəndə Səhiyyə Nazirliyinin B.
Eyvazov adına ElmiTədqiqat Hematologiya və
Transfuziologiya İnstitutunun nəzdindəki Mərkəzi
Qan Bankı talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən
uşaqlar üçün qanvermə aksiyası keçirib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham

İ

Әliyevin təsdiq etdiyi "Hemofiliya və talassemiyadan əziyyət
çəkən uşaqlara qayğı" Dövlət Proqramına uyğun olaraq
keçirilən aksiyada rayonda fəaliyyət göstərən bütün idarə,
müəssisə və təşkilatların işçiləri, gənclər, o cümlədən icti
maiyyət nümayəndələri yüksək həvəslə və könüllü olaraq
iştirak edərək, hemofiliya və talassemiya xəstəliklərindən
əziyyət çəkən, qana ehtiyacı olan uşaqların köməyinə çatmaq
üçün bu nəcib və humanist xarakterli aksiyaya qoşulublar.
Aksiyasının keçirilməsində əsas məqsədlərdən biri də
tədarük olunan qan ehtiyatını artırmaqdır.
Respublika Mərkəzi Qan Bankı tərəfindən ezam ol
unmuş xüsusi tibb briqadasının həkimhematoloqları
tərəfindən hər bir donorun sağlamlığı onlardan qan analizi
götürülərək əvvəlcədən müəyyənləşdirilib. Aksiyada işti
rak edənlər qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar
üçün könüllü qan verməyin xeyirxah və savab iş, o cüm
lədən vətəndaşlıq borcu olduğunu bildiriblər.
Səhər saat 10dan axşam 17dək davam edən aksiya

zamanı 300 nəfərdən çox könüllü müayinədən keçib, on
ların 63 nəfərindən qan götürülüb.
Yığılan qan ehtiyatı xüsusi laboratoriyada müay
inədən keçirildikdən sonra yoxlanılaraq talassemiya və
digər qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün is
tifadə olunacaqdır.

ДАШКЯСЯНДЯ СЯЙЙАР “АСАН ХИДМЯТ” ФЯАЛИЙЙЯТ ЭЮСТЯРИБ
əyyar "ASAN xidmət”in nümayəndələri iyu
nun 13dən 27dək texnika ilə təchiz olunmuş
xüsusi avtobusla Daşkəsən şəhərində əhaliyə
səyyar xidmət göstəriblər.
Səyyar “ASAN xidmət”in həyata keçirilməsinin əsas
məqsədi dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat, yeni və
innovativ üsullarla təqdim edilməsi, vətəndaşlar üçün əlçatan
lığın təminatı və vətəndaş məmnunluğuna nail olunmasıdır.
15 gün müddətində həftənin 6 iş günü saat 10:00dan
18:00dək səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Azərbaycan
Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sosial
Müdafiə Fondu, Әmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və
Әdliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunub.
Xidmətlərə notariat fəaliyyəti, vətəndaşlıq vəziyyəti
aktlarının dövlət qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqələrinin ver
ilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportlarının
verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəy
işdirilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, mənzillər
üzərində mülkiyyət hüquqlarının ilkin və təkrar dövlət
qeydiyyatına alınması barədə çıxarışların, texniki pasport
ların verilməsi, torpaq üzərində mülkiyyət hüquqlarının
təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın,

“ASAN xidmət”in rayonda təşkili üçün lazımı şərait
yaradılaraq bütün texniki köməklik göstərilib.
Daşkəsən şəhəri Heydər Әliyev Mərkəzinin
qarşısında fəaliyyət göstərmiş səyyar “ASAN xidmət”ə
15 gün ərzində funksional yardımçı xidmətlər də daxil ol
maqla sakinlər tərəfindən ümumilikdə 849 müraciət edilib
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АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev və Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının kollektivi
Daşkəsən şəhər İӘDÜNnin mühasibi Şahmalı Әləkbərova
QARDAŞI ӘLӘKBӘROV ELXAN HӘMİD OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
***
Daşkəsən Rayon Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi Mirzəkərim Tağıyev və RMXnin kollektivi RMXnin əczaçısı
Zaman Әliyevə
ATASI ӘLİYEV MӘZAHİR RӘHİM OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
***
Daşkəsən Rayon Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi Mirzəkərim Tağıyev və RMXnin kollektivi RMXnin baş
mühasibi Kəmalə Әhmədovaya
ANASI MAHMUDOVA ӘRKİNAZ MEHDİ QIZININ
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

ELANLAR
Cəfərova Xalidə Məhəmməd qızının adına verilmiş JN
0021 (kod 50610038) torpağa mülkiyyət hüququna dair Dövlət
aktı itdiyi üçün etibarsız sayılır.
***
Daşkəsən rayonu Alaçançallar kənd sakini Məmmədov
Hamlet Böyükkişi oğlunun adına verilmiş torpağın mülkiyyət
hüququna dair JN0076 nömrəli (kod 50610038) Dövlət aktı
itdiyi üçün etibarsız sayılır.
***
Daşəsən şəhəri Səməd Vurğun küçəsi ev 4, mənzil 4ün
Məmmədov Razim Qədir oğlunun adına verilmiş 18.11.1994
cü il tarixli 751 nömrəli Qeydiyyat vəsiqəsi itdiyi üçün
etibarsız sayılır.

Баш редактор:

Elmar Ялийев
Телефон: (055) 803-03-17
(022) 215-52-83

***
Daşkəsən şəhəri Nizami küçəsi bina 20, mənzil 59un
Bağırova Nəzakət Məhərrəm qızının adına verilmiş
08.12.1992ci il tarixli 97 nömrəli Qeydiyyat vəsiqəsi itdiyi
üçün etibarsız sayılır.
***
Daşkəsən şəhəri Tofiq İsmayılov küçəsi bina 36, mənzil
29un Rzayev Arif İman oğlunun adına verilmiş 13.02.1995
ci il tarixli 862 nömrəli Qeydiyyat vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
***
Daşkəsən rayonu Qıyıqlı kənd sakini Abdullayev Ceyhun
Dəmir oğlunun hərbi bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

həmin torpaq sahəsinin planının və ölçüsünün verilməsi,
daşınmaz əmlakın təsvirinə, dövlət qeydiyyatına alınmış
hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə)
dair dövlət reyestrindən arayışların verilməsi, fərdi yaşayış
evləri üzərində mülkiyyət hüquqlarının təkrar dövlət qey
diyyatına alınması barədə çıxarışların, texniki pasportların
verilməsi, bank xidməti (dövlət rüsumlarının və xidmət
haqlarının qəbulu), tərcümə xidməti və tibb xidməti daxil
edilib.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən səyyar

və onlara yüksək səviyyədə xidmət göstərilib.
Belə bir şəraitin yaradılmasına görə bu xidmətdən
yararlanan hər bir Daşkəsən rayon sakini ölkə rəhbəri
cənab İlham Әliyevə dərin minnətdarlığını bildirib.

НАРКОМАНИЙА САЬАЛМАЗ ХЯСТЯЛИКДИР
Bu gün bəşəriyyəti düşündürən ən ağrılı problemlərdən
biri narkomaniya və geniş anlamda narkotizmdir.
Narkomanlığın tarixi qədimdir. Xaşxaş qozasından alı
nan şirə tibbi məqsədlər üçün istifadə edilmişdir. Yazıçı Lev
Tolstoy deyirdi: “Mən dünyada iki böyük bədbəxtlik
tanıyıram, bunlardan biri vicdan əzabı, o biri də sağalmaz
xəstəlik olan narkomaniyadır”.
Yunanca yuxu mənasındakı “narke”dən gələn və ingilis
dilinə “narkotik” olaraq keçən narkotik sözü keyitmə xü
susiyyəti olan, keyidən, eşitməz hala gətirən deməkdir.
Kimyəvi xüsusiyyətləri ilə canlı orqanizmlərin quruluşuna
təsir edən, suiistifadə halında isə cəmiyyət quruluşu üçün
böyük ölçüdə təxribata səbəb olan bu maddələr həm də ictimai
istiqamətdə iqtisadi və sosial çöküntü meydana gətirir.
Siqaretdən başlayaraq bütün narkotiklərin ən böyük zərəri
və təxribatı onun birbaşa beyinə, mərkəzi sinir sisteminə təsir et
məsidir. Narkotik insanı tarazlıqdan, normal yaşam və davranışlar
dan uzaqlaşdırır. Zəka və yaddaş pozğunluqlarına gətirib çıxarır.
Zəhərlənmə halında isə yüksək dozaya meyilli hüceyrələr məhv
olur. Narkotik asılılığı yaşayan insan ölü halına gəlir. İntiharların,
cinayətlərin, anarxiyanın əsasında narkotik durur. Daxili və xarici
düşmənlərin ən ağır silahı “narkotik” və narkotik xəstəliklərin
dağıdıcı gücü olan “narkotik mədəniyyətidir”.
Doza həddinin aşılması və zəhərli maddələrin qarışığı baş bey
inə öldürücü təsir göstərir. Beyin qabığı yavaşyavaş ölür. Narko
man natamam insana çevrilir. Bəzən hərəkət edə bilmir, heç bir
reaksiya göstərmir, düşünmür. Onların beyinləri ancaq fizioloji pros
esləri idarə edə bilir. Onları yedirtdikdə yeyir, danışa, əşyalardan is
tifadə edə bilmirlər. Beləcə illərlə ömür sürürlər. İnsanın bütün
maraqları, ümidləri, qarşısına qoyduğu məqsədlər getdikcə sönür.
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Son illər respublikamızda da narkotik vasitələrə və
narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı mübarizə daha da gü
clənmiş, bu sahəyə cavabdeh olan dövlət orqanları ilə yanaşı,
ictimai təşkilatlar da fəallığını xeyli artırmışlar.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Әliyev
narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizəni ümumdövlət vəzifəsi hesab edərək, 1996cı
il avqustun 26da müvafiq fərman imzalamış və problemin
həlli üçün keçirilən tədbirlər keyfiyyətcə yeni mərhələyə
qədəm qoymuşdur.
Bu fərman əsasında ölkəmizdə 2000ci ilədək narkoman
lığın yayılmasına, narkotik vasitələrin və psixotrop mad
dələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə
Ümummilli Proqram hazırlanmış, Narkomanlığa və Narkotik
Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyası yaradılmış, 18 iyun 1999cu ildə isə Milli
Məclis tərəfindən “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu qəbul olunmuşdur. Bu Qanunun
başlıca əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda narkotik
tərkibli bitkilərin kultivasiyası, narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin istehsalı, dərman preparatlarının və
xammalın hazırlanması qanunla qadağan edilmişdir.
Bəşəri bəla olan narkomaniyanın sərhəd tanımadan
genişlənməsi ölkəmiz üçün həlli vacib məsələlərdən birinə
çevrildiyindən, dövlətimiz bütün qüvvə və imkanlarını səfərbər
edərək bu bəlanın kökünün kəsilməsi istiqamətində gedən əsaslı
beynəlxalq mübarizəyə qoşulub, bu sahədə həyata keçirilən işlər
çərçivəsində zəruri qanunvericilik bazası yaradılıb, institusional
islahatlar həyata keçirilib. Azərbaycan müvafiq beynəlxalq
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sənədlərə və təşəbbüslərə qoşulub. Narkotik vasitələrin qanun
suz dövriyyəsinə qarşı mübarizə ilə bağlı Prezident cənab İlham
Әliyevin 13 fərmanı, 36 qanunu və 54 sərəncamı, Nazirlər Kabi
netinin isə 23 qərar və 5 sərəncamının qəbulu ölkəmizdə məhz
bu bəlaya qarşı görülən işlərin ciddiliyinin nəticəsidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013cü il 24 iyun
tarixli 2966 nömrəli Sərəncamı ilə “Narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və
narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 20132018ci illər üçün
Dövlət Proqramı” təsdiq edilmiş və uğurla həyata keçirilmişdir.
“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursor
larının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə
dair 2019–2024cü illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyul 2019cu il
tarixli Sərəncamı olmuşdur. Həmin Sərəncam Daşkəsən ray
onunda da rəhbərlik və icra üçün qəbul edilmişdir.
Narkotizmlə mübarizədə bütövlükdə cəmiyyətin,
dövlətin, xalqın, nəhayət hər bir şəxsin fərdi və birgə fəaliyyət
inə, barışmaz münasibətinə və əməli köməyinə böyük ehtiyac
vardır. Narkomanlıq eynən narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsinin coğrafiyası kimi sərhəd tanımır. Bu dəhşətli
xəstəlik dinindən, dilindən, irqindən, sosial vəziyyətindən və
s. asılı olmayaraq hamı üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir; o,
cinayətkarlığı, zorakılığı və sosial düzənsizlik yaradır, QİÇS
in sürətlə artmasına təkan verir, sosialiqtisadi inkişafı səngidir,
ailə və icmaları dağıdır, sosial partlayışlara sürükləyir.
Namiq SÜLEYMANOV
RİHBnin müavini, Narkomanlığa və narkotik vasitələrin
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Daşkəsən
rayon Komissiyasının sədri
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