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Hazırda respublikamızın hər ye rində,
bütün regionlarında geniş və
hərtərəfli işlər gedir. Dövlətin iqtisadi
baxımdan güclü olması üçün onun
bütün bölgələrində mövcud poten -
sialın aşkara çıxarılaraq döv riyyəyə
qoşulması həlledici əhə miy yətə
malikdir. Məhz dövləti mi zin başçı -
sının regionlara sistemli və davamlı
xarakter alan səfərləri, regio nal
Dövlət Proqramlarının icrası bölgələ -
rimizin sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsində müstəsna rol
oynayır, eyni zamanda, hər bir rayo -
nun inkişafı ilə bağlı qarşıda duran
spesifik vəzifələrin müəyyənləş -
dirilməsi və həyata keçirilməsini tə -
min edir. Prezident İlham Əliyev iyu-
lun 25-də Araz Əh mədovu Masallı,
Əkbər Abbasovu Lerik və Elvin Paşa -
yevi Göygöl rayon icra hakimiyyət lə -
rinin baş çısı vəzifələrinə təyin olun -
ma ları ilə əlaqədar qəbulu zamanı
çıxışında bir daha regional inkişaf
proqram larının uğurlu nəticələrindən
da nışıb, tapşırıqlarını verib. Dövləti -
mizin başçısı qeyd edib ki, son illərdə
bütün rayonlarda region ların sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının
icrası nəticəsində geniş abadlıq-
quruculuq işləri gö rülüb, böyük infra-
struktur layi hə ləri icra edilib və uzun
illər ərzində insanları narahat edən
problem lərin böyük hissəsi aradan
qalxıb.

Dövlət Proqramı çərçivəsində elektrik
enerjisi ilə təchizat, qazlaşdırma, yol infra-
strukturu, suvarma, içməli su, sosial infra-
struktur layihələrinin icra olun duğunu, hər
rayonda müasir xəstəxana, tibb ocaqları,
bir çox məktəblərin inşa edildiyini
vurğulayan dövlətimizin başçısı bildirib:
“Əlbəttə ki, rayonların sosial-iqtisadi
inkişafına bunun çox böyük töhfəsi
olmuşdur. Çünki infrastruktur olmadan heç
bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Biz elə
infrastruktur layihələri icra etdik ki, heç
sovet vaxtında bunlar icra edilmirdi.
Xüsusilə Lerik rayonu sovet vaxtında
qazlaşdırılmamışdı. Mənim göstərişimlə
Lerikə qaz çəkildi. Üç rayon dağlıq rayon
olduğu üçün əlbəttə ki, qazlaşdırma ilə
bağlı problemlər digər rayonlarla
müqayisədə daha ciddidir. Ancaq biz
imkan daxilində bütün bu işləri görməklə
insanların rifah halını yaxşılaşdırmışıq”.

Prezident İlham Əliyev bildirib ki, infra-
struktur layihələri iş yerlərinin yara -
dılmasına da xidmət göstərib. Sahibkarlar
da bölgələrdə bütün quruculuq işlərində
fəal iştirak edirlər. İş yerlərinin yara dıl ması
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki ölkə
əhalisi artır. Azərbaycan müstəqilliyə
qovuşanda əhalimiz 7 milyondan bir qədər
çox idisə, bu gün 10 milyondan çoxdur. Bu,
təbii olaraq tələb edir ki, iş yerlərinin
açılması prosesi daimi xarakter alsın.

Dövlətimizin başçısı eyni zamanda,
işsizliklə bağlı mübarizədə də ciddi
addımların atıldığını, ödənişli sosial işlərin
yaradılmasının geniş vüsət aldığını bildirib.
Hər rayon üzrə kvotanın olduğunu
vurğulayan Prezident İlham Əliyev eyni
zamanda bəzi rayonlarda bu işlərə cəlb
ediləcək insanların cəlb olunmadığını,
əksinə, onlara çatacaq vəsaitin rayon icra
başçıları və digər məsul şəxslər tərəfindən
mənimsənildiyini qeyd edərək deyib:
“Bilirsiniz ki, bir neçə keçmiş icra başçısı
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir,
bəzilərinin hökmü verilmişdir, bəzilərinin
işləri məhkəmədədir. Bu, onu göstərir ki,
heç kim qanundan üstün ola bilməz. Mən
bütün icra başçılarını vəzifəyə təyin
edərkən göstərişlərimdən biri o idi ki, kor-
rupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı biz amansız
mübarizə aparmalıyıq və icra başçıları
burada nümunə olmalıdırlar. Əfsuslar
olsun ki, bəziləri əyri yolla gediblər və bu
gün bunun acısını çəkirlər. Bu, hər bir
dövlət məmuru üçün dərs olmalıdır”.

Prezident İlham Əliyev bir daha
xatırladıb ki, icra başçıları daim insanlarla
təmasda olmalı, öz fəaliyyətlərində sosial
ədalət prinsipinə əməl etmə lidirlər: “Siz
daim insanlarla təmasda olmalısınız.
Bütün kəndlərdə olmalısınız, kənd
camaatının qayğıları ilə yaşamalısınız,
onları narahat edən problemləri onların
dilindən eşitməlisiniz və imkan daxilində bu
problemləri həll etməlisiniz. Nəyə gücünüz
çatırsa, rayon daxilində həll etməlisiniz. Elə
məsələlər var ki, onlar dövlət orqanları
tərəfindən həll olunmalıdır. Bu barədə də
aidiyyəti dövlət orqanlarına müraciət
etməlisiniz – Prezident Administrasiyasına,
Nazirlər Kabinetinə, aidiyyəti dövlət
qurumlarına ki, mövcud problemlər öz
həllini tapsın. Əgər hər bir kəndin problemi
həll olunarsa, demək olar ki, ölkədə
insanları narahat edən ciddi problem qal-
mayacaq.

Əlbəttə, fəaliyyətinizdə sosial ədalət
prinsipinə əməl etməlisiniz. Sosial ədalət,
bütövlükdə ədalət prinsipləri cəmiyyətin
əsas prinsiplərindən biridir və sağlam

cəmiyyətdə ədalət hökm sürür. Biz isə
sağlam cəmiyyət qururuq və demək olar ki,
bu işdə müvəffəqiyyətlər qazanmışıq”. 

Bu gün Azərbaycan cəmiyyətinin
həmrəylik nümayiş etdirdiyini, ölkədə
gedən prosesləri, bizim xarici və daxili
siyasətimizi dəstəklədiyini vurğu layan
dövlətimizin başçısı bildirib: “Çünki bizim
siyasətimiz Azərbaycan xalqının rifah
halının yaxşılaşmasına istiqamətləndirilib.
Bizim siyasə timiz ölkəmizin beynəlxalq
nüfuzunu gücləndirir. Bizim siyasətimiz
nəticəsində Azərbaycan hərbi və ondan
sonra siyasi yollarla Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinə son qoydu, əzəli torpaqlarımızı
azad etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi, milli
qüruru bərpa etdi”.

İkinci Qarabağ müharibəsindən əvvəl
və İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra
şəhid ailələrinin daim diqqət mərkəzində
saxlanıldığını, şəhid ailələri, müharibə
əlilləri ilə çoxsaylı görüşlər keçirdiyini qeyd
edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev,
onların məişət problemlərinin dövlət xətti
ilə həll olunduğunu, 12 min 500-dən çox
şəhid ailəsinə dövlət tərəfindən mənzillər,
fərdi evlər, minlərlə minik maşınlarının veