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• Yanvarın 7də Prezident İlham Əliyev Vüqar Əhmədovu “Azərişıq”
ASCnin sədri vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar qəbul edib.
• Yanvarın 13də Prezident İlham Əliyevin yanında 2019cu ilin
yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilib.
• Yanvarın 14də Prezident İlham Əliyev Xoşbəxt Yusifzadənin 90 illik
yubileyi münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak edib.
• Yanvarın 15də Prezident İlham Əliyev Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar nazirini qəbul edib.
• Yanvarın 20də Prezident İlham Əliyev şəhidlərin əziz xatirəsini yad
edib.
• Yanvarın 20də Prezident İlham Əliyev Davosda “VTB Bank”ın
prezidentiidarə heyətinin sədri Andrey Kostinlə görüşüb.
• Yanvarın 21də Prezident İlham Əliyev Dünya İqtisadi Forumu
çərçivəsində keçirilən iclasda iştirak edib.
• Yanvarın 21də Prezident İlham Əliyev Davosda Pakistanın Baş
Naziri ilə görüşüb.
• Yanvarın 22də Prezident İlham Əliyev Davos Dünya İqtisadi Foru
munun “Strateji baxış: Avrasiya” mövzusunda panel iclasında işti
rak edib.
• Fevralın 3də Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası re
gionlarının 20192023cü illərdə sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Pro
qramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda
iştirak edib.
• Fevralın 3də Prezident İlham Əliyev Polad Bülbüloğluna “Heydər
Əliyev” ordenini təqdim edib.
• Fevralın 4də Prezident İlham Əliyev Vasif Talıbova “Şərəf” or
denini təqdim edib.
• Fevralın 6da Prezident İlham Əliyev Mixail Qusmana “Şərəf” or
denini təqdim edib.
• Fevralın 9da Prezident İlham Əliyev 6 saylı seçki məntəqəsində
səs verib.
• Fevralın 10da Prezident İlham Əliyev “Azərenerji” ASCnin
“Dübəndi” yarımstansiyanın açılışında iştirak edib.
• Fevralın 11də Prezident İlham Əliyev Xalq artisti Əlibaba Məm
mədova “Şərəf” ordenini təqdim edib
• Fevralın 12də Prezident İlham Əliyev Kürdəmir rayonuna səfərə
gəlib.
• Fevralın 12də Prezident İlham Əliyev PiriliMuradxanSorSor av
tomobil yolunun yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib.
• Fevralın 12də Prezident İlham Əliyev Kürdəmirdə “Qlobal Aqro”
MMCnin aqroparkı ilə tanış olub.
• Fevralın 12də Prezident İlham Əliyev Kürdəmirdə “ASAN xidmət”
mərkəzinin açılışında iştirak edib.
• Fevralın 12də Prezident İlham Əliyev “Azərxalça” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin Kürdəmir filialının açılışında iştirak edib.
• Fevralın 14də Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Kon
fransı çərçivəsində “Enerji təhlükəsizliyi” mövzusunda dəyirmi
masada iştirak edib.
• Fevralın 15də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Azər
baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan
Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə Ermənistan
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələr
keçirilib.
• Fevralın 19da Prezident İlham Əliyev İtaliyaya dövlət səfərinə
gəlib.
• Fevralın 21də Romada Azərbaycanİtaliya biznes forumu keçirilib.
• Fevralın 26da Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımı qurban
larının xatirəsini anım mərasimində iştirak edib.
• Fevralın 27də Prezident İlham Əliyev Artur Rasizadəyə 1ci
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordenini təqdim edib.
• Fevralın 28də Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev prospekti ilə
Zəki Məmmədov küçəsinin kəsişməsindəki yeraltı piyada keçidinin
açılışında iştirak edib.
• Fevralın 28də Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət
Şurası çərçivəsində nazirlərin VI toplantısında iştirak edib.

Əlbəttə ki, ölkəmizin əhəmiyyətini, rolunu və bizə olan münasibəti əks etdirən son hadisə Davos Ümumdünya İqtisadi
Forumu çərçivəsində Davos Forumu ilə Azərbaycan arasında Dördüncü Sənaye İnqilabı üzrə Bakıda regional mərkəzin
yaradılması hadisəsidir. Bu, çox əlamətdar hadisədir. Çünki Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu dünyada bir nömrəli
Forumdur, bundan yuxarı yoxdur. Bu, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə nömrə birdir və bu bölgədə, Cənubi Qafqazda,
Orta Asiyada Azərbaycanı mərkəz kimi seçmək, əlbəttə, böyük hadisədir, mən və Forumun prezidenti niyyət protokolunu
imzaladıq, indi işlər başlanacaq və Dördüncü Sənaye İnqilabında Azərbaycan lider olmalıdır. Necə ki, Davos Forumu
bizi lider kimi görür, biz də lider olmalıyıq. Ona görə ki, bu, gələcək inkişafımız deməkdir. Biz elmi tərəqqini, inkişafı
təmin etməliyik, ölkəmizi gələcəyə aparmalıyıq, müasirləşdirməliyik. Beləliklə hesab edirəm ki, bu hadisə bizim növbəti
uğurumuzdur, növbəti qələbəmizdir. Əminəm ki, bundan sonra qələbələrimizin sayı çox olacaq.
İLHAM ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
BAKI ŞƏHƏRİ, 3 FEVRAL 2020Cİ İL
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ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДА 2019-ЪУ ИЛИН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫН ЙЕКУНЛАРЫ ВЯ
2020-ЪИ ИЛДЯ ГАРШЫДА ДУРАН ВЯЗИФЯЛЯРЯ ДАИР ЩЕСАБАТ ЙЫЬЫНЪАЬЫ КЕЧИРИЛИБ
evralın 19da keçirilən hesabat yığın
cağında Azərbaycan Respublikası Prezi
denti Administrasiyasının məsul işçisi Arif
Novruzov, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbər
ləri və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri işti
rak ediblər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev yığıncağı giriş sözü ilə açaraq hesabat
məruzəsi ilə çıxış edib.
O, məruzəsində deyib:
– 2019cu il də əvvəlki illər kimi sosialiqtisadi
cəhətdən respublikamız üçün uğurlu illərdən biri ol
muşdur.
Cari ilin yanvar ayının 13də Azərbaycan Res
publikasının möhtərəm Prezidenti cənab İlham
Əliyevin yanında keçirilən 2019cu ilin yekunlarına
həsr olunmuş müşavirədə keçən ilin sosialiqtisadi
inkişafı geniş təhlil edilərək, qarşıda duran vəzifələr
göstərilmişdir.
Müstəqil inkişaf tarixinin müasir məzmunlu yük
səliş mərhələsini yaşayan ölkəmizin həyatında 2019
cu ilin müstəsna əhəmiyyəti olmuş, xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyev siyasi kursunun lay
iqli davamçısı, yüksək idarəetmə məharətinə və çevik
idarəçilik üslubuna malik Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müdrik
rəhbərliyi altında həyata keçirilən hərtərəfli islahatlar,
möhtəşəm sosialiqtisadi layihələr, qarşıya qoyulmuş
strateji məqsədlərə çatmaq yolunda atılan inamlı ad
dımlar yüksək inkişaf göstəricilərinə nail olunmasını,
ölkəmizdə sabit və dayanıqlı hüquqisiyasi sistemin
və güclü iqtisadi potensialın yaradılmasını,
bütövlükdə Azərbaycanı və ayrılıqda hər bir bölgəni
əhatə edən dinamik inkişafı, əhalinin həyat şəraitinin
layiqli səviyyəyə qaldırılmasını, dünya dövlətləri bir
liyinə hərtərəfli inteqrasiyanı təmin etmişdir.
Ötən il makroiqtisadi sabitlik və maliyyə
dayanıqlılığının təmin edilməsi, investisiyaların
yatırılması və iqtisadi artımın bərpa olunması üçün
münbit şəraitin yaradılması istiqamətində görülən
işlər və əldə edilən nailiyyətlər baxımından da
əlamətdar olmuşdur. Ölkə iqtisadiyyatının qeyrineft
sektorunun 3,5 faiz, kənd təsərrüfatının 7 faizdən çox
artdığı Azərbaycanda aparılan uğurlu islahatların,
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayeləşdirilməsi
siyasətinin nəticəsində mümkün olmuşdur. Xarici
ticarət dövriyyəsi 33,6 milyard dollara çatmış, valyuta
ehtiyatları 6,4 milyard dollar artaraq rekord həddə 
51 milyard dollar səviyyəsinə çatmış, bu göstəriciyə
görə Azərbaycan MDB məkanında birinci pillədə
qərarlaşmışdır.
Yola saldığımız ildə Azərbaycanın əldə etdiyi
mühüm nailiyyətlər sırasında ölkəmizin 120 üzv
dövləti özündə birləşdirən Qoşulmama Hərəkatının
XVIII Sammitinin və Türkdilli Dövlətlərin Əmək
daşlıq Şurasının VII Zirvə Görüşünün Bakıda keçir
ilməklə bu beynəlxalq qurumlara sədrliyin
Azərbaycana həvalə edilməsi, ən mötəbər tədbirlərə 
humanitar, siyasi, iqtisadi, mədəni forumlara,
möhtəşəm idman yarışlarına uğurla ev sahibliyi et
məsi, biznes sahəsində dünyada ən vacib və etibarlı
reytinq göstəricisi sayılan Dünya Bankının “Doing
Business – 2020” hesabatında 20 ən islahatçı dövlət
siyahısına daxil edilərək ən çox islahat aparan ölkə
elan olunması, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu
nun hesabatında hökumətin uzunmüddətli strate
giyasına görə ölkəmiz 10cu, rəhbərliyin islahatlara
meyillilik səviyyəsinə görə 5ci yerdə qərarlaşmasıdır.
Əldə edilmiş bu uğurların məntiqi nəticəsi olaraq
cari ilin yanvar ayının 21də Ölkə Başçısı cənab
İlham Əliyevin iştirak etdiyi dünyada bir nömrəli və
nüfuzlu beynəlxalq təşkilat Davos Ümumdünya İqti
sadi Forumu çərçivəsində həmin Forumun prezidenti
ilə görüşdə Dördüncü Sənaye İnqilabı üzrə Bakı re
gional mərkəzinin yaradılması ilə bağlı niyyət pro
tokolunu imzalaması və ölkəmizin Cənubi Qafqazda,
eləcə də Orta Asiya regionunda mərkəz kimi
seçilməsi, olduqca böyük və əlamətdar hadisədir.
Ölkəmizdə sosialyönümlü dövlət siyasətinin həy
ata keçirilməsində, əhalinin rifahının yüksəlməsində,
sosial həssas əhali qruplarının problemlərinin aradan
qaldırılmasında, dinlərarası və mədəniyyətlərarası
münasibətlərin qurulmasında, idmanın və multikul
tural dəyərlərin, mərhəmətliliyin və humanistliyin
təbliğində, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya icti
maiyyətinə çatdırılmasında Azərbaycanın Birinci
Vitseprezidenti Mehriban xanım Əliyevanın misilsiz
xidmətləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Hesabat ilində Ölkə Prezidenti tərəfindən Respub
likada müxtəlif sahələrdə geniş islahatlar həyata
keçirilmişdir. Əməkhaqları, pensiyalar, müavinətlər,
təqaüdlər böyük miqdarda artırılmış, əhalinin maddi
rifah halı xeyli yaxşılaşdırılmışdır.
Respublikamızın digər rayonlarında olduğu kimi
Daşkəsən rayonunda da 2019cu ildə uğurlu işlər və
nailiyyətlər əldə olunmuşdur.
2019cu ildə Daşkəsən rayonunda faktiki
qiymətlərlə ümumi məhsul buraxılışının həcmi 228
milyon 833 min manat olmuş, əvvəlki ilə nisbətən
8,2%, bəzi sahələr üzrə isə xeyli artmışdır.
Ümumi məhsul buraxılışında 2019cu ildə sənaye
üzrə 141 milyon 467 min manat (2018ci illə müqay
isədə 21,5% çox), nəqliyyat və anbar təsərrüfatı üzrə
3 milyon 276 min manat (2018ci illə müqayisədə
3% çox), informasiya və rabitə üzrə 238 min manat
(2018ci illə müqayisədə 5% çox), ticarətnəqliyyat
vasitələrinin təmiri üzrə 23 milyon 395 min manat
(2018ci illə müqayisədə 2% çox) olmuşdur.
Hesabat ilində rayonda ümumi məhsul bu
raxılışında qeyridövlət sektorunun xüsusi çəkisi 95
faiz təşkil etmişdir.
Hesabat ilində rayonda əhalinin sayı əvvəlki ilə nis
bətən 283 nəfər artaraq 35 min 438 nəfər olmuşdur.
Daşkəsən rayonunda 820 qaçqın ailəsi (3540 nəfər)
və 305 məcburi köçkün ailəsi (917 nəfər) yerləşir. On
lara bir qayda olaraq daim qayğı və diqqət göstərilir.
2019cu ildə rayonda sənaye müəssisələrində
çalışan bir işçiyə düşən orta aylıq nominal əmək haqqı
848,9 manat, dövlət sektorunda 431,2 manat, qeyri
dövlət sektorunda isə 1429,3 manat təşkil etmişdir.
Bu göstəricilər əvvəlki ilə nisbətən daha yüksək
olmuşdur.
2019cu ildə rayonun büdcəsinin icrası gəlirlər üzrə
110,9 faiz, xərclər üzrə 93,8 faiz yerinə yetirilmişdir.
Hesabat ilində rayon üzrə iqtisadi fəal əhali 20 min
692 nəfər olmuş, onlardan məşğul əhali 19 min 644
nəfərdir.
Cari ildə də rayonda müxtəlif qurumlarda olan
müddətli müqavilələrlə müvəqqəti iş yerləri
saxlanılaraq müqavilələrin vaxtı uzadılmışdır.
2019cu il ərzində rayon ərazisində bir sıra tikinti,
təmirbərpa, yenidənqurma, abadlıqquruculuq işləri
görülmüşdür və hazırda da bəzi sahələr üzrə həmin
işlər davam etdirilməkdədir.
Azərbaycan Hökuməti ilə İslam İnkişaf Bankı
tərəfindən maliyyələşən “Daşkəsən şəhərinin su və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layi
həsinin həyata keçirilməsində son tamamlama işləri
yerinə yetirilir.
Artıq Daşkəsən şəhəri ekoloji cəhətdən təmiz və
fasiləsiz olaraq içməli su ilə təmin olunur. Yeni in
zibati binanın tikintisi başa çatmış, təmizləyici qurğu
nun tikintisində isə son tamamlanma işləri görülür.
2019cu il ərzində Daşkəsən şəhərində 10
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çoxmərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyü təmir
edilmiş, 3 binanın fasadı əsaslı təmir edilərək emul
siya ilə rənglənmiş, 6 binanın giriş blokunun pilləkən
qəfəsindəki pəncərələr metal plastik pəncərələrlə,
blokların giriş qapıları isə metal qapılarla əvəz olun
muşdur.
Heydər Əliyev meydanında və Şəhidlər xiya
banında təmir işləri aparılaraq səliqəsahman işləri
yerinə yetirilmiş, Heydər Əliyev adına bulaq təmir
edilmişdir.
Şəhərin bəzi küçələrinə və çoxmənzilli yaşayış bi
nalarının ətrafına yeni asfalt örtüyü salınmış, istinad
divarlarında və səkilərdə təmir işləri aparılmışdır.
2019cu il ərzində Daşkəsən şəhər İ.Nəsimi adına
1 nömrəli, N.Nərimanov adına 3 nömrəli, S.Vurğun
adına 4 nömrəli və Qaraqullar kənd tam orta mək
təblərində, 20 yerlik Daşkəsən qəsəbə uşaq
bağçasında, Qabaqtəpə kənd xəstəxanasında və
Quşçu kənd folklor evində təmir işləri aparılmışdır.
Gurbulaq, Çanaqçı və Zinzahal kəndlərində modul
tipli məktəb binaları tikilərək istifadəyə verilmişdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
sifarişi əsasında Daşkəsən şəhərində, Daşkəsən
qəsəbəsində, Qabaqtəpə və Dəvrallı kəndlərində
Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 4
fərdi yaşayış evinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
xətti ilə Alunitdağ və Yuxarı Daşkəsən qəsəbələrində
və Quşçu kəndində evləri qəza vəziyyətində olan
vətəndaşlar üçün 3 fərdi yaşayış evinin tikintisi başa
çatdırılmışdır.
Kommunal Müəssisələr Kombinatının maddi
texniki bazası möhkəmləndirilmiş, kombinata 72
nəfər əlavə işçi qüvvəsi verilmişdir.
Lakin müəssisənin maliyyətəsərrüfat fəaliyyə
tinin yüksəldilməsinə, şəhərin kənar küçələrinin təmi
zlənməsi, şəhərdən tullantıların vaxtında yığılaraq
daşınması və zərərsizləşdirilməsi sahəsində aidiyyəti
üzrə əlavə tədbirlər görülməsinə ehtiyac vardır.
Daşkəsən rayonu üzrə yaşayış binalarının, yaşayış
evlərinin və mənzillərin icbari qaydada sığorta olun
ması sahəsində 2018ci il ərzində 109 sığorta müqav
iləsi bağlanmışdır. 2019cu il ərzində isə 357 sığorta
müqaviləsi bağlanmış və həmin sahə üzrə işlər davam
etdirilir.
Rayon ərazisində daşınar və daşınmaz əmlakın
sığorta olunması sahəsində həyata keçirilən tədbirlər
sürətləndirilməlidir. Bu sahədə yerlərdə maari
fləndirmə işləri daha da genişləndirilməlidir.
2019cu ilin yanvar ayında Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının Ərazitəşkilat məsələləri şöbəsi
ilə razılaşdırılmış və “DOST İŞ Mərkəzi” MMC
tərəfindən təqdim olunan 130 nəfər, aprel ayında isə
əlavə 90 nəfər işsiz şəxslə müvafiq qanunvericiliyə
uyğun olaraq müddətli əmək müqaviləsi bağlanılaraq
rayonda ödənişli ictimai işlərə cəlb olunmuşlar.
Ümumilikdə ictimai işlərlə məşğul olanların
ümumi fəaliyyətinə Rayon İcra Hakimiyyəti
tərəfindən nəzarət gücləndirilmişdir.
Daşkəsən rayon Məşğulluq Mərkəzi tərəfindən
2019cu il ərzində 32 nəfər işsiz vətəndaş
özünüməşğulluq proqramına cəlb edilmiş və onlar
dan 30 nəfər iş axtaran vətəndaş təlimlərdə iştirak
etmiş və təlimi başa çatdıraraq qiymətləndirmədən
keçmişlər. Qiymətləndirmədən keçmiş vətəndaşlar
dan 15 nəfəri iribuynuzlu malqara, 7 nəfəri isə xırda
buynuzlu malqara ilə təmin edilmişlər.
Xidmət və istehsal sahəsi üzrə qiymətləndirmədən
keçmiş 8 nəfər vətəndaş isə aktivlərlə təmin olun
mamışdır.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
dəstəyi ilə “Vətəndaşların Sosial Rifahı Naminə” İc
timai Birliyi tərəfindən icra olunan müvafiq layihə
çərçivəsində Daşkəsən rayonunda da “Günərzi Qayğı
Mərkəzi” yaradılıb. “Günərzi Qayğı Mərkəzi”ndə
əsasən məktəb yaşlı uşaqlardan ibarət iki qrup for
malaşdırılıb. Mərkəzə tək valideynli, hər iki
valideynini itirmiş və genişlənmiş ailənin hi
mayəsində olan uşaqlar və təhsilə cəlb oluna bilən
sağlamlıq imkanları məhdud 30 uşaq cəlb edilib.
Hesabat ili ərzində rayon ərazisində bir sıra
mədənikütləvi tədbirlər keçirilmişdir.
Novruz bayramı ərəfəsində Heydər Əliyev Fon
dunun hesabına Daşkəsən rayonu ərazisində yaşayan
318 aztəminatlı ailəyə, Qurban bayramında isə 409
ailəyə bayram sovqatları verilmişdir. Eyni zamanda
Fond hesabına 81 nəfərdən çox 1ci sinfə gedən şagird
məktəb ləvazimatı dəsti ilə təmin edilmişdir. Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il
bayramı münasibətilə 411 nəfər ünvanlı sosial yardım
alan ailəyə bayram sovqatı və ailələrin hər birinə 100
manat məbləğində birdəfəlik yardım olunmuşdur.
Daşkəsən şəhərinin Heydər Əliyev meydanında
19 mart 2019cu il tarixdə qədim, milli bayramımız
olan Novruz bayramı minlərlə rayon sakininin iştirakı
ilə yüksək səviyyədə keçirilmiş, rayon ərazisində olan
“N” saylı hərbi hissənin əsgərlərinə bayram sovqat
ları verilmişdir.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən
2019cu il ərzində rayona özəl investisiyaların cəlb
olunması sahəsində bir sıra işlər görülmüşdür.
Rayona investisiya cəlb olunması məqsədilə
ərazidə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və
emalı, sənaye, energetika, tikinti, ticarət, nəqliyyat,
telekommunikasiya və poçt, maliyyə və bank, turizm
və digər xidmət sahələri üzrə mövcud vəziyyət,
məlumatlar kütləvi informasiya vasitələri ilə
hərtərəfli təşviq olunmuşdur.
İş adamları, sahibkarlar və aidiyyəti qurumlarla
birgə investisiyaların qoyulması, müvafiq layihələrin
işlənib hazırlanması məsələləri geniş təhlil edilərək
tətbiq olunması daha məqsədəuyğun olan təkliflər
müəyyənləşdirilmiş, özəl investisiya qoyuluşu üzrə
investisiya qoymaq istəyən hüquqi və fiziki şəxslərə
lazımi köməklik göstərilməklə əlverişli şərait
yaradılmış, bu sahədə bir sıra layihələr həyata keçir
ilmişdir .
1 yanvar 2019cu il tarixdən 1 yanvar 2020ci il
tarixədək rayonda müxtəlif sahələrə 6 sahibkar
tərəfindən özəl investisiya qoyulmaqla layihələrin

həyata keçirilməsi üçün 420 min manat investisiya
cəlb edilmişdir.
Rayona investorların cəlb olunması üçün yerli
resursları nəzərə almaqla digər sahələrlə yanaşı tur
izmin və sanatoriyakurort sisteminin inkişaf et
dirilməsi ilə əlaqədar işlər davam etdirilir.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi
rayon ərazisində daha çox özəl investisiyanın cəlb ol
unması üçün aidiyyəti üzrə müvafiq işlər aparır və
həmin işlərin icra vəziyyəti daimi nəzarətdə saxlanılır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar
2019cu il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Res
publikası regionlarının 20192023cü illərdə sosial
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
Dövlət Proqramının tədbirlər planında Daşkəsən ray
onuna aid 16 tədbir nəzərdə tutulmuşdur.
Cari ilin fevral ayının 3də möhtərəm Prezident
cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə “Azərbaycan Res
publikası regionlarının 20192023cü illərdə sosial
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın birinci ilinin
yekunlarına həsr olunan konfrans keçirilmişdir.
Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev
tərəfindən konfransda mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanlarına aidiyyəti üzrə müvafiq
tapşırıq və tövsiyələr verilmişdir. Hazırda həmin is
tiqamətdə müvafiq işlər görülür.
Rayonda kənd təsərrüfatının inkişafı sahəsində bir
sıra işlər görülmüşdür.
“Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına
Dövlət dəstəyi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2007ci il 23 yanvar tarixli 1907 nöm
rəli sərəncamının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Re
spublikası Nazirlər Kabinetinin 15 fevral 2007ci il
tarixli 32 nömrəli qərarına uyğun olaraq əkin
sahəsinin və çoxillik əkmələrin becərilməsinə sərf ol
unan yanacaq və motor yağlarına görə Dövlət
tərəfindən buğda üçün hər hektar əkin sahəsinə 90
manat, digər əkinlər üçün isə 50 manat hesabı ilə
2019cu il ərzində aparılmış əkinlərlə bağlı rayon
üzrə 13 nəfərə subsidiya verilmişdir.
Rayonda 3 kartofçuluq və 1 taxılçılıq üzrə tox
umçuluq təsərrüfatları fəaliyyət göstərir. Toxumçuluq
təsərrüfatlarının artırılması üçün işlər davam etdirilir.
2019cu ilin məhsulu üçün 320 hektar sahədə
buğda əkilmiş 721 ton məhsul, 110 hektar sahədə isə
arpa əkilərək 154 ton məhsul götürülmüşdür.
2019cu il ərzində rayon ərazisində 1122 hektar
sahədə kartof, 60 hektar sahədə kələm, 40 hektar
sahədə tərəvəz və 160 hektar sahədə vələmir ək
ilmişdir. Əkilmiş sahələrdən 11350 ton kartof, 960 ton
kələm və 6 ton tərəvəz bitkiləri istehsal olunmuşdur.
Heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə 2019cu il ərzində 378 baş iribuynuzlu
heyvan süni mayalandırılmışdır. Mayalandırılmış
heyvanlardan 196 baş bala alınmışdır.
“Arıçılıq haqqında” qanunun tələblərinə uyğun
olaraq rayonda arı ailələrinin saxlanması üçün əlverişli
şəraitin, imkanların mövcud olması nəzərə alınaraq
2019cu il ərzində də arıçılığın inkişafı üçün tədbirlər
davam etdirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazir
lər Kabinetinin 18 sentyabr 2018ci il tarixli 400 nöm
rəli qərarı ilə təsdiq edilmiş hər arı ailəsinə 10 manat
subsidiya verilməsi məqsədilə rayon ərazisində olan
arı ailələri birkalanmış və 223 nəfər olmaqla 5619 arı
ailəsinə görə subsidiya verilmişdir.
Daşkəsən rayonuna məxsus olan lakin qış
mövsümü ərzində kənar rayonlarda qışlama keçirən,
yaylaq mövsümündə rayona qayıdan yerli sakinlərə
məxsus təsərrüfatların rayon ərazisinə buraxılması
həmin vətəndaşların yaşadığı inzibati əraziyə uyğun
olaraq aidiyyəti üzrə Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının İnzibati ərazi dairəsi üzrə nü
mayəndələrinə həvalə olunmuşdur.
Yazyay mövsümlərinin başlanmasına uyğun
olaraq yaylaqlardan və örüş otlaq sahələrindən
səmərəli istifadə edilməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, rayonda torpaqlardan təy
inatı üzrə istifadəyə görə müəyyən nöqsanlar
mövcuddur. Həmin nöqsanların aradan qaldırılması
üçün müvafiq lazımi tədbirlər görülməlidir.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 5
iyul 2019cu il tarixli 46 nömrəli sərəncamına uyğun
olaraq bütün inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə
liklər və bələdiyyələr qeyriqanuni tikililər barədə
tövsiyə olunmuş formada lazımi məlumatları
aidiyyəti üzrə qurumlara, Yerli Ekspert Komis
siyasına təqdim olunmasını təmin etməlidirlər. Ray
onun aidiyyəti üzrə qurumları bu sahədə bütün lazımi
tədbirləri yerinə yetirməli, nəzərdə tutulan işləri qısa
müddətdə yekunlaşdırmalıdırlar.
Rayonun hərtərəfli sosialiqtisadi inkişafı, mövcud
problemlərin həlli, o cümlədən “Daşkəsən Fil
izsaflaşdırma” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işə salın
ması əsas vəzifə kimi qarşıya durur. Bütün bu
məsələlərin həlli vəziyyəti Rayon İcra Hakimiyyə
tinin daimi nəzarətində saxlanılır. “Daşkəsən Fil
izsaflaşdırma” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işə
salınması üçün Rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi
tərəfindən vaxtaşırı olaraq aidiyyəti qurumlar
qarşısında məsələ qaldırılır. Bu müəssisə işə
düşdükdən sonra Daşkəsən rayonunda olan işsizlik
problemi həll ediləcək və digər qonşu rayonlardan da
burada işləməyə gələnlər olacaqdır.
“Azərbaycan Respublikasının Metallurgiya kom
pleksində sağlamlaşdırma və restrukturizasiya tədbir
lərinin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 13 iyul 2016cı il tarixli
sərəncamı olmuşdur. Sərəncama əsasən, Azərbaycan
Polad İstehsalı Kompleksinə daxil edilmiş “Daşkəsən
Filizsaflaşdırma” ASC özəlləşdirməyə açıq elan ol
unmuş və bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sərəncamına
verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsində “Daşkəsən Fil
izsaflaşdırma” ASCnin səhmlərinin investisiya müs
abiqəsi vasitəsilə özəlləşdirilməsi üzrə müsabiqə
komissiyası yaradılmış və müsabiqə komissiyasının
iclasları keçirilmişdir.
Keçən il Çovdar Qızıl emalı sahəsi öz fəaliyyətini
aidiyyəti üzrə yeni texnologiyaların tətbiqi ilə davam

etdirmişdir.
Hesabat ilində Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi
İmişli Şəkər zavodunun Daşkəsən Əhəng daşı
mədəni də fəaliyyət göstərərək əhəng daşı istehsalını
təmin etdirmişdir.
2019cu il ərzində Daşkəsən rayon Telekommu
nikasiya Qovşağı tərəfindən 270300 manatlıq rabitə
xidməti göstərilmişdir.
Rayonun Zəylik, Qaraqullar, Əhmədli, Yuxarı
Daşkəsən, Quşçu, Bayan, Xoşbulaq və Dəstəfur
kənd Elektron Avtomat Telefon Stansiyalarında ra
bitənin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq
məqsədilə profilaktiki işlər görülmüşdür.
Rayon Telekommunikasiya Qovşağına yeni
müasir avadanlıqların gətirilməsinə, sürətli internet
istifadəçilərinin sayının artırılmasına və rayonun
kəndlərində əhalinin internetdən istifadə etmələri
üçün lazımi şəraitin yaradılmasına ehtiyac vardır.
Hesabat ilində Daşkəsən rayon Poçt Filialının rəh
bərliyi dəyişdirilmişdir. Poçt Filialının fəaliyyətində
bir sıra çatışmazlıqlar olmuşdur. Daşkəsən rayon Poçt
Filialının yeni təyin olunmuş rəhbərliyi bu sahədə
mövcud olan çatışmazlıqların qısa müddət ərzində
aradan qaldırılması üçün aidiyyəti üzrə müvafiq təd
bir görməlidir.
2019cu il ərzində 31 nömrəli Yol İstismarı MMC
tərəfindən respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil
yollarının saxlanması və təmiri üzrə 1272,2 min
manatlıq iş görülmüşdür. DaşkəsənƏmirvar
Qabaqtəpə və QuşçuÇovdarÇaykənd avtomobil
yollarında son tamamlama işləri görülür.
Əhalinin elektrik enerjisi, qaz və içməli su ilə
təchizatı vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə bir
sıra təmirbərpa, yenidənqurma işləri həyata keçir
ilmişdir.
Daşkəsən şəhərində və Qaratağlar kəndində yeni
tikilmiş yarımstansiyalar şəbəkəyə qoşulmuş, 6 ədəd
müxtəlif güclü transformator dəyişdirilmiş, Xoşbulaq
kəndində yük artımını nəzərə alaraq yarımstan
siyalarda transformatorların gücü artırılmışdır. Rayon
ərazisində 196 ədəd SMART tipli kart sayğacı
quraşdırılmışdır.
Elektrik şəbəkəsinin rəhbərliyi Elektrik şəbəkəsinin
yeni müasir tələblər səviyyəsində qurulmasını, elektrik
enerjisinin dəyərinin tam ödənilməsini təmin etməli və
qeyribalans itkisinin səbəblərini müəyyənləşdirərək bu
sahədə daha ciddi tədbirlər görülməsini təmin etməlidir.
Hazırda rayonun 49 yaşayış məntəqəsindən cəmi
13 yaşayış məntəqəsi təbii qazla təmin olunur.
Quşçu, Quşçu körpü və Daşkəsən qəsəbələrinə
yeni təbii qaz xəttinin çəkilişi başa çatmış və 24
dekabr 2019cu il tarixdə istismara verilməsinin
açılışı olmuşdur. Hazırda rayon ərazisində qazlaşma
yaşayış məntəqələri üzrə 26,5 %, ev təsərrüfatları
üzrə isə 65,9 % təşkil edir.
Sukanal idarəsi Daşkəsən şəhərinin yeni sukanal
izasiya sisteminin lazımi səviyyədə istismarını
işləməsini təmin etməlidir.
Mədənçilər qəsəbəsinin sukanalizasiya sisteminin
yenidən qurulması üzrə aidiyyəti qurumlarla müvafiq
layihə işlənib həyata keçirilməlidir.
Rayonun bəzi yaşayış məntəqələrinin su təchiza
tının yaxşılaşdırılması məqsədilə əlavə tədbirlər
görülməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Bildiyiniz kimi 19 may və 24 may 2019cu il tar
ixlərdə Daşkəsən rayonu ərazisində təbii fəlakət baş
vermiş, dolu və leysan yağışla müşayiət olunan güclü
külək əsməsi – qasırğa nəticəsində bina və evlərə, o
cümlədən Daşkəsən şəhərinin, qəsəbə və kəndlərin
yaşayış, sosial və inzibati binalarının dam örtüklərinə,
rayonun elektrik, rabitə və yaşıllaşdırma təsərrüfat
larına, əkin sahələrinə ziyan dəymişdir. Dəymiş
ziyanların aradan qaldırılması üçün daxili imkanlar
hesabına aidiyyəti üzrə müəyyən işlər görülmüşdür.
20182019cu tədris ilində rayonun ümumtəhsil
məktəblərinin IX sinfində təhsil alan 284 şagirddən
263ü ümumi orta təhsil haqqında attestat və XI sini
flər üzrə isə 288 şagirddən 287i tam orta təhsil
haqqında attestat almışdır. Onlardan 1 nəfər IX sinif
üzrə fərqlənmə attestatına layiq görülmüşdür.
Rayonun orta məktəb məzunlarından 89 nəfəri re
spublikanın ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul ol
unmaq üçün ərizə vermişdi. Onlardan 43 nəfəri
ölkənin müxtəlif nüfuzlu ali, 39 nəfəri isə orta ixtisas
məktəblərinə qəbul olunmuşlar. Qeyd etmək lazımdır
ki, hələ rayonun bəzi məktəblərində dərslərin key
fiyyəti və şagirdlərin dərsə davamiyyəti aşağı
səviyyədədir. Bu sahədə aidiyyəti üzrə müvafiq təd
birlər görülməsi vacibdir.
Rayon Peşə məktəbinin fəaliyyəti günün tələbləri
səviyyəsində deyildir. Peşə məktəbinin madditexniki
bazasının yenidən qurulmasına ehtiyac vardır. Bu
məsələlərlə bağlı Təhsil Nazirliyi müvafiq kömək
göstərməlidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırığı ilə respublikamızın şəhər və
rayonlarının ümumtəhsil məktəblərinin IXXI sinif
şagirdləri üçün “Ölkəmizi tanıyaq” devizi ilə keçir
ilən növbəti maarifləndirici turaksiyalara start ver
ilmiş, Daşkəsən rayonundan 20 nəfər məktəbli
“Ölkəmizi tanıyaq” maarifləndirici turaksiyası
çərçivəsində 2326 mart 2019cu il tarixlərdə Qəbələ
ŞəkiZaqatala, 1821 noyabr 2019cu il tarixlərdə isə
20 nəfər məktəbli QubaQusarXaçmaz marşrutunun
iştirakçıları olmuşlar.
Heydər Əliyev Mərkəzinə 2019cu il ərzində
kollektiv və fərdi qaydada 5000 nəfər ekskursiyaya
gələnlər olmuşdur. Mərkəzdə kompüter, ingilis dili
kursları, rəqs və rəsm dərnəyi fəaliyyət göstərmiş və
il ərzində müxtəlif məzmunda tarix dərsləri və digər
tədbirlər keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırığı ilə 2019cu ilin fevral ayının
11dən 15 may 2019cu il tarixə kimi ölkədə əhalinin
sağlamlığını təmin etmək üçün tibbi müayinə günləri
təşkil edilmişdir. Həmin tapşırığa əsasən, Daşkəsən
rayon mərkəzi xəstəxanasında müntəzəm olaraq əhali
qrafik əsasında tibbi müayinədən keçmişlər. Bu müd
dət ərzində 23834 nəfər tibbi müayinədən keçmiş, 330
nəfər müxtəlif xəstəliklərdən ixtisaslaşmış tibb müəs
sisələrinə göndərilmiş, 489 nəfər Daşkəsən rayon
mərkəzi xəstəxanasının stasionar müalicəsinə cəlb ol
unmuş, 564 nəfərə isə ambulator müalicə yazılmışdır.
Tibbi müayinədən keçən Daşkəsən rayon sakinləri
onların sağlamlığına göstərdiyi diqqət və qayğıya
görə ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə öz minnətdar
lıqlarını bildirmişlər.
“Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığor
tanın tətbiqinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra təd
birlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 20 dekabr 2018ci il tarixli Fərmanı ol
muşdur. İcbari tibbi sığorta həmrəylik prinsiplərinə
əsaslanan sosial layihədir. Bu layihənin məqsədi
səhiyyənin maliyyələşdirilməsini təkmilləşdirmək,
habelə əhaliyə etibarlı, keyfiyyətli, səmərəli tibbi xid
mətlərin göstərilməsinə zəmanət verəcək universal
və dayanıqlı tibbi sığortanı təmin etməkdir.
Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindən çıxarılaraq Tibbi
Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyinin (TƏBİBin)
tabeliyinə veriləcək xəstəxanalar müəyyənləşdirilmiş,
Nazirlər Kabineti tərəfindən Tibbi Ərazi
Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi publik hüquqi şəxsin
tabeliyindəki tibb müəssisələrinin siyahısı təsdiq ol
unmuşdur. Həmin siyahıya Daşkəsən Rayon Mərkəzi

Xəstəxanası, kənd sahə xəstəxanaları, kənd və
qəsəbələr üzrə həkim və tibb məntəqələri daxil
edilmişdir.
Rayonun səhiyyə sahəsində kadr çatışmazlığı,
kəndlərdə lazımi tibb məntəqələrinin olmaması,
lazımi avadanlıqlarla təchiz edilməməsi, rayonda
səhiyyə sahəsində mövcud olan əsas problem
lərdəndir. Rayon üzrə icbari tibbi sığortanın cari ilin
aprel ayından başlanması nəzərdə tutulmuşdur.
Daşkəsən rayonu respublikanın sürətlə inkişaf
etmiş digər rayonları ilə müqayisədə bərabər tarazlı
yüksək inkişafına nail olunması istiqamətində işlər
aparılır.
Qeyd etmək lazımdır ki, hələ yerlərdə mədəniyyət
obyektlərində mədənikütləvi tədbirlərin keçirilməsi
sahəsində obyektlərin müasir tələblərə cavab ver
məməsi səbəbindən bir çox problemlər vardır. Şəmkir
Regional Mədəniyyət idarəsi bütün sahələrdə əsaslı
dönüş yaradılmasını, problemlərin aradan qaldırıl
masını aidiyyəti nazirliklə birgə təmin etməlidir.
Hesabat ilində rayon üzrə idman yarışları və digər
sahələrdə 7443 gəncin iştirak etdiyi 62 tədbir həyata
keçirilmişdir. 2019cu ildə rayonumuzun idmançıları
5 qızıl, 6 gümüş, 11 bürünc medal olmaqla cəmi 22
medal qazanmışlar.
Daşkəsən rayonu ərazisində 4 siyasi partiya, 14
qeyrihökumət təşkilatı və 1 dini icma qurum qey
diyyatdan keçmişdir. Rayon ərazisində fəaliyyət
göstərən siyasi partiyalar və qeyrihökumət təşkilat
ları ilə işlər aidiyyəti üzrə müvafiq qanunqaydalara
uyğun olaraq aparılmış, onların fəaliyyətinə nəzarət
edilmişdir.
Hesabat ilində rayonda fəaliyyət göstərən siyasi
partiya və ictimai təşkilatlarla aidiyyəti üzrə işlər
aparılmış, bu sahədə rayonda tam sabitlik, tolerantlıq
şəraiti mövcud olmuşdur.
Rayonda dini durumun sabitliyi və “Dini etiqad
azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa

bələdiyyə üzvü seçilmişdir.
Cari ilin fevralın 9da keçirilən növbədənkənar
parlament seçkiləri Daşkəsən rayonunda Azərbaycan
Respublikasının Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq şəf
faf və demokratik qaydada keçirilmişdir. Rayon üzrə
seçicilərin 52,65 faizi seçkidə iştirak edərək öz
istədikləri namizədə səs vermişlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri böl
gələrdə vətəndaşları qəbul edir, onların qarşılaşdığı
problemlərin həllinə köməklik göstərirlər. Vətən
daşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ad
ministrasiyasının məsul işçiləri 22 may 2019cu il tar
ixdə; Baş Prokurorun birinci müavini, ll dərəcəli
dövlət ədliyyə müşaviri Rüstəm Usubov 24 iyun
2019cu il tarixdə (Daşkəsən və Kəlbəcər rayonların
dan olan vətəndaşları); Dövlət Gömrük Komitəsi sə
drinin müavini, Gömrük Xidməti generalleytenantı
Əsgər Abdullayev 24 iyun 2019cu il tarixdə;
Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirinin müavini Rauf
Hacıyev 26 iyul 2019cu il tarixdə; Azərbaycan Av
tomobil Yolları Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin
sədr müavini Əvəz Qocayev 20 noyabr 2019cu il
tarixində Daşkəsən şəhərində vətəndaşları qəbul et
mişlər.
13 iyun 2019cu il tarixdən 27 iyun 2019cu il tar
ixədək “ASAN xidmət” Daşkəsən rayonunda səyyar
olaraq xidmət göstərmişdir. “ASAN xidmət”in xid
mətlərindən 849 nəfər yararlanmışdır. “ASAN xid
mət”in xidmətlərindən istifadə edən Daşkəsən rayon
sakinləri onlara göstərdiyi diqqət və qayğıya görə
ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını
bildirmişlər.
2019cu ilin oktyabr ayının 1dən 10dək Azərbay
can Respublikasında əhalinin siyahıyaalınması keçir
ilmişdir.

nununun tələblərinə riayət olunmuş, həmçinin dini
durumun sabitliyi
və dini etiqad azadlığı
sahəsində Konstitusiya prinsiplərinin qorunması
təmin edilmişdir. Milli və dini ayrıseçkiliyə, Azər
baycanda yad olan təriqətlərə qarşı iş aparılmışdır.
2019cu ildə dövrü olaraq Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyəti aparatının orqanı olan “Daşkəsən”
qəzeti çap edilmişdir. Rayonda ictimaisiyasi işin
təşkilində “Daşkəsən” qəzetinin imkanlarından isti
fadə olunmuşdur.
Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının İctimaisiyasi
və humanitar məsələləri şöbəsi rayonda ictimai
siyasi, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, turizm, gənclər
və idman sahələri üzrə mövcud problemlərin həll
edilməsi üçün bundan sonra da fəaliyyətini gü
cləndirməlidir.
2019cu ildə Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələrinin Yardım Fonduna Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyəti Başçısı Aparatı, şəhər, qəsəbə və kənd
icra nümayəndəliyi, bələdiyyələr və sahibkarlar
tərəfindən 23 min 976 manat məbləğində vəsait
ödənilmişdir.
2019cu il ərzində 162 nəfər gənc ordu sıralarına
yola salınmışdır. Beləliklə, rayon üzrə müddətli
həqiqi hərbi xidmətə çağırışın nəzərdə tutulan
göstəricisi yerinə yetirilmişdir.
Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Hüquq
şöbəsi Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Daşkəsən rayon bölməsi və
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının rəhbərliyi ilə birlikdə
gənclərin hərbi xidmətə yararlığının müəyyən
edilməsi sahəsində işlərin səviyyəsinin daha da
yaxşılaşdırılması üçün lazımi tədbirlər görməlidirlər.
Hesabat dövrü ərzində, rayonda ictimai asayiş
təmin olunmuş, kriminogen vəziyyət daimi nəzarətdə
saxlanılmışdır. Vətəndaşların qanunsuz olaraq tutul
ması, həbsə alınması halları olmamışdır.
2019cu ildə rayon ərazisində cəmi 45 cinayət
hadisəsi qeydə alınmışdır. 2018ci illə müqayisədə
cinayət hadisəsinin sayı 13 fakt (22,4 %) azalmışdır.
Cinayət hadisəsinin açılması 93 % yerinə yetir
ilmişdir.
Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər
nəticəsində hesabat ilində rayonun Astaf kəndinin
“Yolqullu” adlanan ərazisindən 6131 ədəd ümumi
çəkisi 2212 kiloqram olan təbii şəraitdə bitmiş çətənə
kolu aşkar edilib yığılaraq qanunamüvafiq qaydada
məhv edilmişdir.
Hesabat ili ərzində yanğın hadisələri əvvəlki ilə
nisbətən 7,2% (2019cu ildə 13, 2018ci ildə 14
yanğın hadisəsi olmuşdur) azalmışdır
Bundan sonra da Daşkəsən Rayon Dövlət Yanğın
dan Mühafizə Hissəsi və Dövlət Yanğın Nəzarət qu
rumu baş vermiş hadisələrin səbəblərini bir daha
ətraflı təhlil etməli, RİHBnin inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndələri, idarə, müəssisə və təşkilat rəh
bərləri ilə birlikdə yerlərdə yanğınların qarşısının
alınması istiqamətində aidiyyəti üzrə müvafiq tədbir
lərin həyata keçirilməsini təmin etməlidirlər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin aidiyyəti
üzrə müraciətindən sonra Daşkəsən Rayon Dövlət
Yanğından Mühafizə Hissəsinin 64 saylı Qazaxyolçu
lar bölməsi üçün hissəyə 13 nəfər şəxsi heyət və bir
ədəd 5 tonluq yanğınsöndürmə avtomaşını verilmişdir.
Rayonda Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsi və
yeni bölmə üçün yeni inzibati binanın tikintisinə
ehtiyac vardır.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı yanında
Şura iclasında təsdiq olunmuş qrafikə uyğun olaraq
yerlərdə keçirilmiş hesabat yığıncaqlarında 1752
nəfər iştirak etmiş, 181 nəfər çıxış etmişdir. Cəmi
122 təklif irəli sürülmüşdür. Hesabat yığıncaqlarında
bir sıra nöqsanlar aşkara çıxarılmış və onların aradan
qaldırılması üçün lazımi tapşırıqlar verilmişdir.
İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndələrin ümumi
fəaliyyətlərinin yaxşılaşdırılması, işdə mövcud çatış
mazlıqların aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbir
lər görməsi davam etdirməlidir.
23 dekabr 2019cu il tarixdə keçirilən bələdiyyə
seçkilərində rayon üzrə seçicilərin 37,06 faizi iştirak
etmiş və bələdiyyə ərazisindəki əhalinin sayına uyğun
olaraq ümumilikdə 19 bələdiyyəyə 144 nəfər

Hesabat dövründə Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı
tərəfindən vətəndaşların müraciətlərinə, ərizə və
şikayətlərinə baxılmasına diqqət daha da artırılmışdır.
Ayrıayrı yaşayış məntəqələrində vətəndaşların səy
yar qəbulları ardıcıl olaraq təşkil edilmiş, çoxsaylı
açıq qəbul günləri keçirilmişdir. 2019cu il ərzində
Rayon İcra Hakimiyyətinə 505 yazılı müraciət daxil
olmuşdur. O cümlədən 52 ərizə mərkəzi icra orqan
larından daxil olmuşdur.
Ərizə və şikayətləri doğuran səbəblər təhlil olun
muş, vətəndaşlara aidiyyəti üzrə cavablar verilmişdir.
2019cu il ərzində 44 yaşayış məntəqəsində səyyar
qəbul keçirilmiş, 2801 nəfər iştirak etmiş, 208
müraciət olunmuşdur. Səyyar qəbullarda qaldırılan
məsələlərin həll edilməsi üçün aidiyyəti üzrə müvafiq
tapşırıq və göstərişlər verilmişdir. Bundan sonra da
ərizə və şikayətlərin vaxtında icra edilməsinə və
kargüzarlıq işlərində mövcud çatışmazlıqların aradan
qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görülməlidir.
2019cu ildə də Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı
Aparatındakı ayrıayrı komissiyalar aidiyyəti üzrə
müvafiq əsasnamə və təlimatlara uyğun olaraq
fəaliyyət göstərmişlər.
Hesabat ilində qadınların və gənclərin işə qəbul
edilməsinə diqqət artırılmış, Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısı Aparatında işçilərin orta yaş səviyyəsi əvvəlki
ilə nisbətən aşağı salınmış, kollektivdə mənəvi
psixoloji şəraitin yaxşılaşdırılması istiqamətində təd
birlər həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyun
2019cu il tarixli sərəncamı ilə Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyəti Başçısının Qaraqullar inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəsi Bayramov Elbrus Yaqub
oğlu “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti
cənab İlham Əliyevin son on altı il ərzində uğurlu
siyasətinin nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı
sürətlə inkişaf edib, əhalinin rifahı yüksəlib, xüsusilə
ölkəmizdəki sabitlik, sürətli inkişaf və beynəlxalq
miqyasda nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə artıb, yeni
yeni nailiyyətlər, qələbələr qazanılıb. Ölkəmiz re
gionda lider dövlətə çevrilmişdir.
Qarşımızda çox məsul və şərəfli vəzifələr durur.
Yanvarın 13də Azərbaycan Respublikasının
möhtərəm Prezidenti cənab İlham Əliyevin yanında
keçirilən 2019cu ilin yekunlarına həsr olunmuş
müşavirədə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyev demişdir: “İndi 2020ci il başlayıb, uğurla
başlayıb. ...
...Bir sözlə, əminəm ki, bu il Azərbaycan uğurla
inkişaf edəcək. 2020ci ildə Azərbaycan daha güclü
dövlətə çevriləcək.”
İcazə verin, Azərbaycan
Respublikasının
möhtərəm Prezidenti cənab İlham Əliyevi bir daha
əmin edim ki, bundan sonra da qarşıda duran vəz
ifələrin layiqincə yerinə yetirilməsi üçün daha yüksək
əzmkarlıq göstərərək, bütün qüvvəmizi səfərbər
edib, var gücümüzlə çalışacağıq.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyevin dərin məzmunlu geniş nitqindən
sonra məruzə ətrafında Daşkəsən rayonu üzrə
Maliyyə idarəsinin rəisi Natiq Zeynalov, DSMFnin
rayon şöbəsinin müdiri Malik Şükürov, Daşkəsən
rayon Gənclər və İdman idarəsinin rəisi Samir
Həsənov çıxış ediblər, daşkəsənlilərə göstərilən
diqqət və qayğıya görə möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər,
qarşıda duran vəzifələrin icrasından danışıblar.
Məruzə ətrafında çıxışlardan sonra açıq mikrofon
qarşısında yerdən səsləndirilən müraciət və təkliflər
dinlənilib, qaldırılmış məsələlər barədə tədbirlər
görülməsi üçün aidiyyəti üzrə tapşırıqlar verilib.
Yığıncaqda Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının məsul işçisi Arif Novruzov da
çıxış edib.
Hesabat yığıncağının sonunda qərar layihəsi qəbul
olunub, toplantı iştirakçıları adından Prezidenti cənab
İlham Əliyevə müraciət qəbul edilib.
Elmar ƏLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın İctimaisiyasi və
humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini
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ДАШКЯСЯНДЯ 20 ЙАНВАР ФАЪИЯСИНИН 30-ЪУ ИЛДЮНЦМЦ ДЯРИН ЕЩТИРАМЛА ГЕЙД ОЛУНУБ
– Azərbaycan xalqının tar
ixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi
daxil olmuş 1990cı il hadis
ələrindən 30 il ötür. Qanlı 20
Yanvar faciəsi xalqımızın yad
daşında kədər, qürur və qəhrə
manlıq səhifəsi kimi qalacaqdır.
Hər il ümumxalq hüzn günündə
20 Yanvarda xalqımız Şəhidlər
xiyabanına gələrək vətən övlad
larının qəhrəmanlıq xatirəsini
dərin ehtiramla yad edir.
1990cı il yanvarın 19dan
20nə keçən gecə Bakıda və
ölkənin digər rayonlarında sovet
ordusu tərəfindən dinc əhaliyə
qarşı dəhşətli, qırğın hadisəsi
törədildi. Bu qanlı hadisənin

anvarın 20də Daşkəsəndə 20 Yanvar
faciəsinin 30cu ildönümü münasibətilə
rayon ictimaiyyətinin 4 mindən çox nü
mayəndəsinin iştirakı ilə rayon Şəhidlər xiya
banında ümumrayon anım mərasimi keçirilib.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyevin adından Şəhidlər xiyabanındakı
əbədi məşəlin önünə əklil qoyulub.
Rayonun rəhbərliyi, hüquqmühafizə orqan
larının rəhbərləri, hərbçilər, ictimaiyyət nü
mayəndələri, sakinlər qəmli musiqilərin sədaları
altında şəhid məzarlarını ziyarət edib, şəhid qəbir
lərinin üzərinə tər güllər düzülüblər.
Əhəd Abıyev ümumrayon anım tədbirində
şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri və işti
rakçıları, rayon ağsaqqalları və veteranları ilə
görüşüb, onların qayğıları ilə maraqlanıb, 20 Yan
var faciəsi ilə bağlı görübbildiklərini danışıb:

Y

törədilməsində əsas məqsədlərdən biri öz haqlı
tələblərini irəli sürən, azadlıq, suverenlik istəyində
olan Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq, insan
ların müstəqillik arzularını məhv etmək idi. O il
lərdə Sovet imperiyası günahsız insanların qanını
axıtsa da, xalqımıza qarşı misli görünməmiş qəd
darlıq etsə də, istəyinə nail ola bilmədi.
Mixail Qorbaçov başda olmaqla sovet im
periyası ermənilərlə Bakıda “erməni kartından”
məharətlə istifadə etdi. 1990cı il yanvarın 19dan
20nə keçən gecə Azərbaycanda günahsız inаsan
ların gülləboran edilməsi əməliyyatı SSRİ DTK
nın təxribat qrupları tərəfindən təşkil olunmuşdu.
Guya, Bakıya qoşun onları, hərbi qulluqçuların
ailələrini qorumaq, “millətçi ekstremistlər”
tərəfindən hakimiyyətin zorakılıqla ələ keçir
ilməsinin qarşısını almaq üçün yeridilmişdi. Əs
lində isə bu açıq riyakarlıq, imperiyanın növbəti
qəddarlığını örtbasdır etmək
üçün qabaqcadan hazırlanmış
iftiralar və böhtanlar idi.
M.Qorbaçovun fərmanı
ilə
Bakıda
fövqəladə
vəziyyətin elan olunması
haqqında məlumat əhaliyə yal
nız yanvarın 20də səhər saat
7də respublika radiosu ilə çat
dırıldı. Həmin vaxt öldürülən
lərin sayı 100 nəfərdən çox idi.
Halbuki, M.Qorbaçovun Azər
baycana ezam etdiyi yüksək
vəzifəli emissarlar həyasız
casına bəyan edirdilər ki,
Bakıda fövqəladə vəziyyət
elan olunmayacaqdır.
…Xalq o günlərdə böyük
bir meydanda Heydər Əliyevin

– həqiqi liderin olmamasını bütün mahiyyəti ilə
dərk etdi. Amma Bakıda olmamağına baxmayaraq,
xalqın səsinə hər kəsdən əvvəl səs verən də məhz
Heydər Əliyev oldu.
Ümummilli liderimiz Moskvada xüsusi nəzarət
altında olaola, özünün və ailə üzvlərinin həyatını
açıq təhlükə qarşısında qoyaraq, hadisələrdən
dərhal sonra, 1990cı il yanvarın 21də Azərbay
canın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəldi, tə
cavüzə kəskin etirazını bildirdi, faciəni törədənləri,
şəxsən M.Qorbaçovu kəskin ittiham etdi, qoşun
ların Bakıdan çıxarılmasını tələb etdi. Xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1990cı il 21
yanvar tarixli bəyanatı həm də faciəyə verilən ilk
siyasi qiymət idi – özü də imperiyanın mərkəzində,
Moskvada...
Ulu öndər Heydər Əliyev ikinci dəfə
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bu məsələ yenidən

gündəmə gəldi, 20 Yanvar
hadisələrini
lazımınca
qiymətləndirmək yolunda ciddi
addımlar atıldı. Milli Məclisdə
müzakirələrin yekunu olaraq
1994cü il martın 29da “1990
cı il yanvarın 20də Bakıda
törədilmiş faciəli hadisələr
haqqında” qərar qəbul edildi.
Qərarda, 1990cı ilin qanlı 20
Yanvar
faciəsinə
dövlət
səviyyəsində
siyasihüquqi
qiymət verildi, şəhidlərin
ailələrini də dövlət qayğısı ilə
əhatə etdi.
1993cü ildən üzü bəri 20
Yanvar şəhidlərinin ailə üzvləri
və əlillərin sosial müdafiəsinin
təmin ol
unması istiqamətində mütə
madi tədbirlər görülüb, bu
gün də görülməkdədir və bu
iş indi də davamlı olaraq həy
ata keçirilir.
Ulu
öndər
Heydər
Əliyevin daxili və xarici
siyasətini uğurla davam et
dirən Prezident cənab İlham
Əliyev 20 Yanvar faciəsində
qətlə yetirilənlərin, müharibə
veteranlarının,
şəhid
ailələrinin, əlillərin problem
lərinin dövlət səviyyəsində
həllini mühüm vəzifələrdən
biri kimi qarşıya qoyub.
Dövlət başçısının 19 yanvar
2006cı il tarixli “20 Yanvar

şəhidinin ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında”
Fərmanı da bu məqsədə xidmət edir.
Bu gün Bakının ən möhtəşəm məkanında
Vətən uğrunda canlarını qurban vermiş mərd, igid
oğul və qızlarımızın uyuduğu Şəhidlər xiyabanı
xalqımız üçün müqəddəs bir and yerinə, milli
iradəmizin şanlışərəfli bir salnaməsinə çevrilib.
Şəhidlərimiz və Şəhidlər xiyabanı azadlığımızın,
müstəqilliyimizin, milli iradəmizin simvolu kimi
bundan sonrakı nəsillərə də bir qürur mənbəyi ola
caqdır.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, əziz
ruhları şad olsun!
Elmar ƏLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın ictimaisiyasi
və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini

ДАШКЯСЯН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ЯЩЯД АБЫЙЕВ АЙРЫ-АЙРЫ ЭЦНЛЯРДЯ РАЙОНУН КЯНДЛЯРИНДЯ,
ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДА ПРЕЗИДЕНТ АДМИНИСТРАСИЙАСЫНЫН
ЙАШАЙЫШ МЯНТЯГЯЛЯРИНДЯ, ЯРАЗИЛЯРДЯ ВЯТЯНДАШЛАРЫН СЯЙЙАР ГЯБУЛЛАРЫНЫ КЕЧИРИБ
МЯСУЛ ИШЧИЛЯРИ ВЯТЯНДАШЛАРЫН ГЯБУЛУНУ КЕЧИРИБ
Y

YANVARIN 7DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA HAKİ
MİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV RAYONUN
UCQAR DAĞLIQ ƏRAZİSİNDƏ YERLƏŞƏN QARAQUL
LAR VƏ ZİNZAHAL KƏNDLƏRİNDƏ SAKİNLƏRİN
NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULLARINI KEÇİRİB.
Kənd sakinlərini salamlayan Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev vətəndaşlarla keçirilən
hər bir görüşdə qaldırılan problemlərin və verilən təkliflərin
yerinə yetirilməsi üçün aidiyyəti qurumlar tərəfindən konkret
və əməli tədbirlər görüldüyünü diqqətə çatdırıb, o cümlədən
Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə aparılan uğurlu is
lahatlar və görülən işlər barədə ətraflı məlumat verib.
Rayon rəhbəri Qaraqullar kənd inzibati ərazi vahidliyində
xeyli abadlıq və quruculuq işlərinin aparıldığını, sakinlər
tərəfindən qaldırılan problemlərin həlli istiqamətində mühüm
addımların atıldığını qeyd etməklə deyib ki, Qaraqullar kən
dinin qazlaşdırılması və elektrik təchizatının yenidən qurul
ması, mühüm sosial və mədəni obyektlərin yenidən qurulması
sakinlərin böyük razılığına səbəb olmuşdur.
Bəzi kənd sakinlərinin suallarına Əhəd Abıyev cavab
verərək İranda baş verən siyasi hadisələrə də münasibət
bildirib: “Amerika qoşunları tərəfindən İran generalı
Qasım Süleymaninin öldürülməsi sosial şəbəkələrdə Azər
baycanda cəmiyyəti iki yerə ayırmasın, təxribatyönümlü
şayiələrin də yayılması yolverilməzdir, azərbaycançılığa
ziddir. İran özü regionda böyük, güclü bir dövlətdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları da dünyada sözünü deyən güc
mərkəzidir. Bizim İranla münasibətlərimiz qonşu müsəl
man dövləti kimi tarixən normal olub. Azərbaycan Re
spublikası hüquqi, demokratik, suveren dövlət olmaqla,
müstəqil söz sahibidir, ideyamız da Heydər Əliyev yoludur.
Dünyada baş verən savaşlar da heç kimə xeyir verməyib.
Belə müharibələr dinc əhalinin kütləvi məhvinə səbəb olur.
Bu gün İran və Amerika dövlətlərinin başçıları yaxşı olardı
ki, gələcəyə doğru düzgün siyasət aparıb sülhə getsinlər.
Bizim müasir gənclərimiz Amerikada oxuyurlar,
təhsillərini başa vurub gələnlərin biliyindən, savadından
ölkə iqtisadiyyatın bütün sahələrində istifadə olunur.
Həmin gənclər bu gün müxtəlif sahələrdə çalışırlar.
Qonşu İranla da iqtisadi, ticarət, turizm əlaqələrimiz
inkişaf edir. Bildiyiniz kimi İran parlamentinin deputatı
Hüseyn Nəqəvi Hüseyni Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyanın ABŞ Prezidenti Donald Trampı iranlı general
Qasım Süleymaninin qətlə yetirilməsi münasibətilə təbrik
etməsinə kəskin reaksiya verib. İranlı deputat indiyədək
ölkəsinin Ermənistana hər cür yaxından kömək etməsini,
Azərbaycana qarşı Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə isə göz
yummasını da etiraf edərək deyib ki, Ermənistan rəhbər
liyinin şəhid Qasım Süleymanini "terrorçu" adlandırması
rüsvayçılıqdır; Ermənistan bu addımı ilə çətin anlarında
daim onu dəstəkləyən İranın kürəyinə xəncər sancmış oldu.
Hörmətli kənd sakinləri. Bu gün Azərbaycan dövlə
tinin başlıca məqsədi özünün müstəqil, balanslaşdırılmış
siyasətini yürütməkdir. Azərbaycan dövləti öz xarici
siyasətində dövlətimizin və xalqımızın maraqlarını
qoruyur, heç bir xarici dövlətin daxili işlərinə də qarışmır”.
Daha sonra Əhəd Abıyev sakinlərlə görüşündə vurğu
lamışdır ki, fevralın 9da keçiriləcək Parlament seçkiləri ilə bağlı
seçki məntəqələrində bütün lazımi şərait yaradılıb. Tam əmin
liyini bildirmişdir ki, bütün seçkilərdə olduğu kimi, bu seçki də
şəffaf, demokratik və azad bir seçki olacaqdır. Kənd sakinləri
seçkidə fəallıq göstərərək öz namizədlərinə səs verəcəklər.
Daha sonra Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev sakinlərə istər şəxsi, istərsə də kəndlə bağlı
müraciətlərini etmələrini xahiş edib.
Sakinlər müraciətlərini səsləndiriblər. Onlar respub
likamızda və eləcə də rayonumuzda gedən abadlıqqurucu
luq və sosialyönümlü işlərə görə Prezident cənab İlham
Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev sakin
lər tərəfindən qaldırılan təklif və müraciətlərin həlli ilə əlaqə
dar aidiyyəti qurumlara və idarə rəhbərlərinə tapşırıqlarını
verib. Əksər müraciətlər yerində müsbət həllini tapıb.
Təsdiq edilmiş qrafikə uyğun olaraq keçirilən vətən
daşların səyyar qəbullarından sonra Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyəti Başçısının Qaraqullar və Zinzahal inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərinin 2019cu ildəki
fəaliyyətlərinə və 2020ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunmuş hesabat yığıncaqları keçirilib.
***
YANVARIN 8DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISININ ƏMİRVAR KƏND VƏ
GURBULAQ KƏND İNZİBATİ ƏRAZİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNDƏ NÖVBƏTİ
HESABAT YIĞINCAQLARI KEÇİRİLİB.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd
Abıyevin, əlaqədar idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinin,
sakinlərin iştirak etdiyi yığıncaqlarda nümayəndəliklərin
2019cu ildə görülmüş işlərindən danışılıb, 2020ci ildə
qarşıda duran vəzifələrdən söhbət açılıb.
Yığıncaqların aparılması üçün sədr və katiblər seçildikdən,
gündəlikdə duran məsələlər səsləndikdən sonra icra nü
mayəndələri Rüfət Bədəlov və Yusif Allahverdiyev hesabat ili
ərzində görülmüş işlərə dair məruzələrlə çıxışlar ediblər.
Məruzələr ətrafında çıxış edənlər nümayəndəliklərin
hesabatlarını qənaətbəxş hesab edib, görülən işlərə,
göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident cənab İlham
Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev də
hesabat yığıncaqlarında 2019cu ildə ölkəmizdə bütün sahələrdə
qazanılmış uğurlardan, aparılmış hərtərəfli islahatlardan, yeni
liklərdən və nailiyyətlərdən danışaraq bildirib ki, əsası Ulu
Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş ictimaisiyasi sabit
lik və sosialiqtisadi inkişaf kursu hazırda Prezident cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir, paytaxt Bakı şəhəri ilə
yanaşı, regionlar da sürətlə inkişaf edir. Ölkə iqtisadiyyatının
dinamik sürətlə inkişaf etməsi, regionlarda yaşayan əhalinin
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması cənab Prezidentin daim diqqət
mərkəzindədir. Prezident cənab İlham Əliyevin uzaqgörən və
məqsədyönlü siyasətinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan yer
ləşdiyi bölgədə baş verən strateji, siyasi və iqtisadi proseslərin
gedişinə təsir göstərməyə qadir olan bir ölkədir.
Hesabat yığıncaqlarında vətəndaşların müraciətləri də
dinlənilib.
Əhəd Abıyev Əmirvar və Gurbulaq inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndəliklərinin ərazilərində mövcud olan çatışmazlıqların
aradan qaldırılması və problemlərin həll edilməsi istiqamətində

tədbirlərin görülməsi məqsədilə aidiyyəti idarə, müəs
sisə və təşkilatların rəhbərlərinə təlimat və tapşırıqlarını
verib.
Qəbulun sonunda Yeni Azərbaycan Par
tiyasının 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 qala
caqdır. İnkişaf və müasirlik partiyası olan Yeni Azər
baycan Partiyasının üzvü olmaq böyük məsuliyyət
və şərəfdir.
***
YANVARIN 16DA DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEVİN NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULU
ƏHMƏDLİ KƏNDİNDƏ OLUB.
Səyyar
qəbulgörüşdə
Rayon
İcra
Hakimiyyəti Başçısı Aparatının məsul əmək
daşları, hüquqmühafizə orqanlarının, aidiyyəti
idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, kənd sakinləri
iştirak ediblər.
Əhmədli sakinləri ilə görüşdə çıxış edən Daşkəsən

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev kənd
sakinlərinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində
Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən qarşıya qoyulan
vəzifələr haqqında geniş məlumat verib, həyata keçirilən
tədbirlər barədə danışıb, kənd təsərrüfatının ayrıayrı sek
torlarının, o cümlədən ərazidə turizmin inkişafı is
tiqamətində gələcəkdə görüləcək işlərdən söz açıb.
Rayon rəhbəri xüsusilə vurğulayıb ki, ötən dövrlərdə
Əhmədli kəndinin də yerləşdiyi ərazi vahidliyində xeyli
abadlıqquruculuq işləri görülmüşdür.
Qəbulda sakinlər tərəfindən əlavə içməli su və təbii qaz
xəttinin çəkilməsi, nasaz elektrik dirəklərinin dəyişdirilməsi
və digər şəxsi məsələlər qaldırılıb.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
sakinlərin müraciətlərinin həlli ilə bağlı aidiyyəti üzrə
tapşırıqlarını verib. Əksər müraciətlər yerində həll edilib,
bəzilərinin icrası nəzarətə götürülüb.
Kənd sakinləri vətəndaşlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə ölkə Prezidentinə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
YANVARIN 18DƏ RAYONUN DAŞKƏSƏN QƏSƏ
BƏSİNDƏ KEÇİRİLƏN SƏYYAR QƏBULGÖRÜŞDƏ RAY
ONUN HÜQUQMÜHAFİZƏ ORQANLARININ, İDARƏ,
MÜƏSSİSƏ VƏ XİDMƏT TƏŞKİLATLARININ RƏHBƏR
LƏRİ, QƏSƏBƏ SAKİNLƏRİ İŞTİRAK EDİBLƏR.
Qəbulda çıxış edən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Əhəd Abıyev Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi al
tında son illər Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun
daha da gücləndiyini, əldə edilən iqtisadi və siyasi uğurlar
nəticəsində ölkəmizdə əhalinin həyat səviyyəsinin, rifahının
yaxşılaşdığını diqqətə çatdırıb.
Əhəd Abıyev qəbul olunan dövlət proqramlarının icrası
nəticəsində Daşkəsəndə görülən abadlıqquruculuq işləri barədə
məlumat verib. Həmçinin qeyd edib ki, ötən dövrdə Daşkəsən
qəsəbə tam orta məktəbinin binası yenidən tikilib, Daşkəsən
qəsəbə ümumi orta məktəbinin modul tipli binası isə quraşdırılaraq
istifadəyə verilib, uşaq bağçası əsaslı təmir edilib, fasiləsiz elektrik
enerjisi ilə təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilib.
Ötən ilin 24 dekabr tarixində Quşçu, Quşçu körpüsü qəsəbələri ilə
yanaşı Daşkəsən qəsəbəsinə də ilk dəfə təbii qaz verilib.
Rayon rəhbəri onu da vurğulayıb ki, Prezident cənab
İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı,
onun rifahı dayanır. Rayon sakinlərinin məşğulluğunun artırıl
ması, özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması, sosial prob
lemlərinin həll edilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Daşkəsən qəsəbə sakinlərinin müraciətlərini dinləyən
Əhəd Abıyev qaldırılan məsələlərin araşdırılaraq həll olun
ması məqsədilə aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilatların rəh
bərlərinə tövsiyə və tapşırıqlarını verib. Əksər müraciətlər
yerində müsbət həllini tapıb, bir qismi nəzarətə götürülüb.
Daşkəsən qəsəbə sakinləri göstərilən diqqət və qayğıya
görə Prezident cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını
bildiriblər.
***
YANVARIN 21DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISI APARATININ MƏSUL
İŞÇİLƏRİ, HÜQUQMÜHAFİZƏ ORQANLARININ,
İDARƏ, MÜƏSSİSƏ VƏ TƏŞKİLAT RƏHBƏR
LƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ QUŞÇU KƏNDİNDƏ
VƏTƏNDAŞLARIN SƏYYAR QƏBULUNU KEÇİRİB.

Əhəd Abıyev çıxışında Quşçu kənd sakinləri ilə dəfələrlə
görüşdüyünü və həmin görüşlərdə qaldırılan məsələlərin həlli
istiqamətində müvafiq işlərin görüldüyünü deyib. O qeyd
edib ki, ötən dövrlərdə kənddə müasir tələblərə cavab verən
360 şagird yerlik yeni məktəb binası tikilmiş, uşaq bağçası
əsaslı surətdə təmir edilmiş, kəndə təbii qaz xətti çəkilmiş,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4
aprel 2019cu il tarixli Sərəncamı ilə GəncəDaşkəsən avto
mobil yolunun 27ci kilometrliyindən başlayan QuşçuÇov
darÇaykənd avtomobil yolunun tikintisi başa çatdırılmışdır.
Bütün daşkəsənlilərin ölkə Prezidentinin bu qayğısını böyük
sevinc və minnətdarlıqla qarşıladıqlarını bildirib.
Təsdiq edilmiş qrafikə uyğun olaraq keçirilən vətəndaşların
səyyar qəbulundan sonra Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının Quşçu inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinin
2019cu ildəki fəaliyyətinə və 2020ci ildə qarşıda duran vəz
ifələrə həsr olunmuş hesabat yığıncağı keçirilib.
Hesabat iclasından sonra sakinlərin müraciətləri din

lənilib. Müraciətlər kəndin mərkəzi küçəsinin işıqlandırıl
ması, kənd ərazisində bankomatın quraşdırılması, su
təchizatının yaxşılaşdırılması, işlə təmin olunma və digər
şəxsi məsələlər ilə bağlı olub.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin icrası ilə əlaqə
dar aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə
tapşırıqlarını verib. Əksər müraciətlər yerində həll edilib.
Kənd sakinləri onlara göstərilən diqqət və qayğını yük
sək qiymətləndirərək möhtərəm Prezident cənab İlham
Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
***
FEVRALIN 5DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV DƏSTƏ
FUR KƏNDİNDƏ VƏTƏNDAŞLARIN NÖVBƏTİ SƏY
YAR QƏBULGÖRÜŞÜNÜ KEÇİRİB VƏ FEVRALIN
4DƏ DAŞKƏSƏN RAYONU ƏRAZİSİNDƏ BAŞ VER
MİŞ TƏBİİ FƏLAKƏT BARƏDƏ MƏLUMAT VERİB.
Dəstəfur kəndində keçirilən görüşdə rayonun hüquq
mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatlarının
rəhbərləri və kənd sakinləri iştirak ediblər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev səyyar qəbulgörüşdə çıxış edərək Daşkəsən
rayonunda görülən işlər, icra edilən layihələr və qarşıda
duran vəzifələr barədə məlumat verib. Əhəd Abıyev
qeyd edib ki, Dəstəfur kəndində əhalinin yaşayış şərai
tinin yaxşılaşdırılması istiqamətində də bir sıra işlər
görülüb. Belə ki, ötən dövrlərdə Dəstəfur kəndinə gələn
avtomobil yolunda olan körpü əsaslı təmir edilib, bir
çox abadlıqquruculuq tədbirləri həyata keçirilib, ən
əsası isə sakinlər tərəfindən qaldırılan problemlərin həll
edilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Əhəd Abıyev bildirib ki, fevralın 4də Daşkəsən
rayonu ərazisində güclü küləyin əsməsi – qasırğa
nəticəsində Daşkəsən şəhərinin, o cümlədən rayonun
qəsəbə və kəndlərinin yaşayış, sosial və inzibati bi
nalarının dam örtüklərinə, elektrik və rabitə təsərrüfat
larına ciddi ziyan dəymişdir. Təbii fəlakət əsasən
Daşkəsən şəhərində 4 çoxmənzilli yaşayış binasının
dam örtüyünə daha çox ziyan vurmuşdur. Rayon
ərazisində elektrik enerjisinin verilməsində ümumilikdə 4
saat fasilə yaranmışdır. Elektrik dayaqlarının aşması
nəticəsində Zəylik və Quytul kəndlərində 30 abonentin elek

trik enerjisi ilə təchizatında hələ də məhdudiyyət vardır.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətində yaradılmış müvafiq
komissiya tərəfindən dəymiş ziyanların həcminin
müəyyənləşdirilməsi işlər aparılır. Dəymiş ziyanların
nəticələrini aradan qaldırılması və təhlükəsizlik tədbir
lərinin görülməsi üçün aidiyyəti qurumlar həmin işlərə
cəlb olunmuşlar.
Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib.
Müraciətlər kəndə gələn avtomobil yolunun
təmiri, köhnə elektrik dayaqlarının dəyişdirilməsi, işlə
təmin olunma, uşaq bağçasının əsaslı təmir olunması
və digər məsələlər ilə bağlı olub.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd
Abıyev müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin icrası ilə əlaqə
dar aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə
tapşırıqlarını verib. Əksər müraciətlər yerində həll edilib, bir
qismi də aidiyyəti üzrə çatdırılması üçün nəzarətə götürülüb.
Kənd sakinləri onlara göstərilən diqqət və qayğını
yüksək qiymətləndirərək Prezident cənab İlham
Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
***
FEVRALIN 13DƏ UCQAR DAĞLIQ ƏRAZİDƏ
YERLƏŞƏN ÇANAQÇI KƏNDİNDƏ KEÇİRİLMİŞ
QƏBULGÖRÜŞDƏ RAYONUN HÜQUQMÜHAFİZƏ
ORQANLARININ, SƏHİYYƏ, TƏHSİL, MƏDƏNİYYƏT,
DiGƏR XİDMƏT TƏŞKiLATLARININ RƏHBƏRLƏRi
VƏ KƏND SAKİNLƏRİ İŞTİRAK EDİBLƏR.
Səyyar qəbulgörüşə gəlmiş Çanaqçı kənd sakinlərini
salamlayan Əhəd Abıyev çıxışında deyib: “Bildiyiniz kimi
9 fevral 2020ci il tarixdə ölkəmizin gələcəyi üçün çox
mühüm siyasi əhəmiyyət kəsb edən Azərbaycan Respub
likasının növbədənkənar Parlament seçkiləri ədalətli, şəf
faf, demokratik keçirilərək yüksək səviyyədə baş tutdu.
Fərəh və qürur hissi ilə bildirirəm ki, Daşkəsən seçi
ciləri həmişə olduğu kimi budəfəki seçkidə də yüksək
fəallıqla iştirak etdilər, rayonumuzda hər iki seçki
dairəsi üzrə seçkilər Seçki Məcəlləsinə uyğun keçirildi
və heç bir qanun pozuntusu da qeydə alınmadı.
Mən bütün daşkəsənliləri və Yeni Azərbaycan Par
tiyasının çoxsaylı üzvlərini bu mühüm siyasi kampaniyanın
ölkəmizdə uğurla həyata keçməsi münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm, müstəqil Azərbaycanımızın
inkişafı naminə yorulmaz fəaliyyətinizdə, başda ölkə
Rəhbərimiz cənab İlham Əliyev olmaqla hər birinizə
yeniyeni qələbələr arzulayıram”.
Əhəd Abıyev çıxışında Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə və Daşkəsən rayonunda aparılan geniş
abadlıqquruculuq işləri, kadr islahatları, sosialiqtisadi
layihələr barədə ətraflı məlumat verib. Qaraqullar
Çanaqçı, ÇanaqçıZivlan avtomobil yolunun təmirinin,
mühüm sosial və mədəni obyektlərin, xüsusən qəzalı
vəziyyətə düşmüş Çanaqçı kənd tam orta məktəbinin
yeni modul tipli binasının 29 yanvar 2019cu ildə Azər
baycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019
2023cü illərdə sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Pro
qramı” çərçivəsində inşa edilməsinin əhalinin böyük
razılığına səbəb olduğunu bildirib.
Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib.
Müraciətlər işlə təmin olunma, kəndə təbii qaz xəttinin çək
ilməsi, nasaz elektrik dayağının dəyişdirilməsi, kənd tibb mən
təqəsinin təmir olunması və digər şəxsi məsələlər barədə olub.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
qaldırılan məsələlərin həlli ilə əlaqədar aidiyyəti qurumların
rəhbərlərinə tövsiyə və tapşırıqlarını verib.
Əksər
müraciətlər yerində həll edilib.
Görüşdə çıxış edən sakinlər son illər Daşkəsən rayonunun
sosialiqtisadi inkişafı sahəsində görülən işləri yüksək
qiymətləndirərək onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə
Prezident cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
***
FEVRALIN 19DA QABAQTƏPƏ KƏND TAM
ORTA MƏKTƏBİNDƏ KEÇİRİLƏN SƏYYAR
QƏBULDA
DAŞKƏSƏN
RAYON
İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV, RİH

NİN MƏSUL İŞÇİLƏRİ, HÜQUQMÜHAFİZƏ
ORQANLARININ, İDARƏ, MÜƏSSİSƏ, TƏŞKİLAT
LARIN, XİDMƏT SAHƏLƏRİNİN RƏHBƏRLƏRİ
VƏ KƏND SAKİNLƏRİ İŞTİRAK EDİBLƏR.
Görüşdə Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
müstəqillik dövründə ölkəmizin keçdiyi şərəfli inkişaf yolundan
söhbət açıb. Görülən sosialiqtisadi, abadlıqquruculuq
işlərindən ətraflı danışan Əhəd Abıyev son vaxtlar ölkə başçısı
möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
genişmiqyaslı islahatların əhalinin rifah halının yaxşılaşdırıl
masında mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev
Qabaqtəpə kənd sakinləri ilə görüşdə çıxış edərək 2019cu
ilin dərin islahatlar ili kimi tarixə qovuşdurduğunu, Milli Mə
clisə seçkilərin Azərbaycanda demokratiyanın sürətli
inkişafından xəbər verdiyini bildirdi. Qeyd edib ki, VI çağırış
Milli Məclisə seçkilərdə 1314 nəfər namizəd mübarizə
aparırdı. Beynəlxalq müşahidəçilərin, KİV nümayəndələrinin
iştirak etdiyi seçkilər tam şəffaf və demokratik şəkildə keçir
ildi. Daşkəsənlilər seçkilərdə yüksək fəallıq göstərərək və öz
bəyəndikləri namizədə səs verdilər. Əhəd Abıyev seçkidə
fəallıq göstərdiklərinə görə vətəndaşlara bir daha öz
təşəkkürünü bildirdi. Vurğuladı ki, növbədənkənar Milli Mə
clisə seçkilər Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezi
denti cənab İlham Əliyevin apardığı islahatların davamı idi.
O bildirib ki, bu islahatlar həm siyasi, iqtisadi, həm də
kadr və struktur sahələrini əhatə edir. Ötən il Prezident
cənab İlham Əliyevin böyük sosial islahatlar paketi
çərçivəsində ölkədə maaşlar, pensiyalar, təqaüdlər, müav
inətlər demək olar ki, bir ildə iki dəfə artdı. Cənab Prezi
dentin struktur, kadr islahatları təkcə ölkə əhalisi deyil,
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirildi.
Əhəd Abıyev qeyd edib ki, fevralın 9da səsvermə
zamanı hər iki dairə üzrə olan 42 seçki məntəqəmizdə
heç bir qanun pozuntusu qeydə alınmadı. 100 saylı
ŞəmkirDaşkəsən Seçki dairəsindən Kamran Bayramov,
101 saylı GöygölDaşkəsən Seçki dairəsindən isə Elşad
Mirbəşiroğlu seçicilərin böyük faizlə səsini qazanmışlar.
İnanırıq ki, hər iki namizəd gələcək fəaliyyətlərində
rayonumuzun problemləri ilə yaxından maraqlanaraq
həll olunması üçün köməkliklərini əsirgəməyəcəklər, öz
seçicilərinin etimadlarını doğruldacaqlar.
Sonra kənd sakinlərinin müraciətləri dinlənilib. Səyyar
qəbulda çıxış edən kənd sakini Tağıyev İkram İsmayıl
oğlu kəndə qaz xəttinin çəkilməsini, Mustafayev
Sahib Cəlal oğlu XoşbulaqAstaf avtomobil yolunun
əsaslı təmir olunmasını, Cabbarov Mübariz Hidayət
oğlu yararsız elektrik dayaqlarının və naqillərinin dəy
işdirilməsini, Musayev Əfsus Qulu oğlu işlə təmin ol
unmasına kömək göstərilməsini xahiş etmişdir. Eyni
zamanda kənd sakinləri tərəfindən GəlinqayaTapan
avtomobil yolunun, həmin yolda olan su keçidinin
təmir olunması və digər məsələlər qaldırılıb.
Vətəndaşları diqqətlə dinləyən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev qaldırılan
məsələlərin həlli istiqamətində müvafiq qurumların
rəhbərlərinə lazımi tapşırıqlarını verib. Əksər
məsələlər yerində həll olunub, bəziləri isə həll ol
unması üçün nəzarətə götürülüb.
Sakinlər yerlərdə müraciətlərə baxılması üçün
yaradılan şəraitdən razılıq edərək göstərdiyi diqqət
və qayğıya görə Prezident cənab İlham Əliyevə minnətdar
lıqlarını bildiriblər.

***
FEVRALIN 25DƏ DAŞKƏSƏN RAYON İCRA HA
KİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEVİN NÖVBƏTİ
SƏYYAR QƏBULU ZƏYLİK KƏNDİNDƏ OLUB.
Əhalinin problemlərinin yerində öyrənilməsi, həll edilməsi
məqsədilə fevralın 25də Daşkəsəndə güclü qarın yağmasına
baxmayaraq keçirilən səyyar qəbulda rayonun hüquqmühafizə
orqanlarının, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, digər xidmət təşkilat
larının rəhbərləri və kənd sakinləri iştirak ediblər.
Səyyar qəbulgörüşdə Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev Zəylik kənd sakin
lərini Su çərşənbəsi münasibətilə təbrik edib su kimi aydın
lıq, süfrələrində bol ruzibərəkət arzulayıb.
Əhəd Abıyev çıxışında qeyd edib ki, ölkə başçısı hörmətli
cənab İlham Əliyevin səyyar qəbullarla bağlı tapşırıq və tövsiyəs
inə əsasən siz kənd sakinlərinin müraciətlərini dinləmək üçün
gəlmişik. Əvvəlki səyyar qəbullarda olduğu kimi bu görüşümüzün
də əsas məqsədi siz kənd sakinlərini narahat edən məsələlərin həl
lidir. Vurğulamaq istəyirəm ki, vətəndaşların narahatlığına səbəb
olan məsələləri öyrənərək daxili imkanlar hesabına həlli mümkün
olan məsələləri operativ şəkildə yerində həll edirik, böyük maliyyə
vəsaiti və vaxt tələb edən məsələlər barədə Prezident Adminis
trasiyasına lazımi məlumat verməklə aidiyyəti nazirliklər və təşk
ilatlar qarşısında məsələ qaldırırıq, icrası nəzarətə götürülür.
Hamınıza məlum olduğu kimi, Prezident cənab İlham
Əliyevin İtaliya Respublikasında rəsmi səfəri zamanı Roma
Papası Fransisk tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Bir
inci vitseprezidenti çox hörmətli Mehriban xanım Arif qızı
Əliyeva Cəngavər Ordeninin ən ali dərəcəsi ilə təltif
edilmişdir. Bu yüksək ali ordenlə bağlı hörmətli Mehriban
xanım Əliyevanı ürəkdən təbrik edirik.
Sabah Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətində 1992ci ildə
ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı faciəsinin 28ci ildönümü
ilə əlaqədar tədbir keçiriləcəkdir. Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı
cinayətdir. Biz əminik bu qanlı faciənin cinayətkarları öz layiqli
cəzalarını alacaqlar. Çünki belə ağır cinayət cəzasız qala bilməz.
Faciə qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla anırıq və Allahdan
bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik.
Sonra kənd sakinlərini narahat edən məsələlərlə bağlı
müraciətlər dinlənilib.
Müraciətlər kənddə tibb məntəqəsinin, QuşçuZəylik av
tomobil yolunun təmiri, qaz xəttinin çəkilməsi, nasaz elektrik
dirəklərinin dəyişdirilməsi və digər problemlər barədə olub.
Görüşdə sakinləri narahat edən məsələlər ətrafında
müzakirələr aparılaraq qaldırılan məsələlərin tez bir za
manda həlli ilə əlaqədar Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin Başçısı Əhəd Abıyev tərəfindən aidiyyəti qurum
rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Əksər müraciətlər
yerində müsbət həll edilib.
Kənd sakinləri onlara göstərilən diqqət və qayğını yük
sək qiymətləndirərək möhtərəm Prezident cənab İlham
Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
Vüqar MƏMMƏDOV
Daşkəsən RİHBAnın İnformasiya təminatı və
təhlil sektorunun müdiri
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publikanın şəhər
və rayonlarında
vətəndaşların
qəbulu cədvəlinə
uyğun
olaraq
Daşkəsən
ray
onunda
vətən
daşların qəbulunu keçiriblər.
Qəbulda 38 sakin 5 məsələ ilə bağlı müraciət edib. Müraciətlərin bir hissəsi yerində
həllini tapıb, digər müraciətlərin operativ araşdırılması və qanunvericiliyə uyğun icrası
üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.
Müraciətlər “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASCnin yenidən işə salınması, işlə təmin
olunma, müalicə olunmağa köməklik və digər məsələlər barəsində olub.
Görüşdə qeyd olunub ki, Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
yürüdülən siyasətin təməlində Azərbaycan vətəndaşı, əhalinin sosial rifah halının
yaxşılaşdırılması dayanır. İmzalanan fərman və sərəncamlar, sosialiqtisadi sahədə
aparılan əsaslı islahatlar dövlət başçısının əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərin davamlı olduğunu göstərir.
Vətəndaşlar bu cür qəbulların təşkilinə, problemlərinin həllinə, göstərilən diqqətə,
həssas münasibətə görə Prezident cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Elmar ƏLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın İctimaisiyasi və
humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini
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28-ÚÈ ÈËÄÞÍÖÌÖ ÃÅÉÄ ÅÄÈËÈÁ
ocalı soyqırımının 28ci ildönümü Daşkəsən rayonunda dərin ehtiramla
yad edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəh
bərinin 5 fevral 2020ci il tarixli 34 nömrəli Sərəncamını rəhbər tutaraq
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyevin müvafiq sərəncamına
əsasən faciənin 28ci ildönümünün rayonda geniş şəkildə qeyd olunmasını nəzərdə
tutan
tədbirlər
planı hazırlanmış,
rayonun
bütün
müəssisə, idarə və
təşkilatlarında
fevral ayının 17
dən 26dək silsilə
tədbirlərlə qeyd ol
unmuşdur.
Fevralın 26da
Daşkəsən
Rayon
İcra Hakimiyyətinin
akt zalında Xocalı
soyqırımının 28ci
ildönümünə
həsr
edilmiş
yığıncaq
keçirilib. Əvvəlcə
yığıncaq iştirakçıları faciə qurbanlarının və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından
keçmiş vətən övladlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev yığıncaqda çıxış edərək
Xocalı faciəsinin mahiyyətindən bəhs edən dərin məzmunlu nitq söyləyib. O, çıxışında
deyib:
 28 il əvvəl – 1992ci ilin fevralın 25dən 26na keçən gecə erməni təcavüzkarları
Azərbaycanın Xocalı şəhərində bəşəriyyət tarixində ən qanlı faciələrlə bir sırada duran
soyqırım törədiblər. Xocalı faciəsi 20ci əsrin ən dəhşətli soyqırım hadisəsi və beynəlx
alq cinayət kimi təsdiq olunmuşdur. Bu soyqırım zamanı Azərbaycan xalqı minlərlə
şəhid vermişdir.
Gəlin Xocalı şəhidlərinin, o cümlədən torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda
canlarından keçən qəhrəman övladlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edək.
Xocalı soyqırımı zamanı bir neçə saat ərzində 613 nəfər soydaşımız, o cümlədən
106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca xüsusi qəddarlıqla, görünməmiş amansızlıqla
qətlə yetirilmiş, meyitlər üzərində təhqiredici hərəkətlərə yol verilmişdir. 1000 nəfər
müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil olmuşdur.
8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideyn
lərindən birini itirmişdir. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov
götürülmüşdür, onların 150nin taleyi hələ də məlum deyildir.
Ölkə Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin
apardığı uğurlu xarici siyasət sayəsində Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması
hazırda Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən
ləşdirilmişdir. Artıq dünyada Xocalı soyqırımını tanıyan və pisləyən dövlətlərin sayı
ildənilə artır.
Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq
Qarabağı özünə birləşdirmək istəyir, bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır
olduqlarını bu gün də nümayiş etdirirlər.
Fevralın 15də dünya şöhrətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyev və Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan 56cı Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Dağlıq
Qarabağla bağlı mövqelərini beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında bildirdilər.
Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən konfransda səsləndirilən danılmaz tarixi
həqiqətlər, təqdim edilən tutarlı faktlar və dəlillər qarşısında Nikol Paşinyan aciz du
rumda qaldı. Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev Ermənistan rəhbərinə növbəti
dəfə tarix və hüquq dərsi keçdi. Dünya şöhrətli Prezidentimizin hər bir sözü, cümləsi
Paşinyana endirilən ağır zərbələr idi.
Prezident cənab İlham Əliyev Ermənistanın ölkəmizə qarşı törətdiyi soyqırımları,
Xocalı faciəsini, digər işğalçılıq və vandalizm faktlarını birbir tərs şillə kimi Paşinyanın
üzünə vurdu, tarixi baxımdan olduğu kimi, siyasi baxımdan da Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsinin mahiyyətinə və hüquqi statusuna dair tam həqiqətə söykənən, obyektiv elmi
siyasi fikirlər irəli sürərək Nikol Paşinyanın əsassız müddəalarını özünün əsaslı
dəlilsübutları ilə bütün dünyanın gözü qarşısında darmadağın etdi. Bir daha da Dağlıq
Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu və Azərbaycan xalqının öz
haqlı mövqeyindən heç zaman, əbədi olaraq geri çəkilməyəcəyini bəyan elədi.
Milyonlarla həmvətənlərimiz kimi biz daşkəsənlilər də ErmənistanAzərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinin müdrik
liyində və həmin siyasi kursu layiqincə davam etdirən ölkə başçısı çox hörmətli cənab
İlham Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyətində görürük. İnanırıq ki, Xocalı soyqırımının
günahkarları öz cəzalarına çatacaqlar. Çünki bu dəhşətli faciə və cinayət əməli cəzasız
qala bilməz.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun!
Yığıncaqda çıxış edən Daşkəsən Rayon Məhkəməsinin hakimi Azad Əliyev bildirib
ki, Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olan Xocalı
soyqırımı təkcə xalqımıza yox, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilən ən qəddar cinayətlər
siyahısında yer alır. Bu faciə həm də əsrlər boyu ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri
soyqırımların daha bir dəhşətli təzahürüdür.
Daşkəsən Rayon Prokuroru Maarif Hüseyov Xocalı qətliyamının tarixindən,
xalqımızın başına gətirilən müsibətlərdən və bu faciənin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırılmasında birgə səylərin göstərilməsinin vacibliyindən danışıb.
Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin rəisi, polis polkovnikleytenantı Azay Ağayev
çıxışında bildirmişdir ki, Prezident cənab İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasət
sayəsində torpaqlarımız işğalçılardan təmizlənəcək, cinayətkarlar layiqli cəzalarını ala
caqlar.
YAP Daşkəsən rayon təşkilatının sədri Meydanəli Yolçuyev diqqətə çatdırıb ki,
Xocalı faciəsi öz həqiqi siyasi qiymətini yalnız ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışından sonra almışdır.
“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASCnin məsul işçisi Mərdan Əliyev isə Xocalı faciəsi
qurbanlarının qanının yerdə qalmayacağını vurğulamışdır.
Çıxış edən YAP Daşkəsən rayon təşkilatının Gənclər birliyinin sədri Kənan Bayra
mov Xocalı işğalı zamanı dinc əhaliyə qarşı törədilmiş genişmiqyaslı qanlı hərbi cinayət
barədə məlumat verib. Vurğulayıb ki, tariximizin qan yaddaşına əbədi həkk olunan Xo
calı faciəsini xalqımız heç zaman unutmayacaqdır.
Orxan HƏSƏNOV
Daşkəsən RİHnin İctimaisiyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi
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anvarın 30da Daşkəsəndə Azərbaycan Gəncləri
gününün 23cü ildönümü ilə bağlı dəyirmi masa
keçirilib.
Tədbirdə rayonun fəal gəncləri, eyni zamanda məktəblilər
iştirak ediblər.
Rayon Gənclər və İdman idarəsinin rəisi Samir Həsənov 2
fevral Azərbaycan gəncləri gününün 23cü ildönümü münasibəti
ilə toplantı iştirakçılarını təbrik edib, 2019cu ildə idarə tərəfindən
görülən işlər barədə hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Çıxışında
vurğulayıb ki, ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarına, Prezident
cənab İlham Əliyevə hər bir daşkəsənli gənc qəl
bində böyük hörmət və məhəbbət hissi gəzdirir.
Samir Həsənov gənclərə göstərilən diqqət
və qayğıya görə Prezident cənab İlham
Əliyevə və Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin başçısı Əhəd Abıyevə rayon gəncləri
adından minnətdarlığını bildirib, rayon rəhbər
liyini əmin edib ki, Gənclər və İdman idarəsi
gənclərlə iş və idman sahələrində qarşıya
qoyulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsi is
tiqamətində fəaliyyətini həmişə olduğu kimi
bundan sonra da məsuliyyətlə yerinə ye
tirəcəkdir.
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Tədbirdə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
məsul işçisi Elmar Əliyev çıxış edərək gənclərə Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyevin təbriklərini
çatdırıb. Qeyd edib ki, ötən dövrdə rayonda bir çox təd
birlər – gənclər arasında bilik yarışları, rəsm və inşa yazı
müsabiqələri, idman festivalı keçirilib, gənclərlə
görüşlər təşkil olunub, Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyev ideologiyasından, Vətənimizin tar
ixindən, millimənəvi dəyərlərimizin qorunması, vətən
pərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, gənclərin düzgün dini
maarifləndirilməsi mövzularında söhbətlər aparılıb,
ətraflı məlumatlar verilib.
Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Mətanət
Abdullayeva və digərləri nitq söyləyərək ölkəmizdə və
rayonumuzda gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan,
müasir Azərbaycan gəncliyinin müstəqilliyimizə bəxş etdik
ləri layiqli töhfələrdən, gəncliyin qarşısında duran vəz
ifələrdən söhbət açıblar.
Tədbirin sonunda rayonun ictimai həyatında, müxtəlif
yarışlarda, mədənikütləvi tədbirlərdə fərqlənən gənclərə
Gənclər və İdman idarəsi və Mədəniyyət Mərkəzi adından
qiymətli hədiyyələr təqdim olunub.
Etibar VERDİYEV
Daşkəsən rayon Gənclər və
İdman İdarəsinin baş məsləhətçisi

ДАШКЯСЯНДЯ ЦМУМДЦНЙА МЦЛКИ МЦДАФИЯ ЭЦНЦ ГЕЙД ОЛУНУБ

evralın 28də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
“AzerGold” QSC Çovdar filiz emalı sahəsi ilə birgə
Quşçu kəndində Ümumdünya Mülki Müdafiə
Günü münasibətilə “Mülki müdafiə – hər evdə ilk yardım
edən” mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirib.
Tədbirdə Daşkəsən Rayon Fövqəladə Hallar Komis
siyasının sədr müavini Elmar Əliyev, “AzerGold” QSC
nin İdarə Heyəti sədrinin müavini Oqtay Məmmədov,
şirkət əməkdaşları, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə
Regional Mərkəzinin mülki müdafiə üzrə əməkdaşı
Elçin Məmmədov, İqtisadiyyat Nazirliyinin Gəncə
Qazax regional bölməsinin müdiri Arzu Hacıyev, Qızıl
Aypara Cəmiyyətinin rayon nümayəndəsi Vasif
Hüseynov, Quşçu kənd icra nümayəndəsi Kərim Kəri
mov, bələdiyyə üzvləri və kənd sakinləri iştirak ediblər.
Səsləndirilən çıxışlarda sülh və müharibə dövründə
insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mülki
müdafiənin rolu, quruluşu, məqsədi və vəzifələri
haqqında ətraflı söhbət açılıb, mülki müdafiə sahəsində
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hər bir vətəndaşın maarifləndirilməsinin vacibliyi vurğu
lanıb. Fövqəladə hallar zamanı necə davranış qaydaları
izah edilib, təcili və təxirəsalınmaz ilkin tibbi yardımın
göstərilməsi, fərdi mühafizə vasitələri, əhalinin təxliyəsi,
havadan basqın, zəhərlənmə və digər təhlükələr barədə
vaxtında xəbərdarlıq, mühafizəyə dair məlumatlar verilib.
Daşkəsən Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının
sədr müavini Elmar Əliyev çıxışında qeyd edib ki, təd
birlərin keçirilməsində məqsəd əhalinin və kollektivlərin
diqqətini mülki müdafiə işlərinin vacibliyinə yönəltmək,
eləcə də fövqəladə hadisələrin qarşısını alınması və
nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində görülmüş
işləri qiymətləndirməkdir.
Daha sonra konkret fövqəladə hallar imitasiya
edilib, onlara qarşı görülməli olan tədbirlər əyani şəkildə
nümayiş etdirilib və suallar cavablandırılıb.
Elmar ƏLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın İctimaisiyasi və
humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini

evralın 13də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin və Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Daşkəsən Rayon
Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respub
likası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) yaranmasının səkkiz
illik yubileyi qeyd olunub.
Tədbirdə Daşkəsən RİHin başçısı Əhəd Abıyev,
SHXÇDXnin Daşkəsən rayon bölməsinin rəisi, mayor
Aqşin Xancanov, rayonun hüquqmühafizə orqanlarının
rəhbərləri, tərxis olunmuş hərbçilər, ziyalılar, ağsaqqallar,
şəhid ailələri iştirak ediblər.
Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri
düzüblər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd
Abıyev bayram tədbirində çıxış edib. O deyib:
– Əvvəla, mən başda Azərbaycan Respublikasının
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xid
mətinin rəisi, generalleytenant hörmətli Arzu Rəhimov
olmaqla, Xidmətin bütün şəxsi heyətini, o cümlədən
Daşkəsən rayon bölməsinin rəisi, mayor Aqşin Xan
canovun simasında bölmənin əməkdaşlarını Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
yaradılmasının 8ci ildönümü münasibəti ilə Daşkəsən
rayon ictimaiyyəti və şəxsən öz adımdan səmimiqəlb
dən təbrik edirəm, bu məsuliyyətli və şərəfli işinizdə
sizlərə yeniyeni uğurlar, möhkəm cansağlığı arzu
layıram.
Məlum olduğu kimi, möhtərəm Prezident cənab
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İlham Əliyevin 13 fevral 2012ci il tarixli Fərmanına
əsasən, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti yaradılıb. Bu gün Dövlət Xidmətinin yaradıl
masından 8 il ötür.
Ötən qısa müddətdə Dövlət Xidməti Ali Baş Koman
dan cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində
uğurlu inkişaf yolu keçib, ordu quruculuğu prosesinin tək
milləşdirilməsinə öz töhfəsini verib.
Belə ki, Azərbaycanda səfərbərlik hazırlığı və işinin
təşkili, vətəndaşların ilkin hərbi qeydiyyata alınması, xid
mətə hazırlanması, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırıl
masının təşkili, gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyə olunması, habelə korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində bir sıra mühüm tədbirlər görülüb.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti ehtiyatda olan bütün insanları sevindirir. Çünki
biz də hər zaman özümüzü Silahlı Qüvvələrin və Səfər
bərlik Xidmətinin tərkibində görürük, hər zaman səfərbər
olmağa hazırıq.
Bunu biz daşkəsənlilər əməlimizlə də təsdiq etmişik.
Qeyd edim ki, ötən dövrlərdə Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyevin səfərbərlik təlimlərinin
keçirilməsi haqqında verdiyi tapşırıqlar Daşkəsən ray
onunda uğurla icra edilmişdir. Hərbi vəzifəlilərin və
texnikaların qısa müddət ərzində təyin olunmuş hərbi
hissələrə çatdırılması yüksək səviyyədə həyata keçir
ilmişdir.
Xidmət tərəfindən yeniyetmə və gənclərdə vətən
pərvərlik hissinin yüksəldilməsi istiqamətində rayonu
muzda görülən işlər yüksək qiymətləndirilməlidir. Bu

məqsədlə mütəmadi olaraq mədənikütləvi tədbirlər təşkil
olunur. Xüsusən çağırış yaşlı gənclərin rayon ictimaiyyə
tinin iştirakı ilə təntənəli surətdə hərbi xidmətə yola salın
ması və qarşılanması mərasimləri əsl bayram ovqatında
keçirilir.
İnanırıq ki, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti dövlətin, xalqın və Ali Baş
Komandanın etimadını doğrultmaq, üzərinə düşən məsul
və şərəfli vəzifələri layiqincə yerinə yetirmək üçün bun
dan sonra da böyük səy və fədakarlıqla çalışacaqdır. Bu
yolda onlara uzun ömür, möhkəm can sağlığı, yeniyeni
müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
Vətən naminə fədakarlıq göstərən, əziz insanlar, peşə
bayramınız bir daha mübarək olsun!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevə
eşq olsun!
SHXÇDXnin Daşkəsən rayon bölməsinin rəisi,
mayor Aqşin Xancanov çıxışında xidmətin fəaliyyət
göstərdiyi 8 il ərzində qazanılmış nailiyyətlər, əldə olun
muş uğurlar barədə məlumat verib.
Digər çıxış edənlər də gənclərimizin hərbivətən
pərvərlik ruhunda tərbiyəsi, müddətli həqiqi hərbi xidmətə
çağırışaqədərki hazırlığı ilə bağlı mühüm nəticələrin əldə
edildiyini diqqətə çatdırıblar.
Sonda Xidmətin rayon bölməsinin fəaliyyətində
fərqlənən bir qrup şəxsə fəxri fərmanlar verilib.

Ruslan MƏMMƏDƏLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın Hüquq şöbəsinin məsləhətçisi

ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДА КЦТЛЯВИ ДЕЗИНФЕКСИЙА ИШЛЯРИ АПАРЫЛЫР
Bu istiqamətdə işlərin yüksək səviyyədə təşkili üçün
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev tərəfindən Daşkəsən şəhər inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndəliyinə, şəhər kommunal müəssisələri
kombinatının rəhbərliyinə, kənd icra nümayəndələrinə
aidiyyəti göstərişlər verilib, bələdiyyələr məlumat
landırılıb. Görülən işlər barədə Rayon İcra Hakimiyyətinə
mütəmadi olaraq məlumatlar verilir.

aşkəsən rayonunda mütəmadi olaraq həyata
keçirilən geniş miqyaslı tədbirlər sırasında
ərazinin sanitar vəziyyətinin yaxşılaşdırılması,
əhalinin sağlamlığının qorunması, yoluxucu xəstəliklərə
qarşı profilaktik tədbirlərin görülməsi vacib yer tutur.
Koronavirus (COVİD  19) infeksiyasının Daşkəsən
rayonu ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin, yoluxma
hallarının qarşısının alınması, bu sahədə aparılan müvafiq
profilaktik tədbirlərin effektivliyinin yüksəldilməsi, o
cümlədən rayon ərazisində yerləşən bütün idarə, müəssisə,
təşkilat və təhsil müəssisələrində tibbiprofilaktik, dezin
feksiyaedici və digər qabaqlayıcı tədbirlərin inten
sivləşdirilməsi məqsədilə Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçı Əhəd Abıyevin tapşırığı ilə əvvəl
cədən tərtib edilən qrafik əsasında genişmiqyaslı profilak
tik tədbirlər həyata keçirilir.
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cilərə, həşəratlara və xəstəlik törədən mikroorqanizmlərə
qarşı birdəfəlik kütləvi deratizasiya, dezinseksiya və dez
infeksiya işləri aparılır.
Kütləvi tədbirlərin aparılmasına dezinfeksiya
bölməsinin 16 işçisi cəlb edilmişdir.
Görülən bütün işlər Səhiyyə Nazirliyinin respub
likada dezinfeksiya tədbirləri barədə əmrinə əsasən mü
vafiq kimyəvi preparatlarla aparılır. Kütləvi tədbirlərin
aparılması zamanı təhlükəsizlik qaydalarına tam əməl ol
unur.
Rayon ərazində fəaliyyət göstərən 12 məktəbəqədər
təhsil müəssisəsinin hamısında, o cümlədən 64 obyektdə
artıq dezinfeksiya işləri başa çatdırılıb. Bu sahədə işlər
davam etdirilir.
Elmar ƏLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın İctimaisiyasi və
humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini

İnfeksion xəstəliklərin yayılma təhlükəsini nəzərə
alaraq Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin və Daşkəsən
Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin birgə
təşkilatçılığı ilə fərdi yaşayış evlərinin ərazisində, yaşayış
və qeyriyaşayış binalarında və digər ərazilərdə də dezin
feksiya işləri görülür.
Həmçinin ərazidəki konteyner meydançalarında
yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası məqsədi ilə gəmiri

ДАШКЯСЯНЛИ УШАГЛАР "БАЩАР НАЬЫЛЫ"НЫ МАРАГЛА ИЗЛЯЙИБЛЯР
rektoru Əli Qasımov Daşkəsəndə teatra rəğbətin və tələ
batın böyük olduğunu bildirib. Teatrın rəhbəri bütün
kollektivi adından Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı Əhəd Abıyevə tamaşaların təşkilinə hər zaman
verdiyi dəstəyə, yaradılan şəraitə, göstərilən diqqətə görə
minnətdarlığını ifadə edib.
Tamaşaçılar tərəfindən sürəkli alqışlarla qarşılanan
səhnə əsərinin rejissoru Faiq Qasımov, quruluşçu rəssamı
Vahab Cəfərov və musiqi tərtibatçısı Tünzalə
Mustafayevadır.
Mətanət ABDULLAYEVA
Daşkəsən rayon Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru

evralın 15də Daşkəsən rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin səhnəsində “Bahar nağılı”
tamaşası oynanılıb.
C.Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram Teatrının
yaradıcı kollektivinin ərsəyə gətirdiyi 2 seansda uğurla
baş tutmuş tamaşaya balacalar və məktəblilər həvəslə
gəliblər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının
müavini Namiq Süleymanov qeyd edib ki, uşaqların
asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədilə yaradıcı
kollektivlərə hər zaman dəstək verilir.
C.Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram Teatrının di
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ДЯМ ГАЗЫ: ОНДАН ГУРТУЛМАГ ЙОЛУ НЯДИР?
övqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın
Nəzarəti Xidməti apardığı statistikalarda
yanğın hadisələrinin sayının, bu hadisələrdəki
insan tələfatının, dəyən maddi ziyanların uçotunda heç
də göstəricilərin pisləşməsinin şahidi olmur. Sanki hər
sahədə bədbəxt hadisələrin, arzuolunmaz halların
sayının artması görüntüsü məhz internetin inkişafı,
məlumatlar mübadiləsinin sürətlənməsi, cəmiyyət
üzvlərinin həssaslığının artması ilə əlaqədardır.
Narahat doğurucu hadisələrdən biri də dəm qazından
zəhərlənmələrin və bunun nəticəsində ölüm hadisələrinin
sayının çoxalmasıdır. Bir nəfər belə Azərbaycan vətən
daşının yaxud Azərbaycan Respublikası ərazisində dəm
qazından zəhərlənərək ölən əcnəbinin olması faktı özü
özlüyündə bir faciədir. Dəm qazı ən sadə başa düşüləcək
dildə təbii qazın və digər yanacaq növlərinin (odun, kömür
və s.) natamam yanması səbəbindən ayrılmış qarışıqlı qazın
tənəffüs orqanlarına düşməsindən zəhərlənməyə və ölümə
səbəb olur. Bəs tam yanmamaya səbəb nədir, ayrılan qarışıq
zəhərləyici qaz kütləsi niyə yanma mənbəyindən xüsusi
quraşdırılmış boru ilə kənarlaşdırıla bilmir?! Doğurdanmı,
dəm qazından tam müdafiə olunmaq mümkün deyil?!
Aşağıdakı tövsiyələrə əməl olunarsa, bu öldürücü
qazdan qorunmaq mümkündür.
1. Heç bir halda qeyristandart işlədicilərdən istifadə
olunmamalıdır.
2. Standart işlədicilərin iş prinsiplərinə əməl olun
malı, onların funksional quruluşuna müdaxilə edilməmə
lidir.
3. Hər hansı nasazlıq aşkarlanarsa, ixtisaslaşdırılmış
müəssisəyə, professional ustaya müraciət olunmalıdır.
4. Su qızdırıcıları — binaların qızdırılması üçün isti
fadə olunan Rusiya, İran, Avropa istehsalı olan, xalq
arasında “pyatiminutka”, “kolonka”, “kombi”, “ariston”
və sairə kimi adlandırılan hər bir qızdırıcı aparatın qazla
təminatı sertifikata uyğun boru ilə təmin olunmalı, yanmış
qazların çıxışı sərbəst, standart, tələb olunan ölçülərə mü
vafiq qaydada qurulmalı — montaj olunmalıdır.

F

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev və Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı
Aparatının kollektivi Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Hüquq şöbəsinin məsləhətçisi Әli İsmayılova
ӘZİZLӘRİ HÜSEYNOV XEYRӘDDİN ӘBDÜL OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirlər.
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5. İşlənmiş qazların kənarlaşdırılması üçün
nəzərdə tutulan şaxta — baca sistemləri mütə
madi qaydada qurum, kənar predmet və sairdən
təmizlənməlidir, axarlılığı tutacaq kənar əşya,
hər hansı səbəb yolverilməzdir.
6. Heç bir halda qaz işlədicisi bilavasitə
duşun qəbul edildiyi otağa qoyulmamalıdır, qaz
işlədicisi açıq məkanda qoyulmalıdır, duş və
işlədicinin bir məkanda olması yolverilməzdir!
Əgər bu vacib tələbi pozmusunuzsa, əməl edə
bilməmisinizsə, duş olan otaqda hökmən nəfəs
lik — kiçik ölçülü pəncərə, otağın qapısında isə
kiçik diametrli dəliklər olmalıdır. Nəfəslik vardır
və qapalıdırsa, bunun Sizin təhlükəsiz duş qəbu
lunuza faydası olmayacaq, nəfəslik açıq ol
malıdır ki, dəm qazı ayrılması varsa, o qazlar
hermetik qapalı mühitdə çox toplanıb ölüm gətirəcək
həddə çata bilməsin, nəfəslik açıq olmalıdır.
7. Fərdi qaydada su qızdırıcısı ilə təmin olunan ev və
mənzillərdə şəxsin evdə tək olması zamanı duş qəbul et
məsi tövsiyə olunmur, çünki, dəm qazından zəhərlənmə
baş verəcəyi halda zərərçəkənin xilas olması üçün kənar
şəxsin və ya şəxslərin köməyi zəruridir. Daha konkret
desək, evdə, mənzildə təksinizsə, duş qəbulundan vaz
keçin, bunu evdə kiminsə olacağı vaxta salın.
8. Evdə iki nəfərsinizsə, birinin duş qəbuluna ik
incinin köməyi qaçılmazdırsa, hər ikisinin eyni vaxtda duş
qəbulu otağında olması da yolverilməz hal hesab olunur,
belə situasiyalarda da duşdan kənar şəxsin olması və onun
duş otağındakıların halına nəzarət etməsi vacibdir.
9. Evində fərdi qaydada su qızdırıcısı sistemindən is
tifadə edən varsa, evdəkilər tərəfindən mütəmadi olaraq
duş qəbul edənin – suyun yox, məhz duş qəbul edənin
səsini eşitməklə onun vəziyyətinin yoxlanılması vacibdir.
Dəm qazından zəhərlənən meyxoşcasına huşunu itirir, duş
əvvəlki qaydada axan suya xas olan səsi verməklə ax
maqda davam edir, zərərçəkən daha çox bu mühitdə
öldürücü qazla tənəffüs edir, qanda zəhərli maddələrin
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miqdarı artır, böhran güclənir, təəssüflər olsun ki, ölüm
hadisəsi baş verir. Zəhərlənmənin ilk anlarında hadisənin
aşkarlanması, zərərçəkənin dərhal təmiz havaya çıxarıl
ması və vəziyyətindən asılı olaraq ilkin tədbirlərin
görülməsi zamanı təhlükə aradan qaldırıla bilir.
10. Heç bir halda mətbəx qaz plitə — sobalarından
mənzilin qızdırılması üçün istifadə etməyin.
11. Qaz plitələrini nəzarətsiz qoymayın, üstündəki
qaynayana kimi, çimim çıxım, yaxud çörək alım gəlim
deyə işlək halda qaz plitəsini buraxıb mətbəxi tərk et
məyin.
12. Mətbəx qaz plitələrinin üstündəki hava sorucu
(aspirator) sistemin müstəsna əhəmiyyəti olduğunu unut
mayın, hər zaman plitəni alışdırırsınızsa hava sorucunu da
dərhal qoşun, bu sizi həm qoxudan, həm ayrılan buxarlar
dan, ən vacibi həm də ayrılan zəhərli maddələrdən – dəm
qazı tərkibli ayrıntılardan qoruyur.
Qazla, elektriklə ehtiyatlı olun! Məişətimizin ayrıl
maz tərkib hissəsinə çevrilmiş olan bu enerji daşıyıcıları
onlardan düzgün istifadə etmədikdə qatilə çevrilir.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı
yanında Fövqəladə Hallar Komissiyası
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