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Щяр бир инсан цчцн
онун милли

мянсубиййяти
онун гцрур мянбяйидир.

Мян щямишя фяхр етмишям,
бу эцн дя фяхр

едирям ки,
Мян Азярбайъанлыйам!

Щейдяр Ялийев
ДАШКЯСЯНДАШКЯСЯН

Azərbaycanda iqtisadi sabitliyi təmin etmək, məşğulluqla bağlı problemləri həll etmək və makroiqtisadi və maliyyə sabitliyini
təmin etmək üçün 3.5 milyard manatdan artıq və ya 2 milyard dollardan çox sosialiqtisadi dəstək paketi qəbul olunmuşdur.
Ümumilikdə dövlət sektoru üzrə 900 mindən çox işçinin əməkhaqqı tam həcmdə saxlanılmaqla, qeyridövlət sektoru üzrə isə
690 min işçinin əməkhaqqının əhəmiyyətli hissəsi dövlət tərəfindən ödənilir. Bununla yanaşı, 600 min aztəminatlı, işsiz və qeyri
rəsmi çalışan vətəndaşa yaşayış minimumuna uyğun olaraq iki ay ərzində vəsait ödənilir. İşsiz şəxslərin sosial müdafiəsi üçün
ilin sonuna qədər 90 min ödənişli ictimai iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Banklar tərəfindən sahibkarlara yeni verilən
kreditlərin 60 faizinə dövlət zəmanəti veriləcəkdir. Pandemiyanın bilavasitə təsir etdiyi fəaliyyət sahələri üzrə vergiödəyicilərinə
2021ci il yanvarın 1dək olan dövr üçün vergi güzəştləri və vergi tətilləri ediləcəkdir. Bütün bunlar atılan addımların yalnız bir
hissəsidir. Ümumiyyətlə, dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə vətəndaşlarımız tərəfindən çox yüksək qiymət verilir.

İLHAM ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ

BAKI ŞƏHƏRİ, 4 MAY 2020Cİ İL

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin “Gәncә şәhәrinin, Daşkәsәn, Göygöl vә

Samux rayonlarının yaşayış mәntәqәlәrinin qazlaşdırılması ilә bağlı әlavә tәdbirlәr haqqında” 

SƏRƏNCAMI 

Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109cu maddәsinin 32ci bәndini rәhbәr tutaraq

qәrara alıram:

1. Gәncә şәhәrinin, Daşkәsәn, Göygöl vә Samux rayonlarının әrazi vahidlәrinin, o cümlәdәn yeni

yaşayış massivlәrinin (siyahı әlavә olunur) qazlaşdırılması işlәrinin davam etdirilmәsi mәqsәdilә

“Azәrbaycan Respublikasının 2020ci il dövlәt büdcәsindә dövlәt әsaslı vәsait qoyuluşu (investisiya

xәrclәri) üçün nәzәrdә tutulan vәsaitin bölgüsü”nün 1.11.1ci yarımbәndindә göstәrilmiş mәblәğin

9,0 (doqquz) milyon manatı Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Şirkәtinә ayrılsın.

2. Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi bu Sәrәncamın 1ci hissәsindә göstәrilәn

mәblәğdә maliyyәlәşmәni tәmin etsin.

3. Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti bu Sәrәncamdan irәli gәlәn mәsәlәlәri hәll etsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 2 mart 2020ci il.

• Martın 2də Prezident İlham Əliyev Polşanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş sə
firinin etimadnaməsini qəbul edib.
• Martın 2də Prezident İlham Əliyev Şah İsmayıl Xətainin heykəlinin köçürüldüyü yeni
salınmış parkda olub.
• Martın 3də Prezident İlham Əliyev Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının nü
mayəndə heyətini qəbul edib
• Martın 3də Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Rostov vilayətinin qubernatorunun
başcılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
• Martın 3də Prezident İlham Əliyev Goranboy rayonuna səfərə gəlib.
• Martın 3də Prezident İlham Əliyev Şəmkir rayonuna səfərə gəlib.
• Martın 3də Prezident İlham Əliyev Qazax rayonuna səfərə gəlib.
• Martın 4də Prezident İlham Əliyev Ağstafa rayonuna səfərə gəlib.
• Martın 4də Prezident İlham Əliyev Daxili Qoşunların “N” saylı hərbi hissəsinin
açılışında iştirak edib.
• Martın 4də Prezident İlham Əliyev Tovuz rayonuna səfərə gəlib.
• Martın 5də Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Müdafiə nazirini qəbul edib.
• Martın 10da Prezident İlham Əliyev altıncı çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məc 
lisinin ilk iclasında iştirak edib. 
• Martın 11də Prezidenti İlham Əliyevin və Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədovun iştirakı ilə AzərbaycanTürkmənistan sənədlərinin imzalanması
mərasimi olub.
• Martın 14də Prezident İlham Əliyev ilə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığı olub.
• Martın 16da Prezident İlham Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil
Babayevi qəbul edib.
• Martın 18də Prezident İlham Əliyev Abşeron dairəvi dəmir yolunun PirşağıGörədil
NovxanıSumqayıt hissəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib.
• Martın 21də Prezident  İlham Əliyev bir illik əməkhaqqı məbləğini Koronavirusla
Mübarizəyə Dəstək Fonduna ianə edib.
• Martın 24də Prezident İlham Əliyev Hövsan yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib.
• Martın 28də Prezident İlham Əliyev Bakıda “Yeni klinika” tibb müəssisəsinin
açılışında iştirak edib.
• Martın 31də Prezident İlham Əliyev İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovu qəbul edib.
• Aprelin 3də Prezident İlham Əliyev BakıSumqayıt yolunun genişləndirilməsi
çərçivəsində görülən işlərlə tanış olub.
• Aprelin 6da Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında tibbi maska
istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib.
• Aprelin 10da Prezident İlham Əliyev İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Türk Şurasının
videokonfrans vasitəsilə fövqəladə Zirvə görüşü keçirilib.
• Aprelin 14də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020ci ilin birinci rübünün sosial
iqtisadi yekunlarına həsr olunan videokonfrans şəklində müşavirə keçirilib.
• Aprelin 15də Gürcüstan tərəfinin təşəbbüsü ilə Gürcüstan Prezidenti Salome Zura
bişvili ilə Prezident İlham Əliyev videobağlantı formatında danışıblar.
• Aprelin 17də Prezident İlham Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və İqti
sadiyyat nazirlərinin iştirakı ilə videobağlantı formatında iclas keçirib.
• Aprelin 24də Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə çəkilən magistral qaz
kəmərinin açılışında iştirak edib.
• Aprelin 24də Prezident İlham Əliyev 3042 məcburi köçkün ailəsi üçün yaşayış bi
nalarından ibarət məhəllələrdə tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub.
• Aprelin 27də Litva tərəfinin təşəbbüsü ilə Litva Respublikasının Prezidenti Qitanas
Nauseda ilə Prezident İlham Əliyev videobağlantı formatında danışıblar.
• Aprelin 28də Prezident İlham Əliyevlə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının
prezidenti arasında videokonfrans keçirilib.
• Mayın 1də Prezident İlham Əliyev Baş prokuror Kamran Əliyevi videoformatda qəbul edib.
• Mayın 4də Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının Təmas
Qrupu formatında Zirvə görüşü keçirilib.
• Mayın 7də Prezident İlham Əliyev modul tipli ilk xəstəxana kompleksinin açılışında
iştirak edib.
• Mayın 9da Prezident İlham Əliyev iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun
məzarını ziyarət edib
• Mayın 9da Rusiyanın nüfuzlu "Natsionalnaya oborona" (“Milli müdafiə”) jurnalının
may buraxılışında Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi dərc olunub.
• Mayın 10da Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib.
• Mayın 10da Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin doğum günü münasi
bətilə ağac əkib.
• Mayın 12də Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda “Gilan Tekstil Park” MMCin tibbi maska
fabrikinin və qoruyucu kombinezonların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib
• Mayın 15də CISCO şirkətinin təşəbbüsü ilə Prezident İlham Əliyevlə bu şirkətin rəh
bərləri arasında videokonfrans keçirilib.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ: “ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
ÕßÑÒßËÈÉÈÍÈÍ ÉÀÉÛËÌÀÑÛÍÛÍ ÃÀÐØÛÑÛÍÛÍ ÀËÛÍÌÀÑÛ Ö×ÖÍ ÂÀÕÒÛÍÄÀ
×ÅÂÈÊ Âß ÇßÐÓÐÈ ÃÀÁÀÃËÀÉÛÚÛ ÒßÄÁÈÐËßÐ ÙßÉÀÒÀ ÊÅ×ÈÐÌÈØÄÈÐ”.



Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri cənab Əli Əsədovun 16
mart 2020ci il tarixli məktubunun icrası ilə əlaqədar koron
avirus infeksiyasına qarşı mübarizənin təşkil edilməsini təmin

etmək məqsədilə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətində vətəndaşların
qrup və fərdi surətdə qəbula gəlmələri təxirə salınaraq görüşlərin keçir
ilməsi müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılıb, yerlərdə səyyar görüşlərin
keçirilməsi təxirə salınmışdır.

Hazırda rayon sakinləri tərəfindən Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin rəh
bərliyinə və məsul şəxslərinə internet üzərindən və telefon rabitəsi ilə
müraciətlərin edilməsi üçün İcra Hakimiyyətinin rəsmi saytında və facebook
sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilmiş əlaqə vasitələri təqdim edilmişdir.
Vətəndaşlar həmin elektron vasitələr və telefon rabitəsi ilə əlaqə saxlaya bilirlər.

Vətəndaş müraciətlərinin elektron və telefon vasitəsilə qəbul edilməsi üçün
Rayon İcra Hakimiyyətində məsul əməkdaşlar müəyyənləşdirilmişdir. 

Rayon sakinləri müraciətlərini  Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmi
saytındakı elektron müraciətlər bölməsindən (www.dashkesenih.gov.az) və
rəsmi email (mail@dashkesenih.gov.az) vasitəsilə də ünvanlaya bilirlər. 

Koronavirus infeksiyası ilə bağlı Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı yanında yaradılmış Operativ Qərargah Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Administrasiyasından və Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan gündəlik daxil olan tapşırıq və tövsiyələrə uyğun olaraq
Daşkəsən rayonu ərazisində mövcud vəziyyəti nəzarətdə saxlayır.

Daşkəsən rayonunda sakinlər arasında baş vermiş ölüm hallarının  dərhal
dövlət qeydiyyatına alınması və bununla bağlı bütün tədbirlərin, o cümlədən
müvafiq məlumatların aidiyyəti dövlət qurumlarına  vaxtında, düzgün
ötürülməsi işinin təşkil edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin Administrasiyasından verilən tapşırıqların icrası operativ təmin edilir.

Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı yanında fəaliyyət göstərən Operativ
Qərargah tərəfindən İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları, inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndələr, bələdiyyələr, YAP fəalları, hüquqmühafizə, xüsusən də
rayon polis şöbəsinin yaxından köməkliyi ilə karantin rejiminin tələblərinə
əməl olunur, fərdi izahetməxəbərdarlıq işləri aparılır.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan xüsusi texnikalar
vasitəsi ilə Daşkəsən şəhərinin küçələrinin yuyulması qrafik əsasında davam
etdirilir. Bu prosses rayonun bütün əsas və məhəllə  yollarını əhatə edir.

Daşkəsəndə yüzlərlə yaşayış binasında, o cümlədən bütün inzibati bi
nalarda, ticarət obyektlərində, mehmanxanalarda, bazar və avtovağzal
ərazisində, bankomat və ödəniş terminallarında, şəhərin bütün küçələrində,
dayanacaqlarda, kənd və qəsəbələrdə dezinfeksiya işləri görülmüşdür.

Prezident cənab İlham Əliyevin humanist  siyasətinə, atdığı addımlara və
Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanın tapşırıq və tövsiyələrinə
uyğun olaraq Daşkəsəndə birlik və həmrəyliyə çağıran müxtəlif sosial kam
paniyalar təşkil edilir, insanlara maddi dəstək olunur.

Bu günədək Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkiatçılığı ilə 500dən
yuxarı maddi yardıma ehtiyacı olan  aztəminatlı ailələrə, ahıl sakinlərə, günə
muzd işləyən insanlara yardım edilmiş, könüllülər tərəfindən hər gün ehtiyacı
olan vətəndaşlara evlərdə sosialməişət xidmətləri göstərilmişdir.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçı Əhəd Abıyevin tapşırığı ilə
koronavirus pandemiyasının rayon ərazisində yoluxma hallarının qarşısının
alınması, bu sahədə aparılan müvafiq profilaktika işlərinin aparılması
məqsədilə  tədbirlər davam etdirilir.

Martın 12də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev rayon ərazisində yaylaq mövsümünün başlaması ilə
əlaqədar RİHBAnın məsul işçilərinin, kənd inzibati ərazi

dairəsi üzrə nümayəndələrin və bələdiyyə sədrlərinin iştirakı ilə müşavirə
keçirib.

Müşavirəni giriş nitqi ilə açan Əhəd Abıyev deyib:
– Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 iyun 2013cü il tarixli

156 nömrəli Qərarına əsasən dövlət torpaq fonduna aid yay otlaq sahələrinin
səmərəli istifadəsinin və mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədilə otlaq sahələri
hər bir rayonun özünə aid edilmişdir. O cümlədən də Daşkəsən rayonu
ərazisində olan yay otlaqlarının istifadəsinə nəzarət aidiyyəti üzrə Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinə verilmişdir.

Həmin qərarın icrası ilə bağlı aran rayonlarından və rayonun hüquqi və
fiziki şəxsləri tərəfindən 2020ci ilin yay mövsümü ərzində rayon ərazisində
olan yay otlaq sahələrinə davarların gətirilməsi ilə əlaqədar dövlət torpaq fon
duna aid yay otlaq sahələrinin səmərəli istifadəsi, mühafizəsi və xəstəliklərin
qarşısının alınması üçün baytarlıq xidməti tədbirlərini həyata keçmək, təsər
rüfat sahiblərinə heyvanların sağlamlıq vəziyyəti barədə baytarlıq şəhadət
naməsinin (Forma №1) verilməsini təmin etmək məqsədilə Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyəti başçısının 10 mart 2020ci il tarixli 13 nömrəli sərəncamı
ilə rayon ərazisində yerləşən yay otlaq sahələrinə gedən keçid yollarda 12 mart
2020ci il  tarixdən 30 iyun 2020ci il tarixə kimi GəncəDaşkəsən şosesində,
Bayan kəndi ərazisində yerləşən “Gülazar” bulağının yanında,  Çovdar kəndi
ərazisində yerləşən “Xanımcan” bulağının yanında nəzarət məntəqələri
yaradılır.

Əlavə olaraq bəzi yerlərdən sürülərin rayona qanunsuz olaraq gətirilməsi
hallarına yol verilir və bəzi təsərrüfat sahiblərinin şəxsi marağı səbəbindən
həmin təsərrüfatlar uçotdan və nəzarətdən yayındırılmağa çalışılır.
Aidiyyəti sahə inspektorlarının iştirakı ilə yaradılmış işçi qrupları
tərəfindən bunun qarşısı alınacaqdır və həmin sürülər ərazilərdən uza
qlaşdırılacaqdır.

Rayona qanunsuz yolla gətirilən həmin sürülər yerlərdə sakinlərə məxsus
əkin sahələrinə, pay torpaqlarına ziyan vurur. Yerli vətəndaşlarla, digər hüquqi

və fiziki şəxslərlə qarşıdurmalara, münaqişələrə, məhkəmə çəkişmələrinə
səbəb olur. 

Müvafiq sərəncama əsasən rayonunun yay otlaq sahələrinin keçid
ərazilərində yaradılan baytarlıq məntəqələrində və mövsüm ərzində bütün yay
laqlarda asayişin qorunması polis əməkdaşlarının iştirakı ilə təmin ediləcəkdir.

Yaradılan baytarlıq məntəqələrinə ayrılan baytar xidməti mütəxəssisləri
tərəfindən heyvanlar arasında baş verə biləcək epizootiyanının qarşısının alın
masından ötrü  keçid məntəqələrində, təsərrüfatlarda heyvanlar arasında bütün
xəstəliklər üzrə aparılmış profilaktiki tədbirlərin sənədləri tam yoxlanılmalı,
baytar şəhadətnaməsi olmayan sürülərin yaylağa buraxılmasına yol ver
ilməməlidir.

Baytarlıq məntəqələrinin mütəxəssislərinə xidməti istifadə məqsədilə
aidiyyəti şəxslərin, bələdiyyə sədrlərinin, icra nümayəndələrinin əlaqə tele
fonları və yerli sakinlərə məxsus təsərrüfatlarda olan heyvanların baş sayı
barədə siyahılar təqdim olunmuşdur.

Məntəqəyə yaxınlaşan hər bir təsərrüfat sahibi şəxsiyyətini təsdiq edən
sənədi, 1 №li baytarlıq şəhadətnaməsini, heyvanların baş sayı haqqında
arayışı və Rayon İcra Hakimiyyətinin möhürü ilə təsdiq olunmuş və məsul
şəxsin imzası ilə verilmiş müvafiq buraxılış vərəqəsini təqdim etdikdən sonra
sürüsünün yaylaqlara buraxılmasını təmin edə bilər.

Torpaq Məcəlləsinə, “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tələblərinə uyğun rayonumuzun milli sərvəti olan dövlət fondu
torpaqlarına aid yay otlaqlarının səmərəli istifadəsinin və mühafizəsinin təmin
edilməsi məqsədilə icarəçilər tərəfindən torpaqdan təyinatı üzrə düzgün isti
fadə edilməməsi, yay otlaq sahələrinin özbaşına icarəyə verilməsi, icarə

müqavilələrinin şərtləri pozulmaqla icarə haqlarının ödənilməməsi və s. bu
kimi halların qarşısının alınması üçün aidiyyəti tədbirlərin görülməsi tərə
fimizdən nəzarətdə saxlanılacaqdır.

Əhəd Abıyevin giriş nitqindən sonra müşavirədə fermerlər üçün daha əlve 
riş li şəraitin yaradılması üçün bu sahədə olan problemlər hərtərəfli təhlil
edilərək onların həlli yolları  müzakirə olunmuş, aidiyyəti şəxslərə tapşırıqlar
verilmişdir.
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Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Abıyev Əhəd Mikayıl

oğlu 1 aylıq vəzifə maaşını və icra hakimiyyəti aparatının əməkdaşları

aylıq və zifə maaşlarını, ümumilikdə  9170 manat məbləğində vəsaiti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ölkədə koronavirus infek

siyasına yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə aparılan pre

ventiv və profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi barədə çağırışına dəstək

olaraq dövlət başçısının 19 mart 2020ci il tarixli Fərmanı ilə yara dıl 

mış Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ianə edib lər.

D aşkəsən rayonunda koronavirus infeksiyasının yarada biləcəyi
təhlükəni aradan qaldırmaq, qabaqlayıcı profilaktik tədbirlər
həyata keçirmək məqsədilə əhali arasında xüsusi karantin re

jiminə riayət olunması üçün mobil qruplar tərəfindən ciddi təbliğat işləri
aparılır. Belə ki, Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları, inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəlikləri, bələdiyyələr, digər qurumlar və polis
orqanlarının nümayəndələri rayon ərazisində xüsusi karantin rejiminin
tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət, habelə fərdi izahetməxəbərdar
lıq işinin aparılmasını gücləndiriblər.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tövsiyə və tapşırıqlarına
uyğun olaraq,  mobil qruplar tərəfindən gündəlik olaraq, xüsusilə yaşı 65dən

yuxarı olan şəxslərlə mütəmadi maarifləndirici söhbətlər aparılır, onlara
sağlamlıqlarının qorunması üçün evdə qalmalarının vacibliyi bir daha izah ol
unur. 

Gücləndirilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə rayona girişçıxış, o cüm
lədən rayonlararası və şəhərlərarası nəqliyyat məhdudlaşdırılmışdır. Zəruri
nəqliyyat vasitələrinin  ərzaq, təcili tibbi yardım, qəzabərpa, xilasedici, ha
belə yük daşıyan avtomobillərin hərəkətinə icazə verilmişdir.

Mayın 4dək rayon ərazisində supermarketlər, ərzaq mağazaları və apteklər
istisna olmaqla, çayxana, kafe, restoran və digər ictimai iaşə və ticarət obyek
tlərinin fəaliyyəti dayandırılmışdır.

Könüllülər tərəfindən ehtiyacı olan rayon sakinlərinə sosialməişət xid

mətləri göstərilmişdir.
Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları elan edilən xüsusi karantin

rejimi qaydalarının təmin olunması və Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahın tələb və tövsiyələrinə riayət edilməsi məqsədilə rayon
ərazisində, eləcə də qəsəbələrdə xidməti avtomobillərdə olan səsgücləndiri
cilər vasitəsilə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması
istiqamətində görülən tədbirlər və tətbiq olunan qaydalar barədə əhaliyə
məlumat verirlər.

Daşkəsən rayonu ərazisində infeksiyanın geniş yayılmasına yol verməmək
üçün vətəndaşlarımızdan özünütəcrid tədbirlərinə uyğun davranmaq və karan
tin rejiminə ciddi riayət etmək tələb olunur.

A
zərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ

Qərargahın qərarına uyğun olaraq Daşkəsən rayonunda xü

susi karantin rejiminin tələblərinə, habelə sanitarepidemi

oloji normalara şərtsiz əməl olunması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi

davam etdirilir.

Aprelin 5də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd

Abıyevin birbaşa nəzarəti və iştirakı ilə Daşkəsən şəhərinin küçə və prospek

tlərində, ayrıayrı ərazilərdə, yaşayış və inzibati binalarda dezinfeksiya işləri

yenidən aparılıb.

İcra başçısı rayonun ərzaq marketlərində un, ərzaq, o cümlədən digər kənd

təsərrüfatı məhsullarına baxış keçirərək tapşırıqlarını verib.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev həmçinin

şəhər ərazisindəki apteklərdə olub, dərman və tibbi ləvazimatların, xüsusilə

maska, əlcək və tibbi spirtin satış qiymətləri barədə göstərişlərini verib,

Rayon Polis şöbəsinin rəisi ilə birgə 430 maska və əlcəyi ehtiyacı olan vətən

daşlara çatdırdırılmasını təşkil edib.

Qərargah üzvlərinin iştirakı ilə rayon ərazisində xüsusi karantin rejiminin

tələblərinə əməl edilməsinə baxış keçirən icra başçısı sosialyönümlü

məsələrin həllinin nəzarətdə saxlanılmasının vacibliyini vurğulayaraq

aztəminatlı ailələrə maddi yardım göstərib.

Polis maşınlarından səsgücləndiricilərlə koronavirusla bağlı çağırışlar

vətəndaşlara çatdırılıb, küçələrə icazəsiz çıxmağın qadağan olunması izah

edilib. 

Sakinlərin vaxtaşırı həkim müayinəsindən keçirilməsi tapşırılıb. Qeyd

edilib ki, xüsusi karantin rejiminə əməl etmək mütləqdir.

Daşkəsən rayonunda sabitlik olmaqla koronavirus infeksiyasına qarşı

gündəlik dezinfeksiya işləri aparılır, əhalinin sağlamlığının qorunması,

virus infeksiyasının törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi

ilə xüsusi karantin rejiminə əməl edilməklə vətəndaşlara evdə qal çağırışı

edilir.
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O, müsahibəsində deyib:
 Martın 25də Daşkəsən rayonunda bildirirəm ki, Koronavirus (COVİD  19)

infeksiyasının Daşkəsən rayonu ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin, yoluxma
hallarının qarşısının alınması məqsədilə, o cümlədən bu məsələ ilə bağlı Azər
baycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasından verilən tapşırıqların
icrasını operativ təmin etmək üçün  Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətində qərar
gah yaradılmışdır.

Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış xüsusi Qərargahın tapşırıq və
tövsiyələrinə uyğun olaraq Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan
xüsusi texnikalar vasitəsi ilə Daşkəsən şəhərinin küçələri yuyulur və rayon
ərazisində dezinfeksiya işləri mütəmadi olaraq aparılır.

Hörmətli dövlət başçısının dəstəyi nəticəsində bu gün Daşkəsən rayonunun
kommunal strukturlarında texnika və maliyyə təminatı baxımından heç bir prob
lemimiz yoxdur.

Bu proses rayonun bütün məhəllə və yollarını əhatə edir. Bundan əlavə, gün ərzində
yaşayış binalarının həyətlərində, giriş bloklarında, pilləkənlərdə, meydançalarda və sakin
lərin daha çox olduğu yerlərdə dezinfeksiyaedici tədbirlər aparılır.

Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəb
büsü ilə yaradılmış ümummilli həmrəyliyə, birliyə çağıran Koronavirusla
Mübarizəyə Dəstək Fonduna Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin kollektivi öz
bir aylıq vəzifə maaşlarını ianə etməklə qoşulublar.

Rayon ərazisində koronavirus infeksiyası ilə bağlı aparılan tədbirlər davam et
dirilərək tərəfimizdən ciddi nəzarətdə saxlanılır,  əhalinin sağlamlığının qorun
masını başlıca məqsəd kimi qəbul edərək koronavirus infeksiyasının yayılmasının
qarşısının alınması ilə bağlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın xüsusi
karantin rejiminin tətbiq edilməsi barədə tapşırıq və tövsiyələri Daşkəsəndə həyata
keçirilir.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı yanında yaradılmış Qərargahda vax
taşırı müşavirələr keçirilməklə tapşırıqlar verilir, koronavirusa qarşı mübarizə
aparılır.

Allah cənab Prezidentimizi qorusun, cənab Prezidentimiz də xalqımızı, dövlə
timizi qorusun, Tanrı köməyi olsun.

22 ÌÌ ÀÀ ÐÐ ÒÒ -- ÌÌ ÀÀ ÉÉ   22 00 22 00ÄÄ ÀÀ ØØ ÊÊ ßß ÑÑ ßß ÍÍ
ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДА КОРОНАВИРУС (ЪОВИД – 19)

ИНФЕКСИЙАСЫНА ГАРШЫ ДЕЗИНФЕКСИЙА ИШЛЯРИ ДАВАМ ЕТДИРИЛИР
ДАШКЯСЯН РАЙОНУ ЯРАЗИСИНДЯ 2020-ЪИ ИЛ ЙАЙЛАГ

МЮВСЦМЦНЦН БАШЛАНМАСЫ ИЛЯ ЯЛАГЯДАР МЦШАВИРЯ КЕЧИРИЛИБ

ДАШКЯСЯНДЯ ХЦСУСИ КАРАНТИН РЕЖИМИНИН ТЯЛЯБЛЯРИНИН ЙЕРИНЯ ЙЕТИРИЛМЯСИ ИЛЯ БАЬЛЫ
ЯЩАЛИ АРАСЫНДА МААРИФЛЯНДИРМЯ ИШЛЯРИ АПАРЫЛЫР, БЦТЦН ЗЯРУРИ ТЯДБИРЛЯР ЭЮРЦЛЦР

ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДА АПРЕЛИН 5-ДЯ КОРОНАВИРУС ИНФЕКСИЙАСЫНА
ГАРШЫ ЩЯРТЯРЯФЛИ МЦБАРИЗЯ ТЯДБИРЛЯРИ КЕЧИРИЛИБ
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Möhtərəm Prezident cənab İlham
Əliyevin “biz birlikdə güclüyük”,
“daim vətəndaşların yanında

olun!”  çağırışlarına uyğun olaraq Daşkəsən
rayonunda da koronavirus pandemiyasının
yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə
ölkəmizdə tətbiq edilən xüsusi karantin rejmi
qaydalarına ciddi əməl olunmaqla “evdə qal”
kampaniyası çərçivəsində müxtəlif xeyriyyə
tədbirləri həyata keçirilir.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən
aprelin 30da rayonda yaşayan 58 aztəminatlı, yaşlı
və tənha insanlara, işsiz, imkansız ailələrə müxtəlif
ərzaq məhsullarından ibarət bağlamalar verilib.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev imkansız ailələrlə görüşərkən bildirib
ki, müqəddəs Ramazan ayı, orucluq günlərində
aztəminatlı, ahıl və işsiz ailələrə maddi yardımlar
veri lir, rayonda koronavirusla bağlı xüsusi karantin
rejimi tətbiq olunur, bütün  zəruri tədbirlər də görülür.
Çox sevindirici haldır ki, hazırda Daşkəsəndə ko
ronovirus xəstəliyinə yoluxma halı yoxdur.

Daşkəsənlilər vətəndaşların qayğısına qalaraq
onların rifahı üçün yorulmadan çalışdıqlarına görə
möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevə və Bir
inci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevaya
dərin minnətdarlıqlarını bildirirlər.

Aprelin 10da Daşkəsəndən millət vəkili seçilən Kamran Bayra
mov koronavirusa qarşı keçirilən tədbirlər Daşkəsən rayonunda
çərçivəsində aztəminatlı ahıl, tənha yaşayan 30 ailəyə ərzaq

yardımı edib.
Ərzaq məhsulları olan bağlamalar könüllülər tərəfindən ailələrə çatdırılıb.
Kamran Bayramov həmçinin seçicilərə Nazirlər Kabineti yanında Operativ

Qərargahın ölkə ərazisində tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar
maarifləndirici tövsiyələrini verib, seçicilərini xüsusi karantin rejiminin qay
dalarına ciddi əməl etməyə çağırıb.

Bundan əlavə, deputat Kamran Bayramov bir aylıq vəzifə maaşını da  Ko
ronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ianə edib.

Yaşlı sakinlər bu nəcib təşəbbüsə, əhalinin sağlamlığını daim diqqətdə
saxlayan, koronavirusun ölkə ərazisində yayılmasına qarşı həyata keçirdiyi
operativ mübarizə tədbirlərinə görə Prezident cənab İlham Əliyevə və Birinci
vitseprezident Mehriban xanım Əliyevaya dərin minnətdarlıqlarını bildirblər.

*** 
APRELİN 24DƏ MİLLƏT VƏKİLİ KAMRAN BAYRAMOV

DAŞKƏSƏN RAYONUNDA AZTƏMİNATLI VƏ TƏNHA YAŞAYAN
AİLƏLƏRƏ BİR DAHA ƏRZAQ YARDIMI EDİB.

Millət vəkili Kamran Bayramov koronavirusa qarşı keçirilən tədbirlər
çərçivəsində aztəminatlı və tənha yaşayan 7 ailəyə ərzaq payı göndərib.

Ərzaq məhsulları olan bağlamalar könüllülər tərəfindən ailələrə çatdırılıb.
Bu təşəbbüsə sevinən ailələr bildiriblər ki, koronavirus pandemiyasının
dünyanı bürüdüyü bir vaxtda ölkəmizdə bu xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün
qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi barədə qətiyyətli qərarlara, yürüdülən
məqsədyönlü və düzgün siyasətə, vaxtında elan edilmiş karantin rejiminə və
aparılan islahatlara görə bu problemin ölkəmizə vurduğu zərər minimuma
endirilib. 

Sakinlər məhz möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin insanlara
göstərdiyi qayğı, diqqət və dəstək sayəsində ölkəmizdə pandemiyanın tezliklə
bitəcəyinə inandıqlarını və bu yolda atılan hər bir addımı dəstəklədiklərini
deyiblər. Həyata keçirilən operativ mübarizə tədbirlərinə görə ölkə rəhbərinə
və Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevaya dərin minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

D aşkəsən Rayon İcra

H a k i m i y y ə t i n i n

başçısı Əhəd Abıyevin

iştirakl ilə keçirilən müşavirədə

koronavirusa qarşı görülən

işlər təhlil edilib, həmçinin xü

susi karantin rejimi ilə əlaqədar

yerlərdə vəzifə borclarının

icrası ilə bağlı vəziyyət müza

kirə olu nub, tapşırılıb ki,

ticarət və xidmət sahələrinin

fəaliyyəti zəruri sosial davranış

və sanitarepidemioloji qay

dalara uyğun həyata keçir

ilməli, ictimai yerlərdə insanlar

10 nəfərdən artıq qruplarda

cəmləşməməli, tibbipofilaktik qaydalara

əməl etməklə maarifləndirmə və təbliğat

işləri mütəmadi olaraq aparılmalıdır.

Rayon rəhbəri vurğulayıb ki, Prezident cənab

İlham Əliyevin humanist  siyasətinə, atdığı ad

dımlara və Birinci vitseprezident Mehriban

xanım Əliyevanın tapşırıq və tövsiyələrinə

uyğun olaraq Daşkəsəndə birlik və həmrəyliyə

çağıran müxtəlif sosial kampaniyalar təşkil ol

unaraq aztəminatlı ailələrə, ahıl sakinlərə maddi

yardımlar edilir, ərzaq bağlamaları verilir,

vətəndaşlara evlərdə sosialməişət xidmətləri

göstərilir, xüsusi karantin rejimi qaydalarına

ciddi əməl olunmaqla “Evdə qal!” kampaniyası

çərçivəsində müxtəlif xeyriyyə tədbirləri həyata

keçirilir.

Əhəd Abıyev müşavirədə rayon əra zisində

xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozan Za

ğalı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nü

mayəndəsi Əzizov Hətəm Musa oğlu

barəsində deyib: “Daşkəsən Rayon İcra

Hakimiyyəti Başçısının Zağalı kənd inzibati

ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Əzizov

Hətəm Musa oğlunun Nazirlər Kabineti

yanında Operativ Qərargah tərəfindən ölkə

ərazisində elan edilən xüsusi karantin rejimi

dövründə öz vəzifə səlahiyyətlərindən suiis

tifadə etməklə xüsusi karantin rejimi qay

dalarını pozaraq sərbəst hərəkət etmək

istəyən şəxslərə qanunsuz arayışlar verməsi

əsaslı faktlarla müəyyən edilmişdir.

Belə ki, 1 may 2020ci il tarixdə Daşkəsən

Rayon İcra Hakimiyyətinin məsul işçiləri

tərəfindən aparılan yoxlama zamanı Əzizov

Hətəm Musa oğlu ilə bağlı işində əsaslı şüb

hələr müəyyənləş di ri 

lərək toplanmış mate

riallar əsasında akt

tərtib olun muşdur. 

Məlum olmuşdur

ki, Əzizov Hətəm

Musa oğlu fəaliyyəti

dövründə 2 dəfə

cinayət əməllərinə

görə həbs olunsa da,

bu faktı tərcümeyi

halında saxtalaş dı ra 

raq gizlətmişdir. Belə

ki, 2000ci ilin avqust

ayında Xanlar Rayon

Məhkəməsinin hökmü

ilə 2 il 6 ay həbs olun

muş, cəzasını həbs xa 

nada çəkmişdir. Eyni

zamanda o, Daşkəsən

Rayon İcra Ha ki miy 

yəti Başçısınının Za

ğalı kənd inzibati ərazi

dairəsi üzrə nüma yən 

dəsi işlədiyi dövrdə

fəaliyyətində dövlət

qulluğuna zidd yol

verdiyi nöqsanlara

görə 7 iyul 2019cu il

və 24 fevral 2020ci il

tarixlərdə töhmət

almışdır. 

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti

Başçısının 02 may 2020ci il tarixli 43 nöm

rəli əmri ilə Zağalı kənd inzibati ərazi dairəsi

üzrə nümayəndəsi Əzizov Hətəm Musa oğlu

nun dövlət qulluğuna xitam verilərək tut

duğu vəzifədən azad edilmişdir.

Tərtib edilmiş aktda vəzifə saxtakarlığı,

xüsusi karantin rejimi qaydalarının pozul

ması, sərbəst hərəkət etmək istəyən vətən

daşlara 17 ədəd qanunsuz arayışın

ve ril məsini göstərən faktlarla yanaşı, Əzizov

Hətəm Musa oğlunun fəaliyyətində qa

nunazidd hərəkətlərə dair əsaslı şünhələr

olduğu üçün Daşkəsən rayon Prokuror

luğunda Azərbaycan Respublikasının

Cinayət Məcəlləsinin 313cü (vəzifə saxtakar

lığı) maddəsi ilə hazırda cinayət işi

başlanılıb, Azərbaycan Respublikasının Baş

prokurorunun müavini Rüstəm Usubovun

nəzarətində olmaqla, zəruri istintaq tədbir

ləri aparılır.

Əgər hər hansı icra nümayəndəsinin

fəaliyyətində qanunazidd hərəkətlərə dair

əsaslı şübhələr olarsa, onun barəsində ən

ciddi zəruri hüquqi tədbirlər görüləcəkdir”.

Qərargah üzvü Daşkəsən Rayon Polis

şöbəsinin rəisi Azay Ağayev çıxışında qeyd edib

ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərar

gahın qərarlarına rayon ərazisində ciddi surətdə

riayət olunması və həmin qərardan irəli gələn

qaydaların yerlərdə əhaliyə çatdırılması is

tiqamətində Rayon Polis Şöbəsi tərəfindən

bütün tədbirlər görülür, hər bir vətəndaşa həs

saslıqla yanaşılır.

Rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru

Mirzəkərim Tağıyev isə bildirib ki,

COVİD19 infeksiyasına qarşı

mübarizə tədbirlərinin daha operativ

həyata keçirilməsi üçün xüsusi işçi

qrupunun rayonda fəaliyyəti davam

edir. Məhz Prezident cənab İlham

Əliyevin və Birinci vitseprezident

Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi

ilə vətəndaşların sağlamlığının

qayğısına qalaraq görülən işlərin

nəticəsidir ki, hazırda Daşkəsən ray

onunda koronavirusa yoluxan yoxdur.

Daha sonra çıxış edən Daşkəsən

şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nü

mayəndəsi (İƏDÜN) Nüsrət Vəliyev,

Dəstəfur kənd İƏDÜNsi Lalə

Cəfərova, Əmirvar kənd İƏDÜNsi Rüfət

Bədəlov, Bayan kənd İƏDÜNsi Firuddin

Həsənov, Kəmərqaya kənd İƏDÜNsi Qurban

Səfərov, Yuxarı Daşkəsən qəsəbə İƏDÜNsi

Nizami İmanov və başqaları çıxışlarında Prezi

dent cənab İlham Əliyevə və Birinci vitseprezi

dent Mehriban xanım Əliyevaya  minnətdarlıq

edərək bildiriblər ki, ölkə başçısı cənab İlham

Əliyevin ətrafınızda sıx birləşərək koronavirus

təhlükəsinə qarşı daşkəsənlilər birmənalı olaraq

həmrəylik nümayiş etdirirlər.

Müşavirənin sonunda Daşkəsən Rayon İcra

Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev Prezident

cənab İlham Əliyevin “Daim vətəndaşların

yanında olun” tapşırığına uyğun olaraq hər kəsə

məsuliyyətli olmağı və tələb olunan karantin re

jimi qaydalara əməl edilməsində qüsursuz

fəaliyyət göstərməyi bir daha tapşırıb.

Martın 30da Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsi bəşəriyyətin bəlasına çevrilən
COVID19 koronavirus pandemiyasının ölkə ərazisində yayılmasının
qarşısının alınması, vətəndaşların sağlamlığının qorunması məqsədilə

Prezident cənab İlham Əliyevin sosial həmrəylik nümayiş etdirilməsi barədə nəcib
tövsiyələrinə uyğun olaraq irəli sürdüyü təşəbbüsə, həyata keçirilən sosial izolyasiya
tədbirlərinə dəstək olaraq aksiya təşkil edib.

Tədbir çərçivəsində Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən 15 aztəmi
natlı ailəyə tibbi ləvazimatlar, ərzaq yardımları edilib. Həmçinin vətəndaşlara bir daha
gigiyena qaydalarına riayət olunmasının əhəmiyyəti çatdırılıb, özlərinin və yaxınlarının
müəyyən edilmiş qayda və tövsiyələrə əməl edərək sağlamlıqlarını qorumalarının vacibliyi
xatırlanıb.

Rayon sakinləri Daşkəsən polisi tərəfindən keçirilən bu nəcib aksiyaya və göstərilən
diqqətə görə Prezident cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirib lər.

Ö lkənin bütün ərazi və bölgələrində
olduğu kimi koronavirusla
mübarizənin davam etdiyi  müd

dətdə Prezident cənab İlham Əliyevin insanlara
yardım etmək çağırışlarına qoşularaq
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti  aztəminatlı
işsiz ailələrə, ahıl sakinlərə, günəmuzd işləyən
insanlara yardım edir, vətəndaşlara evlərdə
sosialməişət xidmətləri göstərilir.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev tərəfindən 100lərlə aztəminatlı, maddi
yardıma ehtiyacı olan ailələr, rayonda əsasən yaşı 65
dən yuxarı olan ahıl sakinlər nəzarətə götürülür,
diqqətdə saxlanılır, onlar qayğı ilə əhatə olunurlar.

Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin hu
manist  siyasətinə, atdığı addımlara və Birinci
vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanın
tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq Daşkəsəndə

birlik və həmrəyliyə çağıran müxtəlif sosial kam
paniyalar təşkil edilir, insanlara dəstək olunur.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı
yanında fəaliyyət göstərən Operativ Qərargah
tərəfindən YAPın fəal üzvləri, hüquqmühafizə,
xüsusən də rayon polis şöbəsinin yaxından
köməkliyi ilə karantin rejiminin tələblərinə, ko
ronavirusla bağlı dövlətin zəruri bildiyi bütün təd
birlərə uyğun addımlar atılır.

K oronavirus infeksiyasının ölkədə
yayılmasının qarşısının alınması
məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında

Operativ Qərargah tərəfindən ölkədə xüsusi
karantin rejiminin elan edilməsi çərçivəsində
65 yaşdan yuxarı insanların evdən çıxması
qadağan edilib. Bu da koronavirus infek
siyasına yoluxma riski yüksək olan həmin kate
qoriyadan olan insanların pandemiyadan

qorunması məqsədinə xidmət edir.
Bu məqsədlə ƏƏSMN yanında DSMFnin

Daşkəsən rayon şöbəsinin sosial xidmət işçiləri,
YAP fəalları, QACın Daşkəsən nümayəndəliyinin
könüllüləri rayonun yaşlı, ahıl sakinlərə sosial xid
mətlər göstərirlər.

Sosial xidmət işçiləri və könüllülər tərəfindən
tənha yaşayan və yaşı 65dən yuxarı olan ahıl
şəxslər evlərində sosial məişət xidmətləri ilə

təmin edilirlər. Onlara ev təsərrüfatı ilə bağlı
işlərdə, təmizlik işlərində, əsas tələbat mallarının,
dərman vasitələrinin alınmasında, kommunal
ödənişlərin edilməsində və s. köməklik göstərilir,
ehtiyac duyduqları sosial məişət xidmətləri ilə
əhatə olunurlar.

Hazırda rayonda yaşı 65dən yuxarı 152
nəfərdən artıq vətəndaş gündəlik olaraq evlərində
sosial xidmətlərlə təmin edilirlər.

A
prelin 20də Daşkəsən Rayon İcra

Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev

inzibati ərazi dairəsi üzrə nü

mayəndələrlə keçirdiyi videokonfransda ko

ronovirusa qarşı mübarizəyə dair tapşırıqlarını

verib.

Müşavirədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ

Qərargahın təlimat və tövsiyələrinin Daşkəsən

rayonunda əhaliyə çatırılması istiqamətində əməli

tədbirlərin görülməsi, xüsusi karantin rejiminin

tələblərinə ciddi şəkildə riayət oluması, maari

fləndirmə işlərinin aparılması vurğulanıb.

İcra başçısı rayon ərazisində xüsusi karantin re

jiminin tələblərinin şərtsiz yerinə yetirilməsi, xü

susi qayğıya ehtiyacı olan vətəndaşların, əsasən də

yaşı 65 yuxarı olan sakinlərin nəzarətə götürülərək

diqqətdə saxlanılması ilə bağlı göstərişlərini verib.

Əhəd Abıyev hazırda ölkədə müşahidə olunan

həssas dövrdə möhtərəm Prezident cənab İlham

Əliyevin “Daim vətəndaşın yanında olun”, “Biz

birlikdə güclüyük” çağırışlarına uyğun olaraq

videokonfrans vasitəsilə hər kəsi məsuliyyətli ol

maqla  tələb olunan karantin rejiminin qaydalarına

əməl etməsini bir daha tapşırıb.

Aprelin 23də Rayon İcra Hakimiyyə
tinin başçısı Əhəd Abıyev inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndələrin iştirakı

ilə keçirdiyi videomüşavirədə vətəndaşların da
qəbulunu keçirib.

Əhəd Abıyev 21 nəfər rayon sakininin birbaşa
videobağlantı vasitəsilə müraciət və təkliflərini
dinləyib. Qəbul zamanı vətəndaşlar xüsusi karan
tin rejiminin tələblərinə riayət etdiklərini,
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı yanında
yaradılmış Operativ Qərargah tərəfindən verilən
təlimat və tövsiyələrin əhaliyə mütəmadi çat
dırıldığını bildiriblər. 

Vətəndaşlar qeyd ediblər ki, koronavirusla bağlı
xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunmasına bax
mayaraq, rayonda ərzaq və tibbi ləvazimatlarla
təminat normaldır, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
sakinlər nəzarətə götürülərək diqqətdə saxlanılır,
onlara sosialməişət xidmətləri göstərilir, aztəmi
natlı və işsiz ailələrə maddi yardımlar verilir.
Daşkəsəndə, xüsusən polis şöbəsinin və həkim
lərin köməkliyi ilə görülən zəruri tədbirlərin
nəticəsidir ki, rayon ərazisində hazırda koron
avirus xəstəliyinə yoluxan yoxdur. 

Rayon sakinləri vaxtında həyata keçirilən
qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində baş verə biləcək
koronavirus xəstəliyinin qarşısının alınmasında

hər bir vətəndaşın qayğısına qalaraq  yorulmadan
çalışdıqlarına və görülən bütün işlərə görə
möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevə və Bir
inci vitseprezident hörmətli Mehriban xanım
Əliyevaya öz dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Videokonfrans vasitəsilə möhtərəm Prezident
cənab İlham Əliyevin “daim vətəndaşların
yanında olun”, “biz birlikdə güclüyük”, “evdə qal”
çağırışlarına uyğun olaraq hər kəsə məsuliyyətlə
xüsusi karantin rejiminin qaydalarına əməl etmək
bir daha tapşırılıb.

Vətəndaşların müraciətləri kənd ərazilərində
yay otlaq sahələrinin yerli sakinlərə aid olduğu
halda, lakin qonşu rayonlardan dolayı yollarla ayrı
ayrı işbazlar tərəfindən qanunsuz olaraq malqar
aların gətirilməsinin və bunun nəticəsində
kəndlərdə yarana biləcək sabitliyi pozan kriminal
hadisələrin qarşısının alınması, bəzi kənd yol
larının təmiri, kəndlərdə içməli su probleminin
həlli, yararsız elektrik dirəklərinin, təhlükə yaradan
naqillərin dəyişdirilməsi, intensiv yağan yağışların
yaratdığı selsuları nəticəsində şəhər ərazisində
uçmuş, dağılmış istinad divarlarının bərpası,
çoxmərtəbəli yaşayış binalarının fasadlarının təmir
edilməsi və digər problemlər barədə olub.

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı aidiyyəti
yerli idarə və qurumların rəhbərləri ilə birgə icrası

mümkün olan müraciətləri həll edib, bəzi
məsələlərin həlli ilə bağlı mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarına çatdırılması üçün söz verilib.

Videoqəbulunun sonunda Əhəd Abıyev vətən
daşlara bildirib: “Daşkəsən rayonunda güclü
yağışlardan sonra möhkəm qar yağıb. Hazırda in
tensiv güclü qarın yağması davam edir. Belə ki,
rayon mərkəzi ilə kəndlərarası yollar vaxtaşırı
qardan təmizlənir. Amma yerlərdə içməli suyun,
elektrik və qazın təchizatı ilə bağlı müəyyən çətin
liklər vardır. Güclü qarın yağması müvəqqəti
çətinliklər yaratsa da, biz daxili imkanlar hesabına
bəzi problemli məsələlərin aradan qaldırılmasına
çalışırıq. İnanırıq ki, hörmətli Baş Nazir Əli Əsə
dov, həm də Operativ Qərargahın sədri kimi bu
ciddi məsələ, rayonda iqlim şəraitinin şaxtalı,
qarlı, çox sərt olması ilə bağlı Daşkəsəndə yaran
mış problemlərin həllinə, təbii fəlakətin yaratdığı
selsuları nəticəsində uçubdağılmış yol kənarı isti
nad divarlarının tezliklə bərpa olunmasına,
yararsız elektrik dirəklərinin dəyişdirilməsinə,
çoxmərtəbəli binaların fasadlarına dəymiş ziyan
ların aradan qaldırılmasına dair aidiyyəti nazir
liklərə göstərişlər verərək müvafiq tədbirlər
görəcəkdir. Bir sözlə, Daşkəsən şəhərində, ray
onun qəsəbə və kəndlərində bu ciddi məsələlərin
həllinə köməklik mütləq vacibdir”.

ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДА АЗТЯМИНАТЛЫ ВЯ ЕЩТИЙАЪЫ
ОЛАН ИМКАНСЫЗ АИЛЯЛЯРЯ ЙАРДЫМЛАР ЕДИЛИБ

ДАШКЯСЯН РАЙОНУНУН МИЛЛЯТ ВЯКИЛИ КАМРАН БАЙРАМОВ
АЗТЯМИНАТЛЫ ТЯНЩА ЙАШАЙАН 30 АИЛЯЙЯ ЯРЗАГ ЙАРДЫМЫ ЕДИБ

ДАШКЯСЯНИН ИЪРА БАШЧЫСЫ ЯЩЯД АБЫЙЕВ ВЯТЯНДАШЛАРЫН
ВИДЕОБАЬЛАНТЫ ИЛЯ ГЯБУЛУ ЗАМАНЫ БАШ НАЗИРЯ МЦРАЪИЯТ ЦНВАНЛАЙЫБ

ДАШКЯСЯН РАЙОН ПОЛИС ШЮБЯСИ ДЮВЛЯТИМИЗИН
БАШЧЫСЫНЫН ХЕЙИРХАЩ ТЯШЯББЦСЦНЯ ГОШУЛУБ

ДАШКЯСЯНДЯ КОРОНАВИРУСЛА БАЬЛЫ ДЮВЛЯТИН ЗЯРУРИ
БИЛДИЙИ БЦТЦН ТЯДБИРЛЯРЯ УЙЬУН АДДЫМЛАР АТЫЛЫР

ДАШКЯСЯНДЯ АЩЫЛ САКИНЛЯРЯ СОСИАЛ ХИДМЯТЛЯР ЭЮСТЯРИЛИР

ДАШКЯСЯНИН ИЪРА БАШЧЫСЫ ЯЩЯД АБЫЙЕВ ВИДЕОБАЬЛАНТЫ ВАСИТЯСИЛЯ КОНФРАНС КЕЧИРИБ

ДАШКЯСЯНДЯ МАЙЫН 4-ДЯ ИЪРА БАШЧЫСЫ ГЯРАРЭАЩ ЦЗВЛЯРИ ИЛЯ БИРЭЯ
ИНЗИБАТИ ЯРАЗИ ДАИРЯСИ ЦЗРЯ НЦМАЙЯНДЯЛЯРЛЯ ВИДЕОКОНФРАНС КЕЧИРИБ



D aşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev mayın 12də kütləvi infor
masiya vasitələrinə verdiyi müsahibəsində

deyib:
– Dünyada bəşəriyyətin bəlasına çevrilən koronavirus

infeksiyası ilə mübarizə prosesinin ayrıayrı ölkələrdə
ürəkaçan olmadığı göz qabağındadır. Hətta dünyanın qü
drətli, ən inkişaf etmiş dövlətləri belə hazırda pandemiya
nəticəsində yaranmış ölkədaxili gərgin vəziyyətdən çıx
maq üçün ciddi çətinliklərlə üzləşiblər.

Çox sevindirici haldır ki, bir çox ölkələrlə müqayisədə
Azərbaycan koronavirus infeksiyasının yayılmasına qarşı
daha səmərəli mübarizə aparır, dövlətimiz kifayət qədər
zəruri tədbirlər həyata keçirir.

Bütün bu uğurların memarı olan möhtərəm Preziden
timiz cənab İlham Əliyevin  operativ şəkildə qəbul etdiyi
qərarlar və hökumətə verdiyi tapşırıqlar Azərbaycanı ko
rona¬virus bəlasından uzaq tutmağa imkan verir, statistik
rəqəmlərdən də göründüyü kimi, bu qorxulu xəstəliyi
nəzarətdə saxlamaq mümkün olmuşdur.

Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin və çox hör
mətli Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliye
vanının uğurla yürütdükləri müdrik və uzaqgörən siyasət,
həyata keçirilən genişmiqyaslı yardım proqramları,
ölkənin bu bəla ilə mübarizədə daha az itkilərlə üzləşməsi
nüfuzlu beynəlxalq təşkilat və qurumlar tərəfindən
alqışlanır.

Bütün bunlar onu da sübut edir ki, cənab Prezidentin
apardığı uğurlu siyasətin, göstərdiyi bu fədakarlığın, yük
sək qayğının mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun ri
fahı, xalqımızın sağlam¬lığı və təhlükəsizliyi dayanır.

Əvvəlcə Türk dövlətləri, daha sonra isə, Qoşulmama
Hərəkatının Təmas Qrupunu təmsil edən ölkə başçıları
səviyyəsində Prezident cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü
ilə keçirilən birləşdirici tədbir dünyanın böyük bir
hissəsində, hazırki ümumi bəlaya qarşı mübarizədə həmin
ölkələrin bir araya gəlməsində mühüm addımdır. Bir
ləşmiş Millətlər Təşkilatının növbəti tədbirinin koron
avirusa qarşı mübarizəyə həsr edilməsi haqqında cənab
Prezidentimizin təşəbbüsü çox əhəmiyyətlidir. BMTnin
Baş katibi, Avropa Komissiyası, Afrika Birliyinin yüksək
nümayəndələri, habelə çıxış edən digər ölkə başçılarının
Prezident cənab İlham Əliyevə  ünvanladıqları minnətdar
lığa görə hər bir Azərbaycan vətəndaşı qürur hissi keçirir.

Dünya əhəmiyyətli işləri yerinə yetirməklə yanaşı,
cənab İlham Əliyev hər bir azərbaycanlının Prezidenti
kimi xalqımızın qayğısına qalır, vətəndaşların sağlam
lığını qorumaq, cəmiyyətin hər bir üzvünün sosial
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və ölkəmizin bütün sahələr
üzrə davamlı iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün böyük
işlər görür.

Prezident cənab İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasəti
nəticəsində ölkəmizdə aparılan islahatlar belə bir çətin
şəraitdə də davam etdirilir, idarəetmə ölkədə  yeniliklərlə
tətbiq edilir və bu tələblərə cavab verməyən məmurlar
layiqli şəkildə cəzalandırılır. Həyata keçirilən islahat
larda, cənab Prezidentimizin qeyd etdiyi kimi, mühüm
hədəflərdən biri də ölkədə korrupiya və kölgə iqtisadiyy
atına qarşı mübarizədir.

Amma təəssüflər olsun ki, bugünkü islahatlara qədər
vaxtilə, yerlibazlıq, qohuməqrabasını qruplaşdıraraq
vəzifələrə təyin etmək adi hal almışdı. Bu da dövlətçiliy
imizi parçalamaq və xəyanət deməkdir. 

İcra orqanlarında yerliçilik, qohuməqrabalarının
idarəetmə sisteminə daxil edilməsi  rüşvətxorluğa və ko
rrupsiyaya zəmin yaradırdı. Bu gün aparılan çox doğru
düzgün kadr islahatı bütün Azərbaycan xalqını sevindirir. 

Prezident cənab İlham Əliyevin qayğısının nəticəsidir
ki, xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu günlərdə də
aztəminatlı ailələr, şəhid ailələri, işsizlər, ehtiyacı olan in
sanlar dövlət tərəfindən nəzərdə tutulan yardımlarla təmin
olunurlar. Çox təəssüf ki, aramızda elə məmurlar və vəz
ifəli şəxslər var ki, onlar həmin yardımları lazım olan ün
vanlara çatdırmır, onları mənimsəyir, xüsusi karantin
rejimini pozaraq saxta arayışlar verirlər. Müvafiq dövlət
orqanları tərəfindən belə icra məmurlarının iç üzləri
açılır, cinayət əməlləri ifşa olunur.

Belə ki, Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının
Zağalı kənd İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Əz
izov Hətəm Musa oğlunun ölkə ərazisində elan edilən xü
susi karantin rejimi dövründə öz vəzifə səlahiyyətlərindən
suiistifadə etməklə karantin rejiminin qaydalarını
pozaraq sərbəst hərəkət etmək istəyən qonşu rayon sakin
lərinə qanunsuz arayışlar verməsi əsaslı faktlarla
müəyyən edilmiş, toplanmış materiallar əsasında akt
tərtib olunmuşdur. 

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 2 may
2020ci il tarixli, 43 nömrəli əmri ilə Əzizov Hətəm Musa

oğlunun dövlət qulluğuna xitam verilərək tutduğu vəz
ifədən azad edilmiş, onun barəsində toplanmış materiallar
hüquqi tədbirlərin görülməsi məqsədilə rayon prokuror
luğuna göndərilmişdir.

Möhtərəm cənab Prezidentimizin bütün sahələr üzrə
gördüyü zəruri tədbirlər nəticəsində Daşkəsən rayonunda
da koronavirusla mübarizədə operativ qərargah tərəfindən
verilən tapşırıq və tövsiyələr əhaliyə mütəmadi olaraq
çatdırılır, xüsusi karantin rejimi qaydalarına ciddi əməl
olunmaqla birlik və həmrəyliyə çağıran müxtəlif sosial
kampaniyalar təşkil olunaraq aztəminatlı ailələrə, işsi
zlərə, ahıl sakinlərə maddi yardımlar, ərzaq bağlamaları
verilir.

Vətəndaşlara evlərdə sosialməişət xidmətləri
göstərilir, xeyriyyə tədbirləri həyata keçirilir. Görülən
bütün işlərə görə Daşkəsən rayon ağsaqqalları və
ziyalıları möhtərəm cənab Prezidentimizə və Birinci
vitseprezident Mehriban xanım Əliyevaya dərin hörmət
və ehtiramla minnətdarlıqlarını bildirirlər. 

Məhz Prezident cənab İlham Əliyevin və Birinci vitse
prezident Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə
vətəndaşların sağlamlığının qayğısına qalaraq görülən
işlərin nəticəsidir ki, hazırda Daşkəsən rayonunda koron
avirusa yoluxan yoxdur.

Çıxışımın sonunda bir ciddi məsələyə də toxunmaq
istəyirəm. Bu gün ölkənin mətbuat orqanlarında, sayt
larda, sosial şəbəkələrdə türemşiklər, siyasi oyunbazlar
məlum icra başçılarının həbs edilməsindən istifadə
edərək onların bu fəaliyyətlərini təəssüflər olsun ki,
bütün icra başçılarına şamil edib qərəzli olaraq bütün icra
başçılarına qarşı qarayaxma kampaniyası apararaq uy
durma məqalələr dərc etdirirlər, heç bir əsası olmayan,
şərböhtan, yalan, qərəzli şayiələr yayıb, ictimaiyyətdə
çaşqınlıq yaratmaq istəyirlər. Onların əsl məqsədləri də
şantaj edərək qarışıqlıq salıb, yerlərdə sabitliyi poz
maqdır. Mən bu məxluqların öz adlarını açıqlığı ilə
həmişə üzlərinə demişəm. Bildirdiyim faktlar da tam təs
diqini tapmışdır. Hazırda bu tərbiyəsiz, şərəfsiz, əxlaqsız
əməllərlə məşğul olan pozulmuşlar ölkəmizdə yaranmış
yüksək demokratiya mühitindən, söz azadlığından sui
istifadə edirlər; belə pis yollara vərdiş edirlər. Bu cür
əsassız yazılar, şayiələr qanunazidd olmaqla yolver
ilməzdir və belələrinin barəsində mütləq hüquqi tədbirlər
görülməlidir.
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Prezidenti cənab İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyi
sayəsində bu istiqamətdə mühüm tədbirlər həyata
keçirilir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ayıqsayıqlığı

nəticəsində korrupsiya, rüşvətxorluq, dövlət əmlakının talan
ması səbəbindən Ağstafa, Yevlax, Neftçala və Biləsuvar rayon
larının keçmiş icra hakimiyyəti başçıları barədə həbs qətimkan
tədbiri seçilib. 

Onlar Prezident cənab İlham Əliyevin dünyanı bürüyən COVİD
19 pandemiyasından respublikamızın minimum itkilərlə çıxmasına
möhkəm zəmin yaratdığı şəraitdə bu cür mənəviyyata sığışmayan
hərəkətlərə yol vermişlər. 

Dövlət başçısı tərəfindən verilmiş tapşırıqlardan düzgün nəticə
çıxarmayan, rüşvət və korrupsiya hallarına son qoymayan vəzifəli
şəxslərin dövlət tərəfindən cəzalandırılması davam etdirilir. Bu gün
lərdə əvvəlki icra hakimiyyəti başçılarının düşdükləri vəziyyətdən
nəticə çıxarmayan, korrupsiya, rüşvət, dövlət əmlakının talan olun
ması ilə əlaqədar etdiyi əməllərə görə İmişli Rayon İcra Hakimiyyə
tinin sabiq başçısı Vilyam Hacıyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
tərəfindən həbs olunub.

Ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyev tərəfindən ictimaiyyət
qarşısında dəfələrlə vəzifəli şəxslərə edilən ciddi xəbərdar
lıqlara baxmayaraq, törədilən bu cür cinayət halları dövlət mə
nafeyinə zərbə vurmaqla, dövlətə və xalqa xəyanət kimi
qiymətləndirilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
sərəncamı ilə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi
Kamran Əliyevin Respublikanın Baş Prokuroru təyin edilməsi
ölkəmizdə korrupsiya əleyhinə mübarizənin daha da
genişləndirilməsinin aydın təzahürüdür.

Görülən tədbirlər, aparılan mühüm ictimaisiyasi, iqtisadi, hüquqi
və kadr islahatları bu gün Azərbaycanın yeni inkişaf mərhələsində
uğurla addımladığını parlaq nümayiş etdirir.

Ü mumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Səhiyyə
Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə
Dövlət Agentliyinin koronavirusdan

qorunmaqla bağlı əhaliyə tövsiyələr verib. Səhiyyə
Nazirliyi mətbuat xidmətinin açıqladığı tövsiyələr
aşağıdakı kimidir:

Öskürdükdən və asqırdıqdan sonra, xəstələrə qulluq
edərkən, yemək hazırlayərkən əvvəl və sonra,
yeməkdən əvvəl, tualet istifadəsindən sonra,  əllər
vizual olaraq çirkli göründükdə, heyvanlar və heyvan
tullantıları ilə işlədikdən sonra əllərinizi yuyun. Əllər
vizual olaraq çirkli göründükdə onları axar su və
sabun ilə yuyun. Əlləriniz çirkli deyilsə, onları sabun
və su ilə yuyun və ya spirt tərkibli təmizləyici istifadə
edin.

