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• Sentyabrın 5-də Prezident İlham Əliyev Bakıda “Şimal-2” elektrik stansiyasının istismara verilməsi mərasimində iştirak edib.
• Sentyabrın 5-də Prezident İlham Əliyev BP-nin Direktorlar Şurasının sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
• Sentyabrın 12-də Prezident İlham Əliyev Bakının Suraxanı rayonundakı
101 nömrəli orta məktəbdə aparılan təmir-tikinti və yenidənqurmadan
sonra yaradılan şəraitlə tanış olub.
• Sentyabrın 12-də Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteninin “Xətai”
stansiyasında görülən işlərlə tanış olub.
• Sentyabrın 13-də Prezident İlham Əliyev Suraxanı rayonunda əsaslı şəkildə yenidən qurulan 208 nömrəli məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olub.
• Sentyabrın 13-də Prezident İlham Əliyev Sənaye və İnnovasiyalar üzrə
Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak edib.
• Sentyabrın 13-də Prezident İlham Əliyev Bakıda yenidən qurulan Aşıq
Molla Cümə küçəsinin və ona bitişik yolların açılışında iştirak edib.
• Sentyabrın 16-də Prezident İlham Əliyev Binəqədi rayonundakı 300 nömrəli məktəbin yeni tədris kompleksinin açılışında iştirak edib.
• Sentyabrın 16-da Prezident İlham Əliyev bədii gimnastika üzrə 37-ci
dünya çempionatının açılış mərasimində iştirak edib.
• Sentyabrın 20-də Prezident İlham Əliyev “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi
və Neftçilər Günü münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak edib.
• Sentyabrın 25-də Prezident İlham Əliyev Bakı Nəqliyyat Agentliyinin
“Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinin açılışında iştirak edib.
• Sentyabrın 27-də Prezident İlham Əliyev Fransanın ölkəmizdəki səfirliyində
olub, sabiq Prezident Jak Şirakın vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib.
• Oktyabrın 1-də Prezident İlham Əliyev Bakının Atatürk prospektində yerləşən parkda əsaslı yenidənqurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış olub.
• Oktyabrın 1-də Prezident İlham Əliyev Bakının Nəsimi rayonunda istifadəyə verilən yeni parkda yaradılan şəraitlə tanış olub.
• Oktyabrın 1-də Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə keçirilən növbəti siyahıyaalınmada iştirak edərək siyahıyaalma və sorğu vərəqələrinin suallarını cavablandırıb.
• Oktyabrın 2-də Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasına işgüzar
səfərə gəlib.
• Oktyabrın 3-də Prezident İlham Əliyev Soçidə “Valday” Beynəlxalq
Diskussiya Klubunun XVI illik iclasının plenar sessiyasında iştirak edib.
• Oktyabrın 4-də Prezident İlham Əliyev Dövlət başçılarının “Valday”
Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI illik iclasının iştirakçıları ilə qeyriformal görüşdə olub.
• Oktyabrın 8-də Prezident İlham Əliyev məcburi köçkünlər üçün salınmış
“Qobu Park-2” yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib.
• Oktyabrın 10-da Prezident İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib.
• Oktyabrın 11-də Prezident İlham Əliyev Aşqabadda MDB Dövlət Başçıları
Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edib.
• Oktyabrın 11-də Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının
geniş tərkibdə iclasında iştirak edib.
• Oktyabrın 14-də Prezident
İlham Əliyev Türk Şurasının VII Zirvə
Görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçıları ilə birgə şam edib.
• Oktyabrın 15-də Prezident İlham Əliyev Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VII Zirvə Görüşündə iştirak edib.
• Oktyabrın 15-də Prezident İlham Əliyevin yanında iqtisadi müşavirə
keçirilib.
• Oktyabrın 25-də Prezident İlham Əliyev Bakıda Qoşulmama Hərəkatına üzv
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVIII Zirvə Görüşündə iştirak edib.
• Oktyabrın 28-də Prezident İlham Əliyev Qəbələ rayonuna səfərə gəlib və
bir sıra açılışlarda iştirak edib.
• Oktyabrın 28-də Prezident İlham Əliyev Ağdaş rayonuna səfərə gəlib və
bir sıra açılışlarda iştirak edib.
• Oktyabrın 31-də Prezident İlham Əliyev paytaxtın Şəfayət Mehdiyev
küçəsinin Tbilisi prospektindən Landau küçəsinədək olan hissəsində
yenidənqurmadan sonra görülən işlərlə tanış olub.

Doqquz ayın sosial-iqtisadi göstәricilәri müsbәtdir. İqtisadi artım tәmin olunub. Sevindirici hal ondan ibarәtdir ki,
qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım 3 faizdәn çoxdur. Bu, onu göstәrir ki, şaxәlәndirmә ilә bağlı tәdbirlәr öz nәticәsini
verir. Әlbәttә, biz istәrdik ki, artım daha da yüksәk olsun. Hesab edirәm ki, buna nail olmaq üçün kifayәt qәdәr imkanlar,
potensial var. Sadәcә olaraq, biz bu potensialdan maksimum sәmәrә ilә istifadә etmәliyik. Yenә dә qeyri-neft sәnayesi
sahәsindә yüksәk göstәricilәr mövcuddur. Belәliklә, qeyri-neft sәnayemiz 15 faizdәn çox artıb. Bu, onu göstәrir ki,
son illәrdә aparılan islahatlar, xüsusilә qeyri-neft sektorunun inkişafı ilә bağlı atılan addımlar öz bәhrәsini verir. Deyә
bilәrәm ki, qeyri-neft sәnayemizin 15 faizdәn çox artması dünya miqyasında rekord göstәrici hesab oluna bilәr. Bununla
bәrabәr, bildiyiniz kimi, son illәrdә kәnd tәsәrrüfatına böyük investisiyalar qoyulmuşdur. Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
prioritet sahә kimi müәyyәn edilmişdir. Mәn, eyni zamanda, әvvәlki illәrdә bir qәdәr tәәccüblәnirdim ki, nә üçün bu
qәdәr investisiyaların müqabilindә, bu qәdәr dәstәyin, subsidiyaların, güzәştli şәrtlәrlә verilmiş kreditlәrin olduğu bir
zamanda kәnd tәsәrrüfatında artım 2-3 faiz idi. Ancaq hazırda bu sahәdә dә ciddi irәlilәyiş müşahidә olunur. Belәliklә,
kәnd tәsәrrüfatı doqquz ayda 7 faizdәn çox artmışdır.
İLHAM ӘLİYEV
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
BAKI ŞӘHӘRİ, 15 OKTYABR 2019-CU İL
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ДАШКЯСЯН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ЯЩЯД АБЫЙЕВ АЙРЫ-АЙРЫ ЭЦНЛЯРДЯ РАЙОНУН КЯНДЛЯРИНДЯ, ЙАШАЙЫШ МЯНТЯГЯЛЯРИНДЯ, ЯРАЗИЛЯРДЯ ВЯТЯНДАШЛАРЫН СЯЙЙАР ГЯБУЛЛАРЫНЫ КЕЧИРИБ
SENTYABRIN 4-DƏ DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEV SUQOVUŞAN KƏND SAKİNLƏRİNİN
SƏYYAR QƏBULUNU KEÇİRİB.
Açıq havada keçirilən görüşdə Rayon İcra
Hakimiyyəti Başçısı Aparatının məsul əməkdaşları,
hüquq-mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, kənd sakinləri iştirak ediblər.
Vətəndaşlarla qəbulu giriş nitqi ilə açan Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
çıxışında bildirib ki, ölkə rəhbəri cənab İlham
Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq keçirilən hər bir
səyyar görüşün əsas məqsədi kənd sakinlərini narahat
edən məsələləri öz dillərindən eşitmək və onların həlli
istiqamətində əməli işlər görməkdir. Həlli mümkün
olan məsələlər operativ yerində həll edilir, ehtiyac
olduğu halda isə aidiyyəti üzrə baş idarə və nazirliklər
qarşısında məsələlər qaldırılır.
Əhəd Abıyev sakinlər qarşısında çıxışında vurğulayıb ki, bu gün ölkənin bütün bölgə və əraziləri
inkişaf edir, abadlaşır, müasir görkəm alır. Bu əməli
işlərin arxasında Azərbaycan Respublikasının
möhtərəm Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
çox uğurla aparılan düşünülmüş siyasət dayanır. Biz
də öz işlərimizi həmin prinsiplərə uyğun quraraq
uğurla həyata keçirməyə çalışırıq. Bugünkü
görüşümüz də bunun bariz nümunəsidir.
Rayon rəhbəri Daşkəsəndə aparılan abadlıq-quruculuq işlərinə, sosialyönümlü məsələlərin həlli istiqamətində görülən tədbirlərə də toxunub. O deyib:
– Quşçu-Çovdar-Çaykənd avtomobil yolunun asfalt örtüyünün və körpülərin yenidən qurulması işləri
davam etdirilir. Daşkəsən, Quşçu və Quşçu körpüsü
qəsəbələrinin qazlaşdırılmasının, Zinzahal və Çanaqçı
kəndlərində modul tipli ümumtəhsil məktəblərinin tikintisinin hər birimiz artıq şahidləriyik və bu tikintilər
davam etdirilir.
Daşkəsən rayonunda 220 nəfər işsiz rayon sakinin
işlə təmin olunmasına, sosial yardımların verilməsinə,
aparılan abadlıq və quruculuq işlərinə görə ölkə
başçımız cənab İlham Əliyevə minnətdarlığımızı
bildiririk.
Bu gün kəndlərdə sosial sahələrin inkişafı, əhalini
narahat edən problemlərin yerində həlli məqsədi ilə
keçirilən səyyar qəbullar Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Ərazi-təşkilat məsələləri üzrə
köməkçisi-şöbə müdiri hörmətli Zeynal Nağdəliyevin
şəxsən diqqət mərkəzindədir və qaldırılan məsələləri
nəzarət qaydasında biz həll edirik. Çünki dövlət
siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı
dayanır.
Sizləri ölkə rəhbərimizin ətrafında həmişə olduğu
kimi sıx birləşməyə, respublikamızdakı əmin-amanlığı, sabitliyi qorumağa, müasir müstəqil Azərbaycanımızın daha da qüdrətlənməsi naminə möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin uğurla həyata
keçirdiyi işlərə hər zaman dəstək olmağa çağırıram.
Hər birinizin adından da ölkə rəhbərimizə dərin minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk.
Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib.
Müraciətlər istismara yararsız elektrik dirəklərinin
və naqillərinin dəyişdirilməsi, işlə təmin olunma, kənd
yolunun təmiri və digər şəxsi məsələlərlə bağlı olub.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
səyyar qəbulda sakinlər tərəfindən qaldırılmış
məsələlərin həlli ilə bağlı tapşırıqlarını verib. Əksər
müraciətlər yerində həll edilib.
Kənd sakinləri əhalinin problemlərinin həll
edilməsi məqsədilə yerlərdə həyata keçirilən tədbirlərə, göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident cənab
İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Səyyar qəbul-görüşün sonunda Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev tərəfindən
Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv qəbul olunmuş kənd
sakini Abbasov Məzahir Füzuli oğluna partiyanın
üzvlük vəsiqəsi təqdim olunub.
***
SENTYABRIN 11-DƏ DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEVİN NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULU
ZİVLAN KƏNDİNDƏ OLUB.
Görüşdə Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev, hüquq-mühafizə orqanlarının, səhiyyə, təhsil,
mədəniyyət, digər xidmət təşkilatlarının rəhbərləri və
kənd sakinləri iştirak ediblər.
Açıq havada keçirilən görüşü giriş nitqi ilə açan
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev çıxışında ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı
naminə dövlət səviyyəsində həyata keçirilən tədbirlərin, eləcə də son vaxtlar əhalinin rifah halının
yaxşılaşdırılması, sosial problemlərin həlli istiqamətində Prezident cənab İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamların geniş icmalını verib,
regionlara göstərilən diqqət və qayğını nəzərə çatdırıb,
o cümlədən Daşkəsəndə görülən abadlıq-quruculuq,
yenidənqurma işlərindən bəhs edib.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı vurğulayıb ki,
əhalini narahat edən problemlərin yerində həlli
məqsədi ilə keçirilən səyyar qəbullar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ərazi-təşkilat məsələləri üzrə
köməkçisi-şöbə müdiri şəxsən hörmətli Zeynal
Nağdəliyevin diqqət mərkəzindədir və səyyar
görüşlərdə qaldırılan məsələlərin nəzarət qaydasında
həll edilməsi üçün baş idarə və nazirliklərə tapşırıqlar
verilir.
Qəbulda sakinləri narahat edən məsələlərlə bağlı
verilən suallar Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev tərəfindən cavablandırılıb, onları maraqlandıran məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb.
Sakinlərin müraciətləri əraziyə qaz xəttinin çəkilməsi, yolların cari təmir, qəzalı vəziyyətdə olan
elektrik dayaqlarının dəyişdirilməsi, işlə təmin olunma
və digər şəxsi məsələlər haqqında olub.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin icrası ilə
bağlı aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlar verib. Əksər müraciətlər
yerində həll edilib.
Kənd sakinləri onlara göstərilən diqqət və qayğını
yüksək qiymətləndirərək Prezident cənab İlham
Əliyevə dərin minnətdarlıq ediblər.
***
DAŞKƏSƏN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV PREZİDENT
ADMİNİSTRASİYASININ MƏSUL İŞÇİSİ ARİF
NOVRUZOVLA BİRGƏ SENTYABRIN 19-DA
ŞAHVƏLƏDLİ KƏNDİNDƏ SAKİNLƏRİN
NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULUNU KEÇİRİB.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd

Abıyev kənd sakinlərini salamladıqdan sonra giriş
nitqi ilə çıxış edərək deyib:
– Ölkə rəhbərinin tapşırığına əsasən keçirilən hər
bir səyyar görüşdə olduğu kimi, bugünkü görüşümüzün də əsas məqsədi siz kənd sakinlərini narahat edən
məsələləri müəyyən etmək və onların həlli istiqamətində əməli işlər görməkdir.
Bu gün ölkəmizin hər bir bölgəsi günü-gündən
inkişaf edir, abadlaşır, yeniləşərək müasir görkəm alır.
Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən çox uğurla aparılan
siyasətin təməlində xalqa xidmət dayanır. Biz də öz

işlərimizi həmin təməl prinsiplər üzərində quraraq
həyata keçiririk.
"Azərbaycan Respublikası regionlarının 20192023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə hazırlanmış
Tədbirlər Planında Daşkəsən rayonu üçün də icrası
nəzərdə tutulmuş məsələlər vardır. Belə ki, GəncəDaşkəsən avtomobil yolunun 27-ci kilometrliyindən
başlayan Quşçu-Çovdar-Çaykənd avtomobil yolunun
asfalt örtüyünün və körpülərin yenidən qurulması
işləri davam etdirilir.
Daşkəsən, Quşçu və Quşçu körpüsü qəsəbələrinin
qazlaşdırılması, Qaraqullar, Xoşbulaq, Qabaqtəpə,
Bayan kənd, Daşkəsən şəhər N. Nərimanov adına 3
nömrəli və S. Vurğun adına 4 nömrəli tam orta məktəblərin əsaslı təmiri, Zinzahal və Çanaqçı kəndlərində
yeni modul tipli tam orta məktəblərin quraşdırılması
rayon əhalisinin böyük sevincinə səbəb olub.
Rayonumuzun inkişafına göstərdiyi diqqət və
qayğıya görə ölkə rəhbərimizə dərin minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının məsul işçisi Arif Novruzov çıxış edərək
Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilən
əhalinin sosial müdafiəsinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş qərarların, o cümlədən minimum əməkhaqlarının
və pensiyaların, tələbələrin təqaüdlərinin, müharibə
veteranlarına, şəhid ailələrinə verilən müavinətlərin
əhəmiyyətli dərəcədə artırılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin xalqımız tərəfindən yüksək əhval-ruhiyyə ilə qarşılandığını vurğulayıb. Dövlət büdcəsinin
sosialyönümlü olduğunu diqqətə çatdıraraq əhalinin
rifah halının yaxşılaşdırılması üçün hər zaman mühüm
addımların atıldığını bildirib.
Arif Novruzov qəbul olunan dövlət proqramlarının
icrası nəticəsində bütün regionlarda həyata keçirilən
abadlıq-quruculuq işləri barədə də geniş məlumat
verib. Həmçinin bildirib ki, hətta ən ucqar dağ
kəndlərinə müasir yollarının çəkilməsi, yeni məktəb
binalarının tikintisi, mərhələ-mərhələ qazlaşdırma
işlərinin aparılması, elektrik, su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlər davam etdirilir. Bütün bunlar
əhaliyə göstərilən dövlət qayğısının bariz nümunəsidir.
Sonra vətəndaşların müraciətləri dinlənilib.
Müraciətlər kənd yolunun cari təmiri, qaz xəttinin çəkilməsi, yararsız elektrik dayaqlarının dəyişdirilməsi və
digər şəxsi məsələlərlə bağlı olub.
Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd
Abıyev
müraciətlərdə qaldırılan
məsələlərin icrası ilə
bağlı aidiyyəti idarə,
müəssisə və təşkilatların
rəhbərlərinə müvafiq
tapşırıqlarını
verib.
Əksər
müraciətlər
yerində həll edilib.
Görüşdə çıxış edən
kənd sakinləri onlara
göstərilən diqqət və
qayğını yüksək qiymətləndirərək
möhtərəm Prezident cənab
İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
***
DAŞKƏSƏN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV TƏSDİQ
EDİLMİŞ QRAFİKƏ UYĞUN OLARAQ
SENTYABRIN 25-DƏ UCQAR DAĞ ƏTƏYİNDƏ
YERLƏŞƏN QARATAĞLAR KƏNDİNDƏ
VƏTƏNDAŞLARIN NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULUNU KEÇİRİB.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev səyyar qəbulda çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən ölkə əhalisini narahat edən sosial
məsələlərin həlli daim diqqət mərkəzində saxlanılır,
ölkədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin əsasında
vətəndaşlarımızın rahatlığı və rifahının yaxşılaşdırılması dayanır. Görüşümüzün də əsas məqsədi siz kənd
sakinlərini narahat edən məsələləri öz dilinizdən eşitmək və Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən bu problemlərin vaxtında həlli üçün lazım olan bütün
addımları atmaqdır. Sosial sahələrin inkişafı, əhalini
narahat edən problemlərin həlli məqsədi ilə yerlərdə
keçirilən səyyar qəbullar Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin
Administrasiyasının
diqqət
mərkəzindədir və səsləndirdiyiniz müraciətlər nəzarət
qaydasında icra olunur.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
əhalinin sosial müdafiəsinə və rifah halının yüksəldilməsinə yönəldilmiş qərarlar, eyni zamanda,
problemli kreditlər sahəsində vətəndaşların maliyyə
yükünün azaldılması və müavinətlərin artırılması is-

tiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə
Qaratağlar kənd sakinlərinə ətraflı məlumat verib.
Vurğulayıb ki, Prezident cənab İlham Əliyev
tərəfindən çox uğurla aparılan siyasətin təməlində
xalqa xidmət dayanır. Sentyabr ayından minimum
əməkhaqqı 250 manata çatdırılıb. Bütün mərkəzi və
yerli dövlət orqanlarının, hərbi qulluqçuların, eləcə də
digər büdcə təşkilatları işçilərinin əməkhaqlarının 40
faiz artırılmasının başlıca səbəbi vətəndaşlarımızın
sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində
aparılan çox uğurlu islahatlardır.
Çıxışının sonunda Əhəd Abıyev deyib: “Azərbaycanın
müstəqilliyi,
ərazi bütövlüyü, suverenliyi, hakimiyyətin
xalq iradəsi ilə formalaşdırılması,
demokratik-hüquqi
dövlət olması, vətəndaş
cəmiyyətinin fəaliyyətinə təminat verilməsi,
sosial dövlətin və
əhalinin rifahının təmin
edilməsi, eləcə də
ümumbəşəri dəyərlər
Azərbaycan xalqını birləşdirən ümumi dəyərlərdir. Məhz buna görə
də sizləri ölkə rəhbərimizin
ətrafında

həmişə olduğu kimi daha sıx birləşməyə, ölkəmizdəki
əmin-amanlığı, sabitliyi qorumağa, müasir müstəqil
Azərbaycanımızın qüdrətlənməsi naminə möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin uğurla həyata
keçirdiyi işlərə hər zaman dəstək olmağa çağırıram.
Rayonumuzun inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya
görə ölkə rəhbərimizə hər birimizin adından dərin
minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk”.
Daha sonra Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev sakinlərin müraciətlərini dinləyib.
Səyyar qəbulda sakinlərin müraciəti yararsız elektrik dirəklərinin və naqillərinin dəyişdirilməsi, qaz
xəttinin çəkilməsi, yolun təmiri, işlə təmin olunma və
digər məsələlərlə bağlı olub.
Hər bir sakinin probleminə diqqətlə yanaşan Əhəd
Abıyev vətəndaşların müraciətlərinin araşdırılması və
qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyin tələblərinə
uyğun olaraq həllinə dair aidiyyəti qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.
Sakinlər tərəfindən qaldırılan məsələlərin əksəriyyəti Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyevin müvafiq göstərişi ilə yerində həll edilib, bəzi
müraciətlərin həlli isə aidiyyəti qurumlara həll
edilməsi tapşırılıb.
Sakinlər onların müraciətlərinə baxılması üçün
yaradılan yüksək şəraitdən razılıq edərək göstərdiyi
diqqət və qayğıya görə Prezident cənab İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Qəbulun sonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının

sıralarına yeni qəbul olunmuş bir qrup
kənd sakininə Partiyanın üzvlük vəsiqələri
təqdim edilib. Yeni üzvlər birmənalı olaraq
bildiriblər ki, bu gün onların həyatında çox
əlamətdar hadisə kimi qalacaqdır. İnkişaf
və müasirlik partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmaq böyük məsuliyyət və şərəfdir.
***
OKTYABRIN 9-DA UCQAR DAĞLIQ ƏRAZİDƏ YERLƏŞƏN GÜNEYKƏND KƏNDİNDƏ KEÇİRİLƏN
SƏYYAR QƏBULDA DAŞKƏSƏN
RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN
BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV SAKİNLƏRİ SALAMLADIQDAN SONRA
NİTQ SÖYLƏYİB.
O, çıxışında deyib:
– Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin
səyyar qəbullarla bağlı tapşırıq və tövsiyəsinə əsasən Güneykənddə təşkil olunan
görüşdə Rayon İcra Hakimiyyətinin məsul
işçiləri, rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri iştirak edirlər.
Fürsətdən istifadə edib möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin yüksək etimad
göstərərək hörmətli Əli Əsədovu Baş Nazir vəzifəsinə təyin etməsi münasibətlə biz daşkəsənlilər də
onu təbrik edirik və cənab Prezident tərəfindən
qarşıya qoyulan vəzifələrin layiqincə yerinə yetir-

ilməsində hörmətli Əli müəllimə işlərində uğurlar
arzulayırıq.
Əvvəlki səyyar qəbullarda olduğu kimi bugünkü
görüşümüzün də əsas məqsədi siz kənd sakinlərini
narahat edən məsələlərin həllidir.
Bu gün Daşkəsəndə dövlət proqramına əsasən həm
rayon mərkəzində, həm də kəndlərdə geniş abadlıqquruculuq işləri aparılır. Rayonumuzun kəndlərarası
yollarına müasir səviyyədə asfalt örtükləri çəkilir.
Daşkəsən-Əmirvar-Qabaqtəpə, Quşçu-Çovdar-Çaykənd avtomobil yolları, Qabaqtəpə-Astaf yolunda tikilən böyük körpülər, Güneykənd kənd tam orta
məktəbinin yeni binası – bütün bunlar ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin rayon əhalisinə göstərdiyi diqqət
və qayğısının bariz nümunəsidir.
Sizlərə bir məlumat vermək istəyirəm. Ümumi
uzunluğu 31 km olan 7 mindən çox əhalinin yaşadığı
9 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Daşkəsən-Xoşbulaq-Astaf avtomobil yolunun yenidən qurulması üçün
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən müvafiq
sənədlər, layihə işlənib hazırlanaraq aidiyyəti üzrə
təqdim edilmişdir.
Əhəd Abıyev çıxışında Prezident cənab İlham
Əliyevin “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun
XVI illik iclasının plenar sessiyasında çıxışına münasibət bildirib. O deyib:
– Oktyabrın 3-də Rusiya Federasiyasının Soçi
şəhərində “Valday” Beynəlxalq Diskussiya
Klubunun sessiyasında Azərbaycan Respublikasının hörmətli Prezidenti cənab İlham Əliyev
də iştirak edib. Dövlət
Başçımız belə mühüm
yüksək
səviyyəli
beynəlxalq tribunadan
çıxış edərək “Qarabağ
tarixi əzəli Azərbaycan
torpağıdır. Beləliklə,
Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi”
fikirləri
ilə
Ermənistanın baş naziri
Nikol Paşinyana və
ermənilərin havadarlarına layiqli cavabını
verdi, Qarabağla bağlı
xalqımızın qətiyyətli
mövqeyini bir daha da
hərtərəfli açıqladı və
bütün dünya bunu
eşidib bildi. Bununla
da, Paşinyanın Qarabağda kənd əhalisi qarşısında
etdiyi sərsəm, əsassız bəyanatları alt-üst oldu.
Soçi görüşü çox mühüm tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bu görüş Azərbaycan və Rusiya Prezidentləri arasında etibarlı, mehriban dostluq və
qonşuluq münasibətlərini bütün dünyaya göstərməklə, əlaqələrimizin gələcək inkişafına hərtərəfli
müsbət töhfə verəcək, istər hərbi, istərsə də siyasi-

iqtisadi əməkdaşlıq birliyi yaradacaqdır.
Hörmətli Prezidentimiz İlham Heydər oğlu
Əliyevin çox mühüm əhəmiyyətə malik bu tarixi
çıxışını biz daşkəsənlilər də sevinərək alqışlayır,
bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirik.
Sonra Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev kənd sakinlərini narahat edən məsələləri, problemləri söyləmələrini xahiş edib.
Sakinlərdən Sevinc Qasımova, Təranə Rzayeva,
Adil Rüstəmov, Məhəmməd Cəfərov və başqaları
çıxış edərək onlarla mütəmadi olaraq görüşə gəldiyinə, daim diqqət və qayğı göstərdiyinə görə rayon rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını çatdırıblar. Son illər
rayonda, eləcə də kəndlərdə görülən işlərdən danışan
sakinlər abadlıq və quruculuğun Güneykənddə də
uğurla həyata keçirildiyini qeyd ediblər. Dövlət başçısı
və rayon rəhbərliyi tərəfindən görülən işləri, vətəndaşlara olan qayğını, səmimi münasibəti minnətdarlıq
hissi ilə qarşıladıqlarını söyləyiblər.
Sakinlərin müraciətləri kəndə təbii qaz xəttinin
çəkilməsi, su keçidinin təmiri və şəxsi problemlərdən

ibarət olub.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
qaldırılan məsələlərin və müraciətlərin yerində araşdırılaraq həll olunması üçün aidiyyəti idarə, müəssisə
və təşkilatların rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib.

Müraciətlərin bir qismi yerində müsbət həll olunub.
Görüşdə bir qrup gəncə Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev tərəfindən Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvlük vəsiqələri təqdim olunub. Vəsiqə alan gənclər dövlətə sədaqətli olduqlarını və ölkə Prezidentinin apardığı siyasəti
dəstəklədiklərini bəyan ediblər.
***
DAŞKƏSƏN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV PREZİDENT
ADMİNİSTRASİYASININ MƏSUL İŞÇİSİ ARİF
NOVRUZOVLA BİRGƏ OKTYABRIN 15-DƏ
ÇAYKƏND KƏNDİNDƏ SAKİNLƏRİN NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULUNU KEÇİRİB.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev kənd sakinlərini salamladıqdan sonra giriş
nitqi ilə çıxış edib. O deyib:
– Əvvəlki səyyar qəbullarda olduğu kimi bugünkü
Çaykənddəki görüşümüzün də əsas məqsədi kənd
sakinlərini narahat edən məsələlərin həlli və vətəndaşların narahatlığına səbəb olan məsələləri öyrənmək, qaldırılmış məsələləri daxili imkanlar hesabına
operativ şəkildə yerində həll etmək, ehtiyac olduğu
halda Prezident Administrasiyasına – hansı ki bu gün,
rayonumuzun kuratoru da bu səyyar görüşdə iştirak
edir, lazımi məlumatları ona verməklə aidiyyəti nazirliklər və təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırmaqdır. Bu
müraciətlərin nəticəsi də olacaqdır.
Bu gün Daşkəsəndə dövlət proqramına əsasən həm
rayonun mərkəzində, həm də kəndlərdə geniş abadlıqquruculuq işləri aparılır. Belə ki, Daşkəsənin ən ucqar
dağ kəndlərinə ardıcıl şəkildə müasir yolların çəkilməsi,
ən əsası Çovdar filiz emalı sahəsinin tikintisi, yeni məktəb binalarının tikintisi, qazlaşdırılma və elektrik
təchizatının, irimiqyaslı su və kanalizasiya layihəsinin
icrası sahəsində işlər davam etdirilir. Rayonumuzun
kəndlərarası yollarına Daşkəsən-Əmirvar-Qabaqtəpə və
o cümlədən gördüyünüz
kimi
Quşçu-ÇovdarÇaykənd avtomobil yoluna müasir səviyyədə
asfalt örtüyünün çəkilməsi, Qabaqtəpə-Astaf
yolunda yeni böyük körpülərin tikilməsi bütün
bunlar ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevin rayon
əhalisinə
göstərdiyi
diqqət və qayğısının
bariz nümunəsidir.
Sizləri ölkə rəhbərimizin
ətrafında
həmişə olduğu kimi sıx
b i r l ə ş m ə y ə ,
ölkəmizdəki
əminamanlığı, sabitliyi qorumağa,
müasir
müstəqil Azərbaycanımızın daha da qüdrətlənməsi
naminə
möhtərəm
Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin uğurla
həyata keçirdiyi işlərə
hər zaman dəstək olmağa çağırıram.
Sonra Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının məsul işçisi
Arif Novruzov çıxış
edərək Prezident cənab
İlham
Əliyev
tərəfindən qəbul edilən
əhalinin
sosial
müdafiəsinə və rifah
halının yüksəldilməsinə yönəldilmiş qərarların, o cümlədən
minimum əməkhaqlarının və pensiyaların, tələbələrin
təqaüdlərinin, müharibə veteranlarına, şəhid ailələrinə
verilən müavinətlərin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması
ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin xalqımız
tərəfindən yüksək əhval-ruhiyyə ilə qarşılandığını
vurğulayıb.
Arif Novruzov qəbul olunan dövlət proqramlarının
uğurlu icrası nəticəsində regionlarda həyata keçirilən
abadlıq-quruculuq işləri barədə geniş məlumat verib.
Bildirib ki, kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində
davamlı tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, Çaykənd
kimi ən ucqar dağ kəndlərinə müasir yollarının çəkilməsi, yeni məktəb binalarının tikintisi, mərhələli
surətdə qazlaşdırma işlərinin aparılması, elektrik, su
təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlər davam
etdirilir.
Sonra vətəndaşların müraciətləri dinlənilib.
Müraciətlər qaz xəttinin çəkilməsi, yararsız elektrik
dayaqlarının dəyişdirilməsi, işlə təmin olunma və
digər şəxsi məsələlərlə bağlı olub.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin icrası ilə
bağlı aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlarını verib. Əksər müraciətlər
yerində həll edilib.
Görüşdə çıxış edən kənd sakinləri onlara göstərilən
diqqət və qayğını yüksək qiymətləndirərək möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını
ifadə ediblər.
***
DAŞKƏSƏNDƏ ƏHALİNİN PROBLEMLƏRİNİN YERİNDƏ ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ HƏLLİ
MƏQSƏDİLƏ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN
BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV OKTYABRIN 23-DƏ
ƏHMƏDLİ KƏND İNZİBATİ ƏRAZİ VAHİDLİYİNƏ DAXİL OLAN DARDƏRƏ KƏNDİNDƏ NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULUNU KEÇİRİB.
Açıq havada keçirilən qəbulu giriş nitqi ilə açan
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev deyib:
– Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin səyyar
qəbullarla bağlı tapşırıq və tövsiyəsinə əsasən Dardərə
kəndində təşkil olunan görüşdə Rayon İcra
Hakimiyyətinin məsul işçiləri, rayonun hüquqmühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri iştirak edirlər. Əvvəlki səyyar qəbullarda
olduğu kimi bugünkü görüşümüzün də əsas məqsədi
siz kənd sakinlərini narahat edən məsələlərin həllidir.
Vurğulamaq istəyirəm ki, vətəndaşların narahatlığına
səbəb olan məsələləri öyrənərək daxili imkanlar
hesabına operativ şəkildə yerində həll edirik, ehtiyac
olduğu halda Prezident Administrasiyasına lazımi
məlumat verməklə aidiyyəti nazirliklər və təşkilatlar

qarşısında məsələ qaldırırıq, icrası nəzarətə götürülür.
Daşkəsən rayonunda da regionların sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramına əsasən həm rayon
mərkəzində, həm də kəndlərdə geniş abadlıq-quruculuq işləri aparılır. Belə ki, Daşkəsənin ən ucqar dağ
kəndlərinə ardıcıl şəkildə müasir yolların çəkilməsi,
yeni məktəb binalarının tikintisi, qazlaşdırılma və elektrik təchizatının, irimiqyaslı su və kanalizasiya layihəsinin icrası sahəsində işlər davam etdirilir. Bütün
bunlar ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin rayon əhalisinə göstərdiyi diqqət və qayğının bariz nümunəsidir.
İndi də xahiş edirəm, istər kəndlə, istərsə də şəxsi
məsələlərlə bağlı müraciətlərinizi edəsiniz.
Daha sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib.
Müraciətlər qaz xəttinin çəkilməsi, nasaz elektrik
dirəklərinin dəyişdirilməsi, kəndə gələn yolun təmiri
və digər şəxsi məsələlər haqqında olub.
Əhəd Abıyev sakinlər tərəfindən qaldırılan
məsələlərin həlli istiqamətində aidiyyəti qurumlara
müvafiq tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin bir qismi
yerində müsbət həll olunub.
Qəbul-görüşdə bir qrup Dardərə kənd sakininə
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd
Abıyev tərəfindən Yeni Azərbaycan Partiyasının
üzvlük vəsiqələri təqdim olunub.
Dardərə kənd sakinləri əhalinin problemlərinin
həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə,
göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident cənab
İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
OKTYABRIN 30-DA DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISININ NÖVBƏTİ
SƏYYAR QƏBULU ƏMİRVAR İNZİBATİ
ƏRAZİ VAHİDLİYİNƏ DAXİL OLAN QAZAXLI KƏNDİNDƏ OLUB.
Qəbulda Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev, hüquq-mühafizə orqanlarının, təhsil, səhiyyə,

mədəniyyət, digər xidmət təşkilatlarının rəhbərləri,
ərazi icra nümayəndəsi, bələdiyyə sədri və kənd sakinləri iştirak ediblər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev səyyar qəbul-görüşdə çıxış edərək sakinlərə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən cari ildə qəbul edilən, əhalinin sosial
müdafiəsinə və rifah halının yüksəldilməsinə
yönəldilmiş qərarlar, eyni zamanda son günlər edilən
mühüm təyinatların, aparılan kadr islahatlarının
düzgün, uğurlu müsbət addım kimi yerlərdə ictimaiyyət tərəfindən yüksək dəyərləndirilməsi barədə
məlumat verib. Bildirib ki, Azərbaycan dövlətinin
sosial sahədə, insanların rifah halının yaxşılaşdırılması
istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər ardıcıl olaraq
yüksək səviyyədə davam edir. Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlarla
minimum aylıq əməkhaqqı 180 manatdan 250 manata
çatdırılmış, hərbi və hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının və mülki işçilərin, dövlət ümumi təhsil və
peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və
bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan
müəllimlərin, dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir
sıra digər təşkilatlarda çalışan şəxslərin aylıq vəzifə
maaşları əhəmiyyətli dərəcədə artırılmışdır. Həyata
keçirilən tədbirlər 1 milyon 350 min nəfərdən çox
vətəndaşın əməkhaqqının artımına səbəb olmuşdur.
750 min nəfərin pensiyasında artım baş vermişdir. Bu
isə ölkədə ümumi pensiyaçıların təqribən 60 faizi
deməkdir.
Rayon rəhbəri daha sonra qəbul edilmiş Dövlət
Proqramlarının icrası nəticəsində Daşkəsən rayonunda, o cümlədən Qazaxlı kəndində görülmüş işlər
barədə danışıb və 2019-2023-cü illəri əhatə edən regionların sosial iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında
icrası nəzərdə tutulmuş abadlıq-quruculuq işlərini
sakinlərin diqqətinə çatdırıb.
Əhəd Abıyev xüsusilə vurğulayıb ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 27
fevral 2014-cü il tarixli 118 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının 20142018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq 24,5 km uzunluğunda olan
Daşkəsən-Əmirvar-Qabaqtəpə avtomobil yolunun
yenidən qurulmasında son tamamlama işləri görülür.
Daşkəsən-Əmirvar-Qabaqtəpə avtomobil yolunun tikintisindən sonra vətəndaşların gediş-gəlişi, yük və
sərnişin daşınması daha da asanlaşmış, bu sahədə olan
problemlər tam öz həllini tapmış, yolboyu 9 yaşayış
məntəqəsində yaşayan 3 mindən artıq vətəndaşın
həyat şəraitinin yaxşılaşmasına birbaşa təsir göstərən
kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sektorlarının inkişafı
üçün əlverişli şərait yaranmışdır. Bununla yanaşı, yeni
tikilən avtomobil yolu bölgədə turizmin inkişafına
daha geniş imkanlar verir.
Səyyar-qəbulda Qazaxlı kənd sakinlərinin
müraciətləri dinlənilib. Müraciətlər kəndə qaz xəttinin
və internetin çəkilməsi, yeni çəkilmiş yola ağır tonnajlı yük avtomobillərinin buraxılmaması və digər şəxsi
məsələlər barədə olub.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
sakinləri narahat edən müxtəlif məsələlərə aydınlıq
gətirib, qaldırdıqları məsələlərin həlli istiqamətində
əlaqədar qurum və təşkilatların rəhbərlərinə tapşırıqlar
verib. Müraciətlərin əksəriyyəti yerində həll edilib.
Kənd sakinləri əhalinin problemlərinin həll edilməsi məqsədilə yerlərdə həyata keçirilən qəbullara,
göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident cənab
İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Vüqar MƏMMƏDOV
RİHBA-nın İnformasiya təminatı və
təhlil sektorunun müdiri
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aşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıyev “Bilik günü” münasibətilə Daşkəsən şəhər A. Mürsəlov adına
2 nömrəli tam orta məktəbdə olub.
Yeni dərs ilinin ilk günü Daşkəsən şəhər A.
Mürsəlov adına 2 nömrəli tam orta məktəbdə də təntənəli şəkildə qeyd olunub. Tədbirdə Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev, Rayon
Təhsil Şöbəsinin müdiri Zaur Məmmədov, ictimaiyyət nümayəndələri və valideynlər iştirak ediblər.
Dövlət himninin səslənməsi ilə başlayan tədbiri
giriş sözü ilə Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev açıb. O çıxışında deyib:
– Sizləri Daşkəsən rayon ictimaiyyəti adından,
eləcə də öz adımdan salamlayır və Bilik günü – bu
sevimli bayram – yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə təbrik edirəm, hər birinizə uzun ömür, can
sağlığı və çox hörmətli Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə inkişaf edən müstəqil müasir
Azərbaycanımızda yeni-yeni uğurlar, daha da yaxşı
yaşamağı arzulayıram.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin təhsilə olan
diqqət və qayğısı respublikamızın hər yerində olduğu
kimi, Daşkəsən rayonunda da həyata keçirilir. Təkcə
son illərdə rayonun Quşçu, Əmirvar, Mollahəsənli,
Muşavaq, Bayan, Əmirvar-Əhmədli kəndlərində və
Daşkəsən qəsəbəsində müasir tələblərə tam cavab
verən ümumtəhsil məktəblərinin tikilib istifadəyə
verilməsi, 7 modul tipli məktəbin quraşdırılması, bir
çox təhsil müəssisələrinin əsaslı və cari təmir
edilməsi buna əyani sübutdur.
Respublikamızın birinci xanımı, Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti çox hörmətli Mehriban xanım
Əliyeva çoxşaxəli fəaliyyəti ilə ölkəmizin təhsilinə
böyük diqqət və qayğı göstərir. Belə ki, çox hörmətli

D

Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə respublikamızın təhsil
sahəsində “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”,
“Təhsilə dəstək” layihələri uğurla həyata keçirilir.
Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanın müxtəlif regionlarında yüzlərlə təhsil müəssisəsi inşa olunub və
yenidən qurulub.
Rayonumuzda təhsilin inkişafına göstərdikləri
böyük diqqət və qayğıya görə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident
çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya dərin
təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk.
Bu gün bütün şagird və tələbələr, həmçinin onların
valideynləri üçün əlamətdar bayram günüdür. Respublikamızın bütün təhsil aləmində olduğu kimi Daşkəsən
rayonunda, o cümlədən A. Mürsəlov adına 2 nömrəli
tam məktəbdə də böyük canlanma vardır. Daşkəsən
şəhər A. Mürsəlov adına 2 nömrəli tam orta məktəbi

də rayonumuzun sayılıb-seçilən
ümumtəhsil ocaqlarından biridir.
Ötən tədris ilində məktəbin şagirdləri keçirilmiş rayon və respublika səviyyəli tədbirlərdə bir-birinin
ardınca parlaq uğurlar qazanmışlar.
Ən əsası isə, məktəbin məzunları
builki yüksək göstəriciləri ilə bizi
bir daha sevindirmişlər. Belə ki, ali
məktəblərə qəbul olunmaq üçün
sənədlərini təqdim etmiş 14 nəfər
məzunun 12-si tələbə adını qazıb.
9-cu sinifdən isə 12 nəfər məzunun
12-si də respublikanın müxtəlif orta
ixtisas məktəblərinə qəbul olub.
Bu, həqiqətən də, ürəkaçan
nailiyyətdir.
Mən bu yüksək göstərici münasibəti ilə hörmətli

Təhsil Naziri Ceyhun Bayramova təşəkkürümü
bildirirəm və rayon Təhsil
Şöbəsinin müdirini, məktəbin direktorunu və
bütün müəllim
kollektivini səmimi qəlbdən təbrik
edir, onlara gələk fəaliyyətlərində
yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Bu gün burada sizinlə “Bilik
günü” bayramında iştirak etmək,
sevincinizə şərik olmaq mənim
üçün şərəflidir. Əminəm ki, yay
tətilindən qayıdan şagirdlərimiz
yeni biliklər əldə etməyə tələsirlər.
Ölkəmizin gələcəyi olan əziz
şagirdlər, siz ötən illərdə öyrəndiyiniz bilik və bacarıqlarınızın
üzərinə bu tədris ilində də yenilərini əlavə edəcəksiniz. Bunun

üçün yaxşı oxumaq, müəllimlərin
dediklərinə
əməl
etmək,
tapşırıqları müstəqil yerinə yetirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, hər
bir şagird düşünməlidir ki, onun
vəzifəsi yaxşı oxumaq, ölkəmizin
gələcəyi üçün bilikli, bacarıqlı,
ağıllı, məsuliyyətli, ziyalı kimi
böyüməkdir.
Mən çıxışımın sonunda bu
gün ilk dəfə olaraq məktəbə
gələn birinciləri, bu il məktəbdə
son illəri olan 11-ciləri, müəllimləri, müəllim olaraq ilk dəfə
fəaliyyətə başlayan gəncləri, bir
sözlə, təhsil sahəsində çalışan
hər bir kəsi yeni dərs ili münasibətilə təbrik edir, Sizə böyük uğurlar, maraqlı

görüşlər, müəllimlər üçün məhsuldar günlər,
xoşbəxtlik, möhkəm can sağlığı, yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram.
Bir daha da ölkəmizdəki sabitliyə, əmin-amanlığa
görə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə
bütün Daşkəsən rayon ictimaiyyəti adından
təşəkkürümüzü bildiririk.
Bilik gününüz bir daha mübarək olsun!
Sonra məktəbin direktoru Aybəniz Vəliyeva çıxış
edərək tədbir iştirakçılarını yeni tədris ili münasibəti
ilə təbrik edib, məktəbin tarixinə və bu gününə nəzər
salıb. Prezident cənab İlham Əliyevin 2019-cu il
ərzində müəllimlərin əməkhaqlarının artırmasını yüksək qiymətləndirib, ölkə başçısının təhsilə ali diqqət
və qayğısının onların daha da yaxşı işləmələrində
stimul olduğunu vurğulayıb.
A. Vəliyeva məktəbin kollektivi adından hər
zaman göstərdiyi hərtərəfli dəstəyə görə Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyevə də təşəkkürünü bildirib.
Digər çıxış edənlər də yeni dərs
ilinin başlanması münasibətilə
təbriklərini çatdırıb, ölkə başçısının apardığı məqsədyönlü və uğurlu təhsil siyasətindən danışıblar.
“Bilik günü” daha sonra məktəb
şagirdlərinin hazırladığı bədii
kompozisiyalar ilə davam edib.
Elmar VÜQARLI
RİHBA-nın İctimai-siyasi
və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini –
dini qurumlarla işin
təşkilatçısı
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ДАШКЯСЯНДЯ ПРОКУРОРЛУГ ИШЧИЛЯРИНИН ПЕШЯ БАЙРАМЫ ГЕЙД ЕДИЛИБ
ktyabrın 1-də Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyəti
Daşkəsən
Rayon
Prokurorluğu ilə birgə prokurorluq
işçilərinin peşə bayramı və Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun yaradılmasının 101-ci
ildönümü münasibətilə tədbir keçirib.
Əvvəlcə rayon rəhbərliyi və tədbir iştirakçıları
Daşkəsən şəhərinin mərkəzində ucaldılmış
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
abidəsi önünə tər gül dəstələri qoyaraq Ulu
Öndərin xatirəsini yad ediblər.
Sonra bayram tədbiri Heydər Əliyev
Mərkəzində davam etdirilib. Tədbir iştirakçıları
Daşkəsən Rayon Heydər Əliyev Mərkəzində Ulu
Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini
özündə əks etdirən fotolara və eksponatlara baxış
keçiriblər.
Giriş nitqi ilə çıxış edən Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev deyib:
– Bu gün Daşkəsən rayon prokurorluğunun
əməkdaşları ilə birlikdə 1 Oktyabr Prokurorluq
işçilərinin peşə bayramını yüksək əhval-ruhiyyə ilə
qeyd edirik. Mən başda Respublikanın Baş
Prokuroru, birinci dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri
hörmətli Zakir Qaralov olmaqla, bütün prokurorluq işçilərini, həmçinin Daşkəsən Rayon Prokurorluğunun əməkdaşlarını 1 oktyabr
prokurorluq işçilərinin peşə bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, sizlərə bu
məsul və şərəfli işinizdə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi
Heydər Əliyevin siyasi irsinin layiqli
davamçısı möhtərəm Prezident cənab
İlham Əliyevin prokurorluğa dövlət
qayğısı və diqqəti ən yüksək
səviyyədədir. Möhtərəm Prezidentin müvafiq fərman və sərəncamları ilə təsdiq olunmuş dövlət proqramlarının icrası
nəticəsində prokurorluq orqanlarında

O

bütün sahələrdə səmərəliliyin
artırılması, əməkdaşların peşəkarlığının yüksəldilməsi, həmçinin
yeni nəsil prokurorluq işçilərinin
formalaşdırılması və onların sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində konkret tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Bu gün peşə bayramı münasibətilə prokurorluq orqanlarının hər
bir işçisini, veteranları və onların
ailə üzvlərini təbrik edir, prokurorluğun yüksək mövqe tutan bir
qurum kimi formalaşmasında Ulu
Öndərin misilsiz əməyini minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirik. Hər zaman Azərbaycan
prokurorluğuna diqqət və qayğısını əsirgəmədiyi
üçün möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevə öz dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk!
Daşkəsən rayon prokuroru Maarif müəllim
başda olmaqla, rayon prokurorluğunun hər bir
əməkdaşı Prokurorluq orqanına dövlət səviyyəsində göstərilən etimadın məsuliyyətini dərindən
dərk etməklə, işlərini müasir tələblər səviyyəsində

qurmuş, prokurorluqda formalaşmış sağlam iş
mühitini daha da möhkəmləndirmiş, cəmiyyətdə
prokurorluğa artan ictimai etimadı qoruyub saxlamaq üçün bütün qüvvələrini səfərbərliyə almışlar.
İnanırıq ki, öz peşə bayramını qeyd edən prokurorluq əməkdaşları bundan sonra da ictimai-siyasi
sabitliyin,
dövlətçiliyimizin
maraqlarının
cinayətkar qəsdlərdən qorunması, cinayətkarlığa
qarşı mübarizə və vətəndaşların hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi işində yaxından fəal işti-

rak edərək ölkə Prezidentinin apardığı uğurlu
siyasətin həyata keçirilməsində var qüvvələri ilə
çalışacaqlar.
Bir daha da peşə bayramınız mübarək olsun!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
möhtərəm cənab İlham Əliyevə eşq olsun!
Sonra çıxış edən Daşkəsən rayon prokuroru
ədliyyə müşaviri Maarif Hüseynov Azərbaycan
prokurorluğunun yaranması və inkişafı yolundan
danışıb. Vurğulayıb ki, Daşkəsən rayon Prokuror-

luğu olaraq üzərilərinə düşən
məsul və şərəfli vəzifələri layiqincə yerinə yetirmək üçün bundan sonra da daha böyük səy və
fədakarlıqla çalışacaqlar.
Digər çıxış edənlər də prokurorluq işçilərinin peşə bayramı
münasibətilə səmimi təbriklərini
çatdırıblar.
“Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları” İctimai Birliyinin təşkilati işlər üzrə məsul
əməkdaşı Fazili Əşrəf Birliyin
yaradılmasının 25 illiyi münasibətilə təsis edilmiş yubiley medalını Daşkəsən rayon prokuroru Maarif Hüseynova
təqdim edib.
Daşkəsən Rayon Prokurorluğunun əməkdaşları Nəzirə Məmmədova və İlkin Musayev isə
səmərəli fəaliyyətlərinə görə Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunublar.
Tədbirin sonunda xatirə şəkli çəkilib.
Ruslan MƏMMƏDƏLİYEV
RİHBA-nın Hüquq şöbəsinin məsləhətçisi
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zərbaycan Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşları hər il oktyabr ayının 1də öz peşə bayramlarını təntənə ilə qeyd
edirlər. Bu günün prokurorluq işçilərinin peşə
bayramı günü kimi qeyd olunması tarixi zərurətdən yaranmış və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurasının 1 oktyabr 1918-ci il tarixli
qərarı ilə Bakı Dairə Məhkəməsinin tərkibində
prokurorluq orqanlarının fəaliyyətə başlamasını
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev əsas
tutaraq hər il oktyabr ayının 1-nin Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğu işçilərinin peşə
bayramı günü kimi qeyd edilməsi barədə 17 iyul
1998-ci il tarixli Sərəncam imzalamışdır.
1918-ci ilin noyabr ayının 18-də Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası tərəfindən “Azərbaycan Məhkəmə Palatası haqqında Əsasnamə” təsdiq edilmiş, olduqca mürəkkəb və ağır şəraitdə
fəaliyyət göstərən Məhkəmə palatasında, Bakı və
Gəncə dairə məhkəmələrinin tərkibində fəaliyyət
göstərən prokurorluq orqanları öz səlahiyyətləri daxilində böyük işlər görmüşlər.
1920-ci ilin aprel ayının 28-də kənar qüvvələrin təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
süquta yetirildikdən sonra Azərbaycan İnqilab
Komitəsinin 12 may 1920-ci il tarixli “Xalq məhkəməsi
haqqında” dekreti ilə dövlət orqanları ilə yanaşı
prokurorluq və istintaq orqanları da ləğv edilmişdir.
Sovet hakimiyyəti illərində Stalin hakimiyyəti sistemində uzun illər davam edən kütləvi siyasi repressiyalar prokurorluq orqanlarının kadrlarından da yan
keçməmiş, 1937-1938-ci illərdə Azərbaycanda
“düşmən və cinayətkar ünsür kimi” onlarla prokurorluq işçisi də əsassız mühakimə edilmişlər. Lakin ağır
repressiya illərində də prokurorluq orqanları əməkdaşlarının böyük əksəriyyəti öz vəzifə borclarını yerinə yetirərək xalqa xidmət göstərmişlər.
Böyük Vətən müharibəsi illərində digər dövlət
strukturları kimi, prokurorluq orqanlarının da orduya
onlarla prokuror və müstəntiqləri səfərbər olunmuş,
onlardan bir çoxu döyüşlərdə həlak olmuş, böyük əksəriyyəti orden və medallarla təltif edilmişlər.
1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən
bərpa etdikdən sonra Respublikamız yeni dövrə
qədəm qoymuş, lakin müstəqilliyimizin ilk illərində
ölkəni bürümüş daxili çəkişmələr dövlət quruculuğuna böyük zərbə vurmuşdur. Xalqın israrlı tələbi
ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə xilasedici qayıdışından sonra Azərbaycandakı özbaşınalığa, siyasi hakimiyyətsizliyə birdəfəlik son
qoyulmuş, prokurorluq orqanlarının da fəaliyyətində
yeni bir dövr başlanmışdır.
Bu dövrdə müstəqil dövlətçiliyimizin əleyhinə

A

olan cinayətlər, görkəmli ictimai və dövlət xadimlərinə
qarşı törədilən terror aktları,
dövlət əmlakının mənimsənilməsi, bank-maliyyə sistemində baş vermiş ağır
cinayət hadisələri məhz
prokurorluq
orqanlarının
əməkdaşları
tərəfindən
peşəkarcasına
istintaq
edilmiş, təqsirkar şəxslər layiqli cəzalarını almışlar. Bu
dövrdə ölkəmizdə 1994-cü
ilin oktyabr və 1995-ci ilin
mart dövlət və hərbi çevrilişlərinə cəhdlərin qarşısı alınmış, həmin hadisələrlə bağlı
cinayət işlərinin istintaqının
aparılmasında prokurorluğun
bir qrup əməkdaşı xüsusi ilə
fərqlənmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonrakı dövrdə Azərbaycan
Respublikasının Prokurorluğu qanunun aliliyinin,
insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasına,
cinayətkarlıqla mübarizəyə, qanunçuluğun və hüquq
qaydasının qorunmasına xidmət edən orqan kimi sivil
və demokratik inkişaf yolu keçmişdir. Bu dövr ərzində
qəbul olunmuş çoxsaylı qanun və məcəllələr, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası,
Cinayət, Cinayət-Prosessual, Cəzaların icrası, Mülki,
Mülki-Prosessual, İnzibati xətalar məcəllələri,
“Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, “Konstitusiya
məhkəməsi haqqında”, “Prokurorluq haqqında”,
“Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında”,
“Polis haqqında”, “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti
haqqında”, “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında”
qanunlar və bir sıra digər mühüm normativ-hüquqi
aktlar qəbul edilmiş və demokratik cəmiyyətdə
prokurorluğun yeri və rolu müəyyənləşdirilmişdir.
12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi-referendum yolu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasında dövlət quruluşu
sistemində prokurorluğun layiq olduğu yer müəyyənləşdirilmiş, məhkəmə hakimiyyəti sisteminə daxil
olan prokurorluq orqanlarının statusu, təşkili və
fəaliyyət prinsipləri, səlahiyyət dairəsi və vəzifələri
qanunvericilik qaydasında təsbit edilmişdir.
2002-ci il sentyabrın 19-da qüvvəyə minmiş
“Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında” referendum aktına
əsasən prokurorluğa qanunvericilik təşəbbüsü
hüququ verilməsi və digər mühüm tədbirlər

nəticəsində
prokurorluğun
hüquq sistemində rolu yüksəlmiş, həyata keçirilmiş islahatlar prokurorluğun insan
hüquq və azadlıqlarının təmin
edilməsində,
demokratik
inkişafa maneə törədən halların
aradan
qaldırılmasında
əhəmiyyəti artmışdır.
“Prokurorluq
haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 7
dekabr 1999-cu il tarixli Qanununda hər kəsin qanun
qarşısında hüquq bərabərliyi, qanunçuluq, fiziki şəxslərin hüquq
və azadlıqlarına, hüquqi şəxslərin hüquqlarına əməl və hörmət edilməsi, obyektivlik,
qərəzsizlik
və
faktlara
əsaslanma, vahidlik və mərkəzləşdirmə, ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorların Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroruna tabe olması və siyasi bitərəflik prinsipləri, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda və
qaydada cinayət işi başlamaq və ibtidai istintaq
aparmaq, habelə korrupsiya ilə bağlı cinayətlər üzrə
cinayət işinin başlanmasını və ya istintaqın aparılmasını
təmin etmək məqsədilə əməliyyat-axtarış fəaliyyətini
həyata keçirmək, cinayət işi üzrə ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərlik etmək və qanunlara riayət
edilməsini təmin etmək, təhqiqat və əməliyyat-axtarış
orqanlarının fəaliyyətində qanunların icra və tətbiq olunmasına nəzarət etmək, məhkəmədə iddia qaldırmaq
(ərizə vermək), mülki və iqtisadi mübahisələrə dair
işlərə baxılmasında iddiaçı kimi iştirak etmək,
məhkəmədə cinayət işlərinə baxılmasında tərəf kimi
iştirak etmək, dövlət ittihamını müdafiə etmək,
məhkəmə qərarlarından protest vermək və məhkəmələr
tərəfindən təyin edilmiş cəzaların məqsədinə nail olunmasında iştirak etmək prokurorluğun fəaliyyət istiqamətləri kimi müəyyənləşdirilmişdir.
Müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasının
Prokurorluğu ümummilli lider Heydər Əliyevin
daimi diqqət mərkəzində olmuş, prokurorluğun
fəaliyyətinin hüquqi əsasını təşkil edən normativ aktlar, o cümlədən “Prokurorluq haqqında”, “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında”,
“Prokurorluğun rəsmi emblemi haqqında”, “Prokurorluq işçilərinin xidməti vəsiqəsi haqqında” qanunlar onun təşəbbüsü ilə qəbul olunmuş və
“Prokurorluğa işə qəbul olunmaq üçün namizədlərlə
müsabiqənin keçirilməsi qaydaları haqqında” Əsasnamə onun sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, prokurorluq

orqanları işçilərinin maddi və sosial təminatı
yaxşılaşdırılmışdır.
Həmçinin Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun 8 fevral 2008-ci il tarixli geniş Kollegiya
iclasında Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu
işçilərinin xidməti işi zamanı, həmçinin işdən kənar
davranışını müəyyən edən “Etik Davranış Kodeksi”
təsdiq edilmişdir.
Dövlət başçısının 27 sentyabr 2008-ci il tarixli
Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun fəaliyyətinin müasirləşdirilməsinə dair
2009-2011-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq
edilməsi də prokurorluq orqanlarına dövlət
səviyyəsində göstərilən qayğının əyani təzahürüdür.
Bu gün də milli prokurorluq orqanlarına dövlət
səviyyəsində hərtərəfli qayğı və diqqət göstərilir,
prokurorluğun fəaliyyətinin müasir standartlar
səviyyəsində təkmilləşdirilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunur.
“Mən prokurorluqda işləyən insanların əksəriyyətini sədaqətli və peşəkar işçi hesab edirəm. Təbiidir
ki, belə adamlara etimad göstərmək, etibar etmək
lazımdır…” Bu sözlər ümummilli lider Heydər
Əliyevin 26 aprel 2000-ci il tarixdə prokurorluq
orqanlarının rəhbər işçiləri ilə görüşü zamanı
söylədiyi proqram xarakterli nitqində qeyd edilmişdir.
Respublikanın prokurorluq işçiləri ümummilli liderin göstərdiyi böyük qayğıya və yüksək etimada
cavab olaraq, həmin tarixi nitqdə onun prokurorluğun
qarşısında qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsi
üçün əzmlə çalışırlar.
“Prokurorluğa işə qəbul olunmaq üçün
namizədlərlə müsabiqənin keçirilməsi qaydaları
haqqında” Əsasnaməyə uyğun olaraq 2002-ci ildən
başlayaraq prokurorluq orqanlarında işə qəbulun
müsabiqə yolu ilə həyata keçirilməsi kadr korpusunun şəffaf prosedurlar əsasında formalaşmasının ən
sivil və demokratik yoludur.
Bu yolla həyata keçirilən işə qəbul prokurorluğun
kadr tərkibinin hərtərəfli biliyə və yüksək mənəvi
keyfiyyətlərə malik, dövlətçilik ideyalarına sədaqəti
ilə seçilən gənc mütəxəssislər hesabına komplektləşdirilməsi üçün geniş imkanlar yaratmaqla, bütün
sahələrdə gənclərin əməyindən hərtərəfli istifadə olunması üçün mühüm vasitədir.
Məhkəmə-hüquq islahatları nəticəsində tamamilə
yeniləşmiş Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə sadiq olaraq, qanunla üzərinə qoyulmuş vəzifələri bundan sonra da
uğurla yerinə yetirəcəkdir.
Maarif HÜSEYNOV
Daşkəsən rayon prokuroru
ədliyyə müşaviri

ÌÞÂÇÓÑÓÍÄÀ ÌÀÀÐÈÔËßÍÄÈÐÌß ÒßÄÁÈÐÈ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ

ktyabrın 21-də Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyəti
rayonun Polis Şöbəsi,
Təhsil Şöbəsi, Gənclər və idman
idarəsi ilə birgə Daşkəsən şəhər A.
Mürsəlov adına 2 nömrəli tam orta
məktəbdə "Narkotiklərə yox
deyək!" mövzusunda maarifləndirmə tədbiri keçirib.
Tədbirdə idarə, müəssisə və
təşkilat rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri, müəllimlər və yuxarı
sinif şagirdləri iştirak ediblər.
Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin rəisi, polis polkovnik-leytenantı Azay Ağayev çıxışında
bildirib ki, Azərbaycanın dövlət siyasətində başlıca vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyulmuş
sağlam nəslin formalaşması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər sırasında narkomaniya ilə
mübarizə kampaniya xarakterli deyil, davamlı siyasətdir.
Polis rəisi A. Ağayev vurğulayıb ki, əhali, xüsusilə azyaşlılar və gənclər arasında narkomaniya əleyhinə profilaktik tədbirlər daha intensiv şəkildə aparılmalıdır. Narkomanlığın
qarşısını almaq üçün ictimaiyyət hüquq-mühafizə orqanları işçilərinə kömək göstərməlidir.
Sosial bəla olan narkomaniyaya qarşı mübarizədə iştirak etmək hamımızın vətəndaşlıq borcudur.
RPŞ-nin əməkdaşı polis başleytenantı Fariz Həsənov isə
məruzə ilə çıxış edərək rayonda
narkomaniya ilə bağlı keçirilən
tədbirlər, görülən profilaktiki işlər
barədə məlumat verib.
Rayon İcra Hakimiyyətinin
məsul işçisi Elmar Əliyev tədbir
iştirakçılarını RİH-nin başçısı Əhəd
Abıyevin adından salamlayaraq
tədbirin əhəmiyyəti haqqında
danışıb və ümumbəşəri problem
olan narkomaniyaya qarşı mübarizə
məqsədilə maarifləndirmə işlərinin mütəmadi olaraq aparılmasının vacibliyini vurğulayıb. O
bildirib ki, bu gün Azərbaycan gəncləri ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında, vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında yaxından iştirak edirlər. Gənclərin milli və müasir
ruhda tərbiyəsi, zərərli vərdişlərdən qorunması qarşıda duran ən başlıca məsələlərdəndir.
Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Zaur Məmmədov, Gənclər və idman idarəsinin rəisi Samir
Həsənov və Daşkəsən şəhər A. Mürsəlov adına 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Aybəniz
Vəliyeva da çıxış ediblər. Onlar cəmiyyətin ciddi bəlasına çevrilən narkomaniyanın yaratdığı
problemlərdən danışıblar, insan sağlamlığına və psixologiyasına vurduğu zərərlər barəsində
yeniyetmələrə ətraflı məlumat veriblər.
Tədbirdə narkomaniyanın zərərlərindən bəhs edən videoçarxlar nümayiş olunub və şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Elmar ƏLİYEV
Daşkəsən RİH-nin İctimai-siyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini – dini qurumlarla işin təşkilatçısı
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ktyabrın 29-da Ombudsmanın
Gəncə Regional Mərkəzi Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyəti ilə birgə
“Uşaq
hüquqlarının
müdafiəsi”
mövzusunda uşaqlarla görüşə gəlib.
Daşkəsən şəhər İ. Nəsimi adına 1 nömrəli
tam orta məktəbdə təşkil edilən görüşdə
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları, Ombudsmanın Gəncə Regional
Mərkəzinin rəhbəri Səbuhi Abbasov, Rayon
Təhsil Şöbəsinin müdir müavini Rizvan Ələsgərov, Rayon Polis Şöbəsinin inspektoru
Ramiz Mazanov, Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin Gəncə bölgəsi üzrə
şöbəsinin baş məsləhətçisi Şamxal Həsənov,
körpələr evi-uşaq bağçalarının müdirləri, məktəbin rəhbərliyi, müəllimlər və şagirdlər iştirak
ediblər.
Tədbiri giriş nitqi ilə açan RİH-nin məsul
əməkdaşı Elmar Əliyev möhtərəm Prezident
cənab İlham Əliyevin 27 dekabr 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
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Respublikasında İnsan hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində
Milli Fəaliyyət Proqramı”nda əhalinin müxtəlif
qruplarının, o cümlədən də uşaq hüquqlarının
müdafiəsi ilə bağlı təsbit olunan müddəaların

uğurla həyata keçirildiyini vurğulayıb.
E. Əliyev deyib ki,
yeniyetmələrin asudə
vaxtlarının, istirahətinin təşkili hər zaman
Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin diqqət
mərkəzində saxlanılır,
onların tətil günlərinin
mənalı, maraqlı, yaddaqalan olması və
bilik səviyyələrinin,
dünyagörüşlərinin
artırılması üçün silsilə
tədbirlər təşkil edilib
keçirilir.
Ombudsmanın
Gəncə
Regional
Mərkəzinin rəhbəri Səbuhi Abbasov çıxışında
bildirib ki, hər il olduğu kimi bu il də Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili Elmira Süleymanovanın təşəbbüsü ilə 20 oktyabr-20
noyabr
tarixlərində
BMT-nin Uşaq Hüquqla rı Konvensi ya sının
qəbul edilməsinin il dö nümü, 20 Noyabr –
Ümumdünya Uşaqlar
günü ərəfəsində uşaq lara diqqətin artırılması, uşaq hüquqlarının
həyata keçirilməsi vəziyyətinin daha da
yaxşılaşdırılması
məqsədilə
ölkədə
“Uşaq hüquqları aylı ğı” elan edilib.
S. Abbasov həmçinin insan hüquqlarının
tərkib hissəsi olan uşaq hüquqlarının yaranma
tarixi, dövlətimizin uşaq hüquqlarının
müdafiəsi sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər
barədə iştirakçılara ətraflı məlumat verib.

S

Müvəkkilin fəaliyyətində uşaq hüquqlarının
təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirildiyini və
uşaqlara qarşı zorakılıq və digər hüquq pozuntuların vaxtında müəyyən edilərək araşdırılması üçün təsisatda 24 saat fəaliyyət göstərən
(012) 916 qaynar xəttinin yaradıldığını diqqətə
çatdırıb.
Digər çıxış edənlər də bildiriblər ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin uşaq hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində atdığı addımlar, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın uşaqlara göstərdiyi diqqət və
qayğı Azərbaycan uşaqlarının taleyində
əhəmiyyətli rol oynayacağına zəmanət verir.
Qeyd edilib ki, Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu nəcib
missiyası ilə Azərbaycan uşaqlarının ən böyük
dostuna, ən böyük himayədarına çevrilib.
Tədbir mövzu ətrafında diskussiyalarla
davam edib, şagirdlərin sualları ətraflı cavablandırılıb.
Orxan HƏSƏNOV
Daşkəsən RİH-nin İctimai-siyasi
və humanitar məsələlər şöbəsinin
baş məsləhətçisi

Âß ÒÎÏËÀÍÛØ ÖÇÐß ÍÖÌÓÍßÂÈ ÌÖËÊÈ ÌÖÄÀÔÈß ÌßØÃÈ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ

entyabr 20-də Daşkəsən rayonunun 2019-cu il üçün mülki
müdafiə tədbirlər planına əsasən
rayonun hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki
müdafiə dəstələri ilə xəbərdarlıq və
toplanış üzrə nümunəvi mülki müdafiə
məşqi keçirilib. Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyəti Başçısının məşqin keçirilməsinə dair 26 avqust 2019-cu il tarixli
63 nömrəli Sərəncamı olub.
Məşqə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Gəncə Regional Mərkəzinin əməkdaşları,
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
mülki müdafiə qərargahı, müvafiq idarə
və təşkilatlarda yaradılmış ərazi mülki
müdafiə qüvvələrinin – İctimai asayişin
mühafizəsi xidmətinin, Yanğın təhlükəsizliyi xidmətinin, Sığınacaq və daldalanacaq xidmətinin, Tibb xidmətinin, Rabitə və
xəbərdarlıq xidmətinin, Elektrik qəza xidmətinin,
Qaz qəza xidmətinin, Su-kanalizasiya qəza xidmətinin, Baytarlıq xidmətinin, Avtonəqliyyat xidmətinin və digər xidmətlərin şəxsi heyəti və
texnikaları cəlb olunub.
Məşq iki mərhələdə keçirilib. Birinci mərhələ
xəbərdarlıq və toplanış siqnalı ilə başlayıb. Məşqə
cəlb olunmuş rəhbər heyət rabitə və xəbərdarlıq sxeminə uyğun olaraq toplanıb və məşqin mövzusu,
şərti olaraq baş vermiş fövqəladə hadisələr barədə
məlumatlar çatdırılıb, mülki müdafiə planları və
hər bir vəzifəli şəxsin funksional vəzifələri
nəzərdən keçirilib, xilasetmə işlərinə cəlb olunacaq
qüvvə və vasitələrin hesabatı dəqiqləşdirilib.
Məşqin ikinci mərhələsində fövqəladə hallar
zamanı rəhbər heyətin mülki müdafiə qüvvələrini
idarə və düzgün qərarlar qəbul etmək, hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki müdafiə dəstələrinin
fövqəladə hal barədə xəbərdar edilməsi, xəbərdarlıq toplanışı siqnalı ilə qaldırılması, toplanma məntəqəsinə yürüş, toplanış və idarəetmənin təşkili
üzrə fəaliyyətləri yoxlanılıb, həmçinin funksional

vəzifələrlə bağlı məruzələr dinlənilib.
Cəlb olunan şəxsi heyət qarşısında çıxış edən
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının
müavini – Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri, rayon fövqəladə
hallar komissiyasının sədri Cavanşir Qocayev
bildirib ki, ərazi mülki müdafiə qüvvələri ilə xəbərdarlıq və toplanış üzrə mülki müdafiə məşqinin

keçirilməsi Daşkəsəndə əhalinin
mülki müdafiə hazırlığının yüksək
səviyyədə olmasına təminat verir.
“Məşqin keçirilməsində əsas
məqsəd hərbiləşdirilməmiş ərazi
mülki
müdafiə
dəstələrinin
fövqəladə hallara operativ reaksiyavermə hazırlığı səviyyəsinin
yoxlanılmasından,
böhran
vəziyyətlərində birgə fəaliyyətlərin
uzlaşdırılmasından, komandir-rəis
heyətinin idarəetmə üzrə bilik və
bacarıqlarının
təkmilləşdirilməsindən, şəxsi heyətə
xəbərdarlıq toplanışı üzrə əməli
vərdişlərin aşılanmasından ibarətdir,” – deyə Cavanşir Qocayev
vurğulayıb.
Sonda məşqin təhlili aparılaraq yaranan çatışmazlıqlar diqqətə çatdırılıb, müvafiq tapşırıq və
tövsiyələr verilib.
Elmar ƏLİYEV
RİHBA-nın İctimai-siyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini –
dini qurumlarla işin təşkilatçısı
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ДАШКЯСЯНДЯ ЯМЯК ВЯ ЯЩАЛИНИН СОСИАЛ МЦДАФИЯСИ НАЗИРЛИЙИНИН ДЯСТЯЙИ ИЛЯ “ЭЦНЯРЗИ ГАЙЬЫ МЯРКЯЗИ” ЙАРАДЫЛЫБ

mək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
(ƏƏSMN) sosial sifarişləri əsasında ixtisaslaşmış
vətəndaş cəmiyyəti institutları tərəfindən icra olunan
sosial xidmət layihələrinin bir istiqaməti də ölkəmizin müxtəlif
bölgələrində günərzi mərkəzlərin yaradılmasına yönəlib.
ƏƏSMN-nin dəstəyi ilə “Vətəndaşların Sosial Rifahı
Naminə” İctimai Birliyi tərəfindən icra olunan müvafiq layihə
çərçivəsində Daşkəsən rayonunda da “Günərzi Qayğı
Mərkəzi” yaradılıb.

Ə

İctimai Birliyin rəhbəri İradə Rzazadə
məlumat verib ki, “Günərzi Qayğı Mərkəzi”
uşaqların dövlət uşaq müəssisələrinə düşməsinin
qarşısının alınması, çətin həyat şəraitində olan
uşaqların və ailələrin sosial xidmətlərə çıxışının
təmin edilməsi məqsədi ilə təşkil olunub. Mərkəz
3-12 yaş arası uşaqlara yardım göstərir.
“Günərzi Qayğı Mərkəzi”ndə əsasən məktəb
yaşlı uşaqlardan ibarət iki qrup formalaşdırılıb.
Mərkəzə tək valideynli, hər iki valideynini itirmiş
və genişlənmiş ailənin himayəsində olan uşaqlar,
birinin əlilliyi və ya xəstəliyi olan, digərinin (və ya
hər iki valideyninin) isə daimi iş yerinin olmaması
səbəbindən günün çox hissəsini günəmuzd qaydada işləyən valideynlərin uşaqları və təhsilə cəlb
oluna bilən sağlamlıq imkanları məhdud 30 uşaq cəlb edilib.
“Günərzi Qayğı Mərkəzi” uşaqların yaş və psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun təlim-tərbiyə prosesi təşkil edir, risk
qrupuna aid olan uşaqların ahəngdar inkişafı və tərbiyəsi ilə
məşğul olur, müxtəlif təlimlər həyata keçirir.
Psixoloji testlər və məsləhət saatları, musiqi dərsləri,
idman yarışları və əyləncəli oyunlarda uşaqlar böyük həvəslə
iştirak edirlər.
Mərkəzdə uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili

məqsədilə müxtəlif tədbirlər görülür. Onlar maraq və
bacarıqlarından asılı olaraq dərnəklərə cəlb edilir, eyni zamanda məktəbdə oxuyan uşaqların ev tapşırıqlarının hazırlanmasına köməklik göstərilir.
Uşaqların psixi-sosial inkişafı məqsədilə mərkəzdə sosial
işçilər, pedaqoqlar, tərbiyəçilər, psixoloqlar çalışırlar. Uşaqlar
gün ərzində 3 dəfə yeməklə təmin olunurlar.
Malik ŞÜKÜROV
DSMF-nin Daşkəsən rayon şöbəsinin müdiri

“ÁÈËÈÊ ÝÖÍÖ” ÄÀØÊßÑßÍÈÍ ÁÖÒÖÍ ÖÌÓÌÒßÙÑÈË ÌßÊÒßÁËßÐÈÍÄß ÃÅÉÄ ÎËÓÍÄÓ
aşkəsənin ümumtəhsil məktəblərində “15 sentyabr –
Bilik günü” və yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə
bayram tədbirləri böyük ruh yüksəkliyi ilə keçirildi.
“Bilik günü” münasibəti ilə bütün ümumtəhsil məktəblərinə
səlahiyyətli nümayəndələr göndərilmişdi. Tədbirlərdə Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin məsul işçiləri, Rayon Təhsil Şöbəsinin
rəhbərliyi və əməkdaşları, ictimaiyyətin nümayəndələri, müəllimlər, sabiq məzunlar, valideynlər, şagirdlər, tanınmış təhsil və incəsənət xadimləri iştirak edirdilər.
Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlanan tədbirlərdə müəssisə rəhbərləri çıxış
edərək yeni tədris ilində qarşıya qoyulan məqsədlərdən, təhsil
sahəsində aparılan islahatlardan söz açıb, məktəb məzunlarının qəbul imtahanlarındakı uğurlarından bəhs etdilər.
Digər çıxış edənlər isə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin ölkə təhsilinin inkişafına həmişə böyük diqqət və
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qayğı ilə yanaşdığını, bu işi dövlət siyasətinin mühüm bir hissəsi hesab
etdiyini bildirdilər. Həmin siyasətin bu gün Prezident cənab İlham
Əliyev tərəfindən müasir dövrün tələblərinə uyğun yaradıcılıqla
davam etdirildiyi və təhsil sahəsində şahidi olduğumuz nailiyyətlərin
dövlət başçısının ardıcıl, məqsədyönlü və Azərbaycanın gələcək
inkişaf perspektivlərinə hesablanmış təhsil strategiyasından irəli
gəlməsi xüsusi qeyd olundu. Deyildi ki, təhsil işçilərinin əmək
haqlarının davamlı artırılması, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamları, habelə
respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramlarının
uğurla icrası, Birinci vitse-prezident çox hörmətli Mehriban xanım
Əliyevanın "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb Proqramı" və digər
bu kimi tədbirlər dövlətimizin təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğının
bariz nümunəsidir. Ölkəmizin hər bir yerində, o cümlədən Daşkəsən
rayonunda müasir standartlara cavab verən müasir tipli ümumtəhsil
ocaqlarının tikilməsi, onların əsaslı təmir edilməsi ilk növbədə gənc

nəslin savadlı və sağlam əqidəli yetişməsinə xidmət göstərir.
Tədbir iştirakçıları məktəbə ilk qədəmlərini qoyan birincilərə
uğurlar dilədilər, onların gələcəkdə dövlətimiz və cəmiyyətimiz
üçün bilikli, bacarıqlı, məsuliyyətli vətəndaş olaraq yetişmələrini
arzuladılar.
Müəllimlər və valideynlər göstərilən diqqət və qayğıya görə
ölkə Başçısı cənab İlham Əliyevə və Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya öz dərin minnətdarlıqlarını ifadə etdilər.
Tədbirlərdə məktəblilərin iştirakı ilə mahnı və rəqslərdən
ibarət konsert proqramları və ədəbi-bədii kompozisiyalar nümayiş
etdirildi.
"İlk zəng"in səslənməsi ilə yeni dərs ilinə başlandı.
Elmar ƏLİYEV
RİHBA-nın İctimai-siyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini – dini qurumlarla işin təşkilatçısı
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zərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi və qayğısı nəticəsində
son illərdə ölkəmizdə təhsilin inkişafı sahəsində
əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edilib. Bu nailiyyətlərin
qazanılmasında təhsil müəssisələrində çalışan qabaqcıl
işçilərin xüsusi xidmətləri vardır. Hər il peşə bayramı
ərəfəsində təhsilin inkişafında xidmətləri olan müəllimlərin əməyinin qiymətləndirilməsi təhsil işçilərini daha
əzmlə fəaliyyət göstərməyə ruhlandırır.
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Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin müvafiq əmri
ilə təhsilin inkişafı sahəsində xidmətlərinə, gənc nəslin təlimtərbiyəsi sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etdiklərinə görə
və 5 oktyabr - Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə
Daşkəsən şəhər A. Mürsəlov adına 2 nömrəli tam orta məktəbin rus dili və ədəbiyyat müəllimi Qocabəyli Vəfa Cavanşir
qızı “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş
nişanı ilə, Daşkəsən rayon Quşçu körpü qəsəbə ümumi orta
məktəbin riyaziyyat müəllimi Ələsgərov Qiyas Əsgər oğlu

“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı”
ilə təltif ediliblər.
Təltif olunan müəllimlərimizi ürəkdən təbrik edir, onlara
yeni-yeni uğurlar arzulayır və təhsilimizə göstərdiyi diqqət və
qayğıya görə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə
Daşkəsən rayon təhsil işçiləri adından minnətdarlığımızı bildiririk.
Daşkəsən rayon təhsil ictimaiyyəti adından
Daşkəsən Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri
Zaur MƏMMƏDOV
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ktyabrın 15-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğın
Texnikası şöbəsinin illik tədbirlər planına uyğun
olaraq Daşkəsən Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə
Hissəsinin həyətində texnikaların və xilasetmə avadanlıqlarının baxış-təlimi olub.
Maarifləndirmə tədbirində Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin əməkdaşları, Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri, idarə, müəssisə və təşkilatların işçiləri,
ümumtəhsil məktəblərinin müəllim və şagirdləri, o cümlədən
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Əvvəlcə tədbir iştirakçılarına yanğın avtomobilləri və
avadanlıqları, xilasetmə vasitələri, onların təyinatı, yanğından
mühafizə hissəsinin gündəlik iş fəaliyyəti barədə məlumat
verilib və bildirilib ki, yanğınla mübarizə ümumxalq işidir.
Şərti həyəcan siqnalından sonra yanğın texnikaları və xilasetmə avadanlıqlarının funksiyaları əyani formada hissənin
əməkdaşları tərəfindən nümayiş etdirilib. Keçirilən baxıştəlimin gedişatı boyunca yanğınsöndürmə avtomobillərinin və
vasitələrinin təyinatı, onların tətbiq olunma qaydaları haqqında
danışılıb, ilkin yanğınsöndürmə vasitələri ilə yanğının
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söndürülməsi, fövqəladə hallar zamanı insanların təxliyə olunması nümunəvi çıxışlarla göstərilib.
Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin Texnika
üzrə rəis müavini Seymur Həsənov yanğınsöndürmənin ən
çətin və şərəfli peşələrdən biri olduğu vurğulayaraq söyləyib
ki, bu sahədə çalışanlar təhlükəsizlik texnikasının təmin
edilməsi və sağlamlığın qorunması üçün bir sıra kompleks
tədbirləri yerinə yetirməlidirlər.
Həmçinin xidməti vəzifələr icra olunarkən zərərli təsirlərin
qarşısının alınması üçün bütün gigiyenik və sanitar-texniki tədbirlər həyata keçirilməlidir. Yanğınların söndürülməsi, yanğınlarda xüsusi işlərin aparılması zamanı təhlükəsizlik tələbləri,
eləcə də yanğın avtomobillərinin və qoşqularının, elektrik
qurğularının istismarı zamanı təhlükəsizlik qaydaları haqqında
da tədbir iştirakçıları məlumatlandırılıb.
Baxış-təlimdə çıxış edən Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin məsul işçisi Orxan Həsənov əvvəlcə bütün tədbir iştirakçılarını Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyevin adından salamlayıb, təlimin təşkilatçılarına
təşəkkürünü bildirib. Əyani formada keçirilən belə tədbirlərin
qəzalar zamanı müstəsna əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib.

Yanğın təhlükəsizliyi qurumlarının maddi-texniki, hüquqi
bazasının möhkəmləndirilməsində, yanğın təhlükəsizliyi sistemi üçün milli kadrların yetişdirilməsində, sənayedə və kənd
təsərrüfatında yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün hökumət qərarlarının qəbul edilməsində,
Azərbaycan yanğınsöndürənlərinin fədakar əməyinin dövlət
səviyyəsində qiymətləndirilməsində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindən geniş söhbət açan Orxan
Həsənov 1969-1982-ci illərdə, həmçinin ikinci dəfə müstəqilliyimizə qovuşduğumuz dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin
qayğısı sayəsində əhalinin yanğın təhlükəsizliyinin daha etibarlı
şəkildə təmin olunması məqsədilə həyata keçirilən
məqsədyönlü tədbirlərdən və bu xəttin möhtərəm Prezident
cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsindən
danışıb.
Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran müxtəlif suallar mütəxəssislər tərəfindən cavablandırılıb.
Elmar ƏLİYEV
RİHBA-nın İctimai-siyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini –
dini qurumlarla işin təşkilatçısı
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ifaçılıq sənətini, xalq çalğı alətlərinin inkişafını

ktyabrın 18-də Daşkəsən rayon Mədəniyyət
mərkəzində yeniyetmə və gənclər arasında xalq
çalğı alətləri ifaçılarının müsabiqəsi keçirilib.
Müsabiqənin məqsədi “18 Oktyabr – Azərbaycanın
Dövlət Müstəqilliyi günü”nün qeyd olunması, musiqi təhsilinin inkişaf etdirilməsi, xalq çalğı alətlərinin təbliği,
istedadlı yeniyetmə və gənclərin aşkara çıxarılması, onların
dəstəklənməsi və yaradıcılıq potensialının yüksəldilməsi olub.
Konsertdən əvvəl çıxış edən Daşkəsən Rayon Gənclər və
İdman İdarəsinin rəisi Samir Həsənov bildirib ki, dövlətimiz milli
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daim diqqətdə saxlayır. Birinci vitse-prezident çox
hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Məhz bu uğurlu
siyasət nəticəsində ölkəmiz bu sahədə beynəlxalq
aləmdə böyük uğurlar əldə edib. Mehriban xanım
Əliyevanın diqqəti və dəstəyi ilə milli ifaçılıq sənəti
nümunələrimiz, o cümlədən muğam ifaçılığı, aşıq
sənəti, tar və kamança ifaçılıq sənətləri UNESCOnun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınıb.
Daşkəsən rayon Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Mətanət Abdullayeva çıxışında ölkəmizdə musiqi təhsilinin inkişafından, müsabiqənin
əhəmiyyətindən, milli musiqi alətlərinin
təbliğindən və bu sahəyə göstərilən dövlət qayğısından söz
açıb. Vurğulayıb ki, Azərbaycanda bədii təhsil sahəsində xalq
çalğı alətləri ifaçılığı xüsusi yer tutur. Bu baxımdan müsabiqənin rayonumuz üçün böyük əhəmiyyəti vardır.
“Daşkəsəndə də musiqi təhsili üçün gözəl şərait yaradılıb.
İnanıram ki, bu gün qalib olacaq yeniyetmə və gənclər gələcəkdə
musiqimizi mötəbər beynəlxalq müsabiqələrdə təbliğ edəcəklər.
Bütün qalibləri təbrik edir, gənclərə sənət yollarında uğurlar arzulayıram” – deyə M. Abdullayeva çıxışının sonunda qeyd edib.
Çıxışlardan sonra müsabiqənin 12 nəfər iştirakçısı kon-

sert proqramını təqdim edib. Gənclərin tar, kamança, saz, qarmon və nağara alətlərində Avropa və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət çıxışları böyük maraqla qarşılanıb.
Gənc istedadların rəngarəng çıxışları tamaşaçılar tərəfindən
sürəkli alqışlanıb.
Sonda qaliblər Daşkəsən Rayon Gənclər və İdman İdarəsi
tərəfindən mükafatlandırılıb.
Elmar ƏLİYEV
RİHBA-nın İctimai-siyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini – dini qurumlarla işin təşki-
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ktyabrın 11-12-də Daşkəsən rayon uşaq gənclər
qaydası barədə məlumat verib, idBirinciliyin
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АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev və
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının kollektivi Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini – İctimai-siyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdiri Namiq Süleymanova
ATASI SÜLEYMANOV SƏFTƏR AĞABƏY OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirlər.
***
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Daşkəsən şəhər İƏDÜNsi Nüsrət Vəliyev və Nümayəndəliyin kollektivi Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyəti Başçısının müavini – İctimai-siyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdiri Namiq Süleymanova
ATASI SÜLEYMANOV SƏFTƏR AĞABƏY OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirlər.
***
Daşkəsən Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Samir Həsənov və
İdarənin əməkdaşları Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini
– İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Namiq Süleymanova
ATASI SÜLEYMANOV SƏFTƏR AĞABƏY OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirlər.
***
Daşkəsən Rayon Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi Mirzəkərim
Tağıyev və RMX-nin kollektivi Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının
müavini – İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Namiq Süleymanova
ATASI SÜLEYMANOV SƏFTƏR AĞABƏY OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirlər.
***
Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin Daşkəsən rayon
nümayəndəliyinin rəhbəri İsax Məmmədov və rayon Nümayəndəliyinin
kollektivi Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini – İctimaisiyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Namiq Süleymanova
ATASI SÜLEYMANOV SƏFTƏR AĞABƏY OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirlər.

Баш редактор:

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

Daşkəsən Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Zaur Məmmədov və Rayon Təhsil
Şöbəsinin kollektivi Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini – İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Namiq Süleymanova
ATASI SÜLEYMANOV SƏFTƏR AĞABƏY OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirlər.
***
Daşkəsən rayon Mədəniyyət mərkəzinin direktoru Mətanət Abdullayeva
və Mərkəzin kollektivi Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini
– İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Namiq Süleymanova
ATASI SÜLEYMANOV SƏFTƏR AĞABƏY OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirlər.
***
Daşkəsən rayon Sukanal idarəsinin rəisi Xəyal İbrahimov və İdarənin
kollektivi Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini – İctimaisiyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Namiq Süleymanova
ATASI SÜLEYMANOV SƏFTƏR AĞABƏY OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirlər.
***
DSMF-nin Daşkəsən rayon şöbəsinin müdiri Malik Şükürov və Şöbənin
kollektivi Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini – İctimaisiyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Namiq Süleymanova
ATASI SÜLEYMANOV SƏFTƏR AĞABƏY OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirlər.
***
Şəmkir Regional Qaz İstismar İdarəsinin Daşkəsən Xidmət Sahəsinin
rəis müavini Şahlar Əsədov və Xidmət Sahəsinin kollektivi Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini – İctimai-siyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdiri Namiq Süleymanova
ATASI SÜLEYMANOV SƏFTƏR AĞABƏY OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirlər.
***
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev və
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının kollektivi Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Hüquq şöbəsinin məsləhətçisi
Ruslan Məmmədəliyevə yaxınları
MƏMMƏDOV MƏHƏMMƏD MƏHƏRRƏM OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirlər.

idman şahmat məktəbində 18 Oktyabr – Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Gününə həsr olunmuş yeniyetmələr arasında Yunan-Roma güləşi üzrə
rayon birinciliyi keçirilib. Yarışın məqsədi gənclərə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması, sağlam həyat tərzinin
təbliği və rayonda güləş idman növünün inkişaf etdirilməsi olub.
Əvvəlcə Azərbaycanın Dövlət himni səsləndirilib, Ulu
Öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

mançılara müvəffəqiyyətlər arzulayıb.
Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə iki gün gərgin mübarizə şəraitində
davam edən yarışda 12 çəki dərəcəsində ümumilikdə 67 nəfər mübarizə aparıb. Yarışda I, II, III
yerləri tutmuş idmançılara Rayon Gənclər və
İdman idarəsi tərəfindən diplomlar təqdim olunub.
Etibar VERDİYEV
Daşkəsən Rayon Gənclər və
İdman İdarəsinin baş məsləhətçisi

açılışında çıxış edən
Daşkəsən
Rayon
Gənclər və İdman
İdarəsinin rəisi Samir
Həsənov 18 Oktyabr –
Azərbaycanın Dövlət
Müstəqilliyi Günü münasibəti ilə təbriklərini
çatdırdıqdan sonra iştirakçılara yarışın keçir-

ВЕРЭИЛЯР НАЗИРЛИЙИНИН ЙЕНИЛЯНМИШ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛИБ
ergilər Nazirliyi öz fəaliyyətində açıq informasiya
siyasətini prioritet istiqamətlərdən biri kimi
müəyyən edib. Bu baxımdan vergi ödəyicilərinin
məlumatlandırılması və ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində
əsas kommunikasiya vasitələrinin təkmilləşdirilməsi daim
diqqət mərkəzindədir.
Sentyabrın 25-də vergi sahəsində dəyişikliklər, habelə
mövcud qanunvericilik, vergi inzibatçılığı və xidmətlər barədə
əsas məlumat və kommunikasiya alətlərindən biri olan
Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytının yenilənmiş versiyası istifadəyə verilib. Saytın yenilənməsində məqsəd, ilk
öncə, istifadəçilərin rahatlığını təmin etmək və müasir
tələblərə uyğunlaşdırmaqdır.
Yenilənmiş sayt (www.taxes.gov.az) həm dizayn, həm də
məzmun cəhətdən əvvəlki versiya ilə müqayisədə daha da təkmilləşdirilib və yeni informasiyalarla zənginləşdirilib. İstifadəçi rahatlığını təmin etmək üçün daha müasir proqram
təminatlarından istifadə olunub.
Yenilənmiş saytda vergi orqanları ilə vergi ödəyiciləri və
biznes strukturları arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha da
genişləndirilməsi, əhalinin və sahibkarların maraqlarının daha
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asan və çevik təmin olunması xətti öz əksini tapıb. Bu
məqsədlə interfeysdə fiziki və hüquqi şəxslər üçün lazımlı
məlumatlar toplanan iki əsas yeni bölmə yaradılıb. Həmçinin
istifadəçilərin daha çox müraciət etdikləri "Axtarış bazası",
"Vergi təqvimi" və "Elektron xidmətlər" yeni tərtibatda daha
əlçatan şəkildə təqdim olunub.
Saytda naviqasiya rahatlığı təmin edilərək ən çox istifadə
olunan bölmələr ümumi paneldə cəmləşdirilib. Vergi ödəyiciləri üçün bütün zəruri məlumatları özündə cəmləşdirən yeni
"Vergi ödəyicilərinə" bölməsi yaradılıb. Bu bölmədə vergi
ödəyicilərini maraqlandıran "Vergi bələdçisi", "Vergiləri necə
ödəyək", "Biznesə necə başlamalı", "Mühasibat uçotu",
"ASAN imza", "Əmək müqaviləsi", "Ölkədən getmək
hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması" haqqında
məlumatın öyrənilməsi kimi alt bölmələr yer alıb. Vergi
Məcəlləsini əhatə edən testlər toplusu da təkmilləşdirilərək
"Vergi testi" bölməsinə əlavə edilib.
Qeyd edək ki, Vergilər Nazirliyinin www.taxes.gov.az
rəsmi internet səhifəsi 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir. Ötən
dövrlər ərzində sayt bir neçə dəfə təkmilləşdirilib. Bugünədək
Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi "Humay" ("İlin
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ən uğurlu internet layihəsi" nominasiyası), iki dəfə "Netty"
("İlin ən yaxşı dövlət saytı" nominasiyası), "Milli NET" ("Ən
yaxşı dövlət və bələdiyyə saytları" nominasiyası), "İntellekt"
ilin layihəsi Mükafatına ("Maliyyə" nominasiyası üzrə),
Media İnstitutunun Mükafatına (Mərkəzi dövlət qurumlarının
Onlayn Şəffaflığı monitorinqinin nəticələrinə görə), Avrasiya
Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Fəxri Diplomuna (Hüquqi
maarifləndirmə sahəsindəki fəaliyyətinə görə) və Beynəlxalq
"World Summit Award" ("E-Hökumət" nominasiyası)
mükafatlarına layiq görülüb.
Bununla yanaşı, Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet
səhifəsi "Multimedia" İnformasiya Sistemləri və
Texnologiyaları Mərkəzi tərəfindən keçirilən dövlət qurumlarının informasiya açıqlığı üzrə monitorinqinin nəticələrinə
görə 8 dəfə 1-ci yerə layiq görülüb.
2018-ci il ərzində səhifəyə daxilolmaların sayı 4.389.867 olub.
Nəzərinizə çatdıraq ki, hazırda saytın rus və ingilis dili
versiyalarının da yenilənməsi üzərində iş aparılır. İstifadəçilər
üçün saytın əvvəlki versiyasına giriş məhdudlaşdırılmayıb və
bunun üçün saytın aşağı sol hissəsində keçid yerləşdirilib.
12 saylı ərazi vergilər idarəsi
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