Öskürərkən və ya asqırarkən ağız və burnunuzu
dəsmal, köynəyinizin qolu və ya dirsək bükümünüzlə
örtün. Gözlərə, burun və ya ağzınıza toxunmayın. İs
tifadə olunmuş dəsmalları qapalı zibil qutusuna atın.

Xəstə insanlarla (onların gözlərinə, burnuna və ya
ağzına toxunmaq) və ev, ferma və ya vəhşi heyvan
larla qorunmamış təmasdan çəkinin. Çiy ət və bişmiş
qidalar üçün müxtəlif doğrama lövhələrindən və
bıçaqlardan istifadə edin. Əllərinizi çiy və bişmiş qi
dalara toxundurduqda yuyun. Xəstə və ölü heyvanlar
yeyilməməlidir. Xəstə heyvan və korlanmış ətlə tə
masdan çəkinin. Heyvanlara və heyvan məhsullarına
toxunduqdan dərhal sonra teztez əllərinizi sabun və
su ilə yuyun. Heyvanlar və heyvan məhsulları ilə
işləyərkən qoruyucu xalat, əlcək və qoruyucu maska
(üz qoruyucusu) geyinin.

Avadanlıq və iş sahəsini gündə
ən azı bir dəfə dezinfeksiya edin.
İşdən sonra qoruyucu geyimləri
çıxarın, yuyun və iş yerində
saxlayın. Ailə üzvlərini çirklən
miş geyim və ayaqqabı təsirinə
məruz qoymaqdan çəkinin.

ƏZİZ DAŞKƏSƏNLİLƏR!
Məlum olduğu kimi, artıq re

spublika üzrə xüsusi karantin re
jiminin yumşaldılması prosesinin
növbəti mərhələsinə başlanıb.
Ölkə üzrə şəhər və rayonlarda
xüsusi karantin rejimi ilə əlaqə
dar olaraq tətbiq olunan SMS
icazə sistemi və bir sıra
qadağalar ləğv olunub. Qeyd
edək ki, bu barədə Nazirlər Kabi
neti yanında Operativ Qərargah
qərar qəbul edib. 

Ölkəmizdə hələ pandemiya ilə bağlı mübarizə təd
birləri davam edir və bu bəladan ölkəmiz tam olaraq
xilas olmayıb. 

Bu gün dünyanın elə ölkələri var ki, pandemiya
sönmək əvəzinə, pik həddinə doğru gedir, çoxalır.
Dünyanın bütün dövlət başçıları, mütəxəssisləri həyə
can təbili çalırlar ki, hələ vaksin tapılmayıb. Dünya
alimləri də, virusoloqları da elan ediblər ki, vaksin
tapılmayana qədər pandemiyaya qarşı mübarizənin
müəyyən elementləri saxlanmaldıır. Bu, ilk növbədə,
sanitargigiyena qaydasıdır, sosial məsafədir, kütləvi

yığışmanın, gəzişmənin qarşısının alınmasıdır. Bunlar
təkcə bizim deyil, bütün dünyanın qəbul etdiyi və səs
ləndirdiyi təkliflərdir. 

Xüsusi karantin rejiminin yumşaldılmasından
vətəndaşlar suiistifadə etməməlidirlər. Onlar hər şey
dən əvvəl öz ailələrini, yaxınlarını, bundan əlavə,
cəmiyyəti, yaşadıqları mühiti, bütövlükdə, bütün re
spublikanı düşünməlidirlər. 

Əgər vətəndaşlar mövcud sanitargigiyena, sosial
məsafə və sair qaydalara riayət etməsələr, pande mi ya 
nın ikinci dalğası ilə üzləşə bilərik.

Mayın 7də Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev İk
inci Dünya Müharibəsində alman

faşizmi üzərində qələbənin 75 illiyi münasibəti ilə
Yuxarı Daşkəsən qəsəbəsində yaşayan Böyük
Vətən müharibəsi veteranı İdris Əhmədova baş
çəkib, müqəddəs Ramazan ayı ilə əlaqədar ona
ərzaq bağlaması verib, maddi yardım göstərib.

Əhəd Abıyev deyib ki, Prezident cənab İlham
Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Daşkəsən ray
onunda müharibə iştirakçılarına, əlillərə həmişə böyük
diqqət və qayğı göstərilir. Belə ki, Rayon İcra
Hakimiyyəti müharibə veteranları və əlillərinin prob
lemlərinin həllinə, onların müalicəsinin təşkilinə daim
yaxından köməklik göstərir.

Sağlamlıq durumu yerində olan veteranla çay

süfrəsi arxasında səmimi söhbət aparılıb. Müharibə il
ləri ilə bağlı xatirələrini bölüşən Qafqaz cəbhəsindən
Berlinə qədər döyüş yolu keçmiş İdris Əhmədov ona
hər zaman göstərilən diqqət və qayğıya, o cümlədən
Daşkəsən rayonunda  koronavirusla mübarizədə bütün
sahələr üzrə görülən zəruri tədbirlərə, ahıllara və qo
calara olunan sosialməişət xidmətlərinə, maddi
yardımlar görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevə minnətdarlıq
edib.

Əhəd Abıyev "19411945ci illər Böyük Vətən
müharibəsində Qələbənin 75 illiyi" yubiley medalını
İdris Əhmədova təqdim edib, veteranla xatirə şəkli
çəkilib.

Hazırda Daşkəsən rayonunda 1 nəfər Böyük Vətən
müharibəsi iştirakçısı yaşayır.

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля
Гошулмама Щярякатынын Тямас Групунун Зирвя эюрцшцня вя коррупсийайа
гаршы апарылан мцбаризя тядбирляриня Ящяд Абыйев юз мцнасибятини билдириб

Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti
cənab İlham

Əliyevin və Birinci vitse
prezident hörmətli Mehriban
xanım Əliyevanın
çağırışlarına cavab olaraq,
Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən könüllü təşkilatları
və hərəkatları tərəfindən
yaradılmış Azərbaycan
K ö n ü l l ü l ə r i n i n
Əlaqələndirmə Mərkəzi
(AKƏM) öz fəaliyyətini
davam etdirməkdədir.

Yeni növ koronavirus infek
siyasının yarada biləcəyi təh
lükə ilə mübarizədə dövlət tərəfindən həyata keçirilən
tədbirlərin dəstəklənməsi məqsədilə 27 mart 2020ci il tarixində
formalaşan və fəaliyyətində “ASAN Könüllüləri” Gənclər Təşk
ilatı, “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, “BİR TələbəKönüllü”
Proqramı, “Könüllü DOST” Proqramı, “Aqrar İnkişaf Könül
lüləri” İctimai Birliyi, “Nəqliyyat Könüllüləri” Proqramı, Bakı
Şəhər Halqası Könüllüləri, “Miqrasiya Könüllüsü” İctimai Bir
liyi, “Könüllü gömrükçü” Dəstəsi, “Turizm Könüllüləri” İctimai
Birliyi, “Diplomatiya Könüllüləri” Qrupu, “Ekokönüllüləri”
Qrupu, “Azərbaycan Diaspor Könüllüləri” Proqramı, “SƏLİS
Könüllüləri” İctimai Birliyi, “Azərbaycan İdman Könüllüləri”
İctimai Birliyi, “AFFA və Avro2020” Könüllülər Proqramı və
“Gənc Könüllülər” Hərəkatı Mərkəzi və digər təşkilat və
hərəkatların iştirak etdiyi Mərkəzin işinin əlaqələndirilməsi AR
Gənclər Fondu tərəfindən həyata keçirilir.

AKƏMin çətiri altında keçirilən aksiyalar çərçivəsində
könüllülər tənha yaşlılara, aztəminatlı ailələrə baş çəkir, onların
zəruri ehtiyaclarının qarşılanmasına köməklik göstərir, həmçinin
koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar olaraq  qan qıtlığının təcili
qana ehtiyacı olan şəxslərin həyatı üçün yaratdığı təhlükənin
aradan qaldırılmasına fəal töhfə verirlər. Qısa zamanda AKƏM
tərəfindən respublikanın demək olar ki, bütün şəhər və rayon
larında könüllülər səfərbər olunmuş, onların əlaqələndirilməsi
və lazımi fəaliyyətlərə yönləndirilməsi həyata keçirilmişdir.

“Böyüklərimizi qoruyaq!” devizi altında paytaxt və region

larda könüllülər minlərlə tənha
ahılların, aztəminatlı ailələrin,
şəhid ailələrinin, fiziki məh
dudiyyəti olan şəxslərin
evlərinə baş çəkmiş, onlara
müxtəlif ərzaq və gündəlik
təlabat məhsullarından ibarət
bağlamaların çatdırılmasında
köməklik göstərmişlər. Ümu
milikdə, ölkəmizin 28 şəhər və
rayonunda minə yaxın könüllü
fəaliyyətə cəlb olunaraq həssas
kateqoriyadan olan 6254
ailəyə dəstək göstərilməsində
iştirak etmişdir.

8 aprel tarixində başlayan
“Könüllü Qonşu” aksiyası

çərçivəsində 44 şəhər və rayonda könüllülər tərəfindən məhəllə
və binaların girişində xüsusi elanlar vasitəsilə  əlaqə nömrələri
paylaşılmış, ehtiyacı olan şəxslər barədə məlumat verilməsi
xahiş edilmişdir. Bu nömrələrə daxil olan zənglər əsasında
könüllülər vətəndaşların öz vəsaiti hesabına gündəlik ərzaq
məhsullarının, dərman vasitələrinin alınmasına və kommunal
ödənişlərinin həyata keçirilməsinə köməklik göstərirlər.

AKƏM çərçivəsində digər bir layihə ölkədə qan qıtlığı
səbəbindən talassemiya və hemofiliya xəstəliyindən əziyyət
çəkən, təcili əməliyyata və bununla əlaqədar qana ehtiyacı olan
şəxslərin həyatı üçün yaranan təhlükənin aradan qaldırılmasında
könüllülərin iştirakı ilə bağlı olmuşdur. 8 aprel tarixində Azər
baycan Könüllülərinin Əlaqələndirmə Mərkəzi Milli Hema
tologiya və Transfuziologiya Mərkəzi – Qan Bankı ilə birlikdə
“Könüllü Donor” aksiyasına start vermişdir. Bu nəcib aksiya
çərçivəsində könüllülər, Qan Bankının paytaxtda və regionlarda
yerləşən bölmələrində qanvermə aksiyasında fəal iştirak et
mişlər.

Könüllülüyün həqiqətən də könül işi olduğunu sübut edən
gənclərin fəaliyyəti bununla yekunlaşmır. Onlar əhali arasında
pandemiya ilə bağlı maarifləndirmə işlərinin aparılması, küçədə
maskasız gəzən şəxslərə tibbi maskaların paylanması, həmçinin
günümüzün görünməyən qəhrəmanları olan polis və tibb
işçilərinə könüllülər adından təşəkkür mesajlarının çatdırıl
masında da böyük həvəslə iştirak edirlər.

КЮНЦЛЛЦЛЯР КОРОНАВИРУСЛА МЦБАРИЗЯДЯ ДЮВЛЯТИН ЙАНЫНДАДЫРЛАР

ДАШКЯСЯНДЯ ИЪРА БАШЧЫСЫ 95 ЙАШЛЫ ИКИНЪИ ДЦНЙА
МЦЩАРИБЯСИ ИШТИРАКЧЫСЫНЫ ЙАШАДЫЬЫ МЯНЗИЛДЯ ТЯБРИК ЕДИБ

КОРОНАВИРУСДАН ГОРУНМАГЛА БАЬЛЫ ЯЩАЛИЙЯ ТЮВСИЙЯЛЯР

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən 2018ci
ildə başlanılmış və dövlət idarə çə li yi 

nin bütün istiqamətlərini əhatə edən hüquqi,
insti tusional və kadr islahatları 2019cu ilin
son larına doğru daha geniş vüsət almış və 2020
ci ildə də intensiv şəkildə davam etdiril mək 
dədir.

Aparılan islahatların əsas xətlərindən birini ko
rrupsiya ilə mübarizənin daha da sərtləşdirilməsi
və vətəndaşməmur münasibətlərinin daha sağlam
prinsiplər üzərində qurulması təşkil edir. Bu
sahədə əldə edilmiş uğurlar – dövlət qulluqçu
larının şəffaf fəaliyyəti və vətəndaş məmnunluğu
nun artırılması ilə yanaşı, geniş əhali qruplarını
narazı salmağa yönəlmiş neqativ halların hələ də
təkrarlanması faktları da müşahidə olunmuşdur.
Bu cür əməllərə son qoyulması tələbi ilə ən yük
sək səviyyədə edilmiş açıq çağırışlara və xəbər
darlıqlara məhəl qoymayan, ifşa olunmuş
həmkarlarının aqibətindən nəticə çıxarmayan
vəzi fəli şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun
cinayəthüquqi tədbirlərin görülməsi zəruri ol
muşdur.

Kadr islahatları nəticəsində işi təkmil
ləşdirilməklə peşəkarlıq səviyyəsi daha da yük
səldilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən Yevlax şəhərinin
və Ağstafa, Biləsuvar, İmişli və Neftçala rayon
larının icra hakimiyyəti başçıları, habelə bir sıra
şəhərqəsəbə icra nümayəndələrinin cinayət mə
suliyyətinə cəlb olunaraq həbs edilməsi təmin ol
unmuşdur.

Dövlət başçısı Azərbaycan Respublikasının Baş
prokurorunu vəzifəyə təyin olunması ilə əlaqədar
qəbul edərkən ölkədə korrupsiyaya qarşı amansız

mübarizə aparılması ilə bağlı prinsipal mövqeyini
bir daha diqqətə çatdırmış, tətbiq edilən məsuliyyət
tədbirlərinin təkcə yerli icra hakmiyyəti orqanları
ilə kifayətlənməyəcəyini, cəmiyyətin əsaslarını
sarsıdan çirkin əməllərə yol verən bəzi mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanlarını da əhatə edəcəyini
açıq bildirmişdir.

8 may tarixində Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən Azərbay
can Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyində həy
ata keçirilən xüsusi əməliyyat ölkə Prezidentinin
sözügedən bəyanatının özünü çox gözlətməyən
nəticəsi olmuşdur. Belə ki, qeyd olunan Nazirliyin
yüksək vəzifəli şəxsləri, o cümlədən nazir müavini
Rafiq Bayramov və Nazirlik yanında Mədəni İrsin
Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xid
mətinin rəisi Zakir Sultanov öz səlahiyyətlərindən
qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib
cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mə
nafelərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı qa
nunazidd əməllərə yol vermələri ilə bağlı
təqsirləndirilərək barələrində həbs qətimkan təd
biri seçilmişdir.

Azərbaycan xalqının yaşı minilliklərlə ölçülən
zəngin mədəni irsinin qorunmasının, teatr, kino,
kitabxanaçılıq, muzey işi, nəşriyyat işi, xalçaçılıq
və digər mühüm sahələrin etibar edildiyi bir nazir
likdə bu cür neqativ hallara yol verilməsi haqlı
olaraq hiddətlə qarşılanmalı, ən kəskin tərzdə qı
nanmalıdır. Ermənistanın hələ də davam edən tə
cavüzkarlığı nəticəsində onsuz da çoxsaylı
vandalizmə məruz qalmış mədəniyyətimizin
keşiyində durmalı olan məmurların xəyanət yolunu
seçməsi həm hüquqi, həm də mənəvi baxımdan
bağışlanmazdır və onlara qarşı qanunun ən sərt
formada tətbiqi mütləqdir.

Ü mumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən qlobal pan
demiya elan olunan koronavirus (COVID19) infek
siyasının yayılmasının qarşısının alınması

istiqamətində bütün dövlətlər kimi, Azərbaycan dövləti də
təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirir. Prezident cənab
İlham Əliyevin atdığı qətiyyətli addımlar, xalqımıza
göstərdiyi diqqət və qayğı sayəsində bu gün ölkəmizdə koron
avirus pandemiyasının geniş yayılmasının qarşısının alınması
istiqamətində uğurlu nəticələr əldə edilir.

Bu uğurun əldə edilməsində həkimlərin, tibb işçilərinin də rolu
olduqca böyükdür. Xəstə yaxınlarının ümid yerinə çevrilən
həkimlərin və tibb işçilərinin koronavirus infeksiyası ilə mübarizə
tədbirlərində gördükləri işlər danılmazdır. Koronavirus kimi təh
lükəli virusa qarşı mübarizədə ön cəbhə "əsgərlərimiz” həkim
lərimiz və tibbi xidmət personalıdır. Onlar mürəkkəb şəraitdə
gərgin əmək sərf edərək sutka ərzində demək olar ki, fasiləsiz
çalışırlar.

Ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevin, Azərbaycan Respub
likasının Birinci vitseprezidenti hörmətli Mehriban xanım
Əliyevanın xalqın yanında olması, ölkə vətəndaşlarına
çağırışlar etməsi bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanda
vətəndaş amili, xüsusilə də onların sağlamlığı və təhlükəsizliyi
hər zaman prioritet sahə olub və bundan sonra da olacaqdır.
Ölkə başçısının "Biz birlikdə güclüyük!” çağırışı, Birinci

vitseprezidentin ana, bacı, nənə kimi vətən
daşlarımıza çağırışlar etməsi ölkəmizdəki birliyin,
həmrəyliyin, dövlət dəstəyinin təcəssümüdür, re
spublikamızdakı mövcud vəziyyətdə dövlətxalq bir
liyini bütün dünyaya nümayiş etdirir.

Daşkəsən Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında çalışan
həkimlər və tibb işçiləri də ölkəmizdə yaşanan bu çətin
vəziyyətdə, xüsusi karantin rejimi dövründə koron
avirusla mübarizədə əsl güc, dəyanət, əzmkarlıq nü
mayiş etdirirlər. Vəzifə səlahiyyətlərini layiqincə
yerinə yetirərək üzərilərinə düşən işin öhdəsindən
gəlməyə çalışırlar. 

Bildiyimiz kimi koronavirusun yayılmasının
qarşısının alınması və müvafiq profilaktik tədbirlərin
effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə dövlətimiz
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə intensiv iş

aparır, verilən bütün tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün ciddi
səylər göstərilir. Ölkədə koronavirusa yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar müvafiq xəstəxanalar ayrılıb və
karantin zonaları yaradılıb. Həmçinin sanitarepidemioloji
vəziyyət ciddi nəzarətdə saxlanılır, əhali bu istiqamətdə görülən
işlər barədə müntəzəm qaydada məlumatlandırılır. 

Koronovirusa (COVİD19) qarşı aparılan tədbirlər
çərçivəsində Daşkəsəndə 11 min nəfərdən çox sakin tibbi sorğu
dan keçirilmiş, 600 nəfərdən çox sakindən isə virusa görə yaxma
götürülərək Şəmkir regional taun əleyhinə şöbəninin labora
toriyasına göndərilmişdir. Gündəlik olaraq əhalinin müay
inələrdən və koronavirus testindən keçirilməsi həyata keçirilir.

Prezident cənab İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi ilə Azərbay
canda sosial izolyasiya tədbirlərinin vaxtında görülməsi və
Daşkəsən rayonunda da xüsusi karantin qaydalarının tələblərinə
ciddi şəkildə əməl olunması üçün dövlətin atdığı addımlar
xalqımızı daha ayıqsayıq olmağa sövq edir. Bu tədbirlərin nəticə
sidir ki, infeksiyanın yayılmasına rəvac verən bütün amillər
ölkəmizdə, o cümlədən Daşkəsəndə aradan qaldırılır, profilaktik
və maarifləndirmə işləri fasiləsiz davam etdirilir.

Koronavirusla mübarizədə gərgin əmək sərf edən bütün tibb
işçilərinə gələcək işlərində uğurlar arzulayırıq və inanırıq ki,
Prezident cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı, həkimlərim
izin, tibb işçilərimizin əzmkarlığı sayəsində ölkəmizdə bu bəla
tez bir zamanda aradan qalxacaqdır.

ДАШКЯСЯН РАЙОНУНУН ТИББ ИШЧИЛЯРИ КОРОНАВИРУСЛА МЦБАРИЗЯДЯ ЯЗМКАРЛЫГ НЦМАЙИШ ЕТДИРИРЛЯР

АПАРЫЛАН ИСЛАЩАТЛАРЫН ЯСАСЫНЫ ХЦСУСИЛЯ КОРРУПСИЙА ИЛЯ МЦБАРИЗЯ ВЯ ВЯТЯНДАШ-МЯМУР
МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН ДАЩА САЬЛАМ ПРИНСИПЛЯР ЦЗЯРИНДЯ ГУРУЛМАСЫ ТЯШКИЛ ЕДИР
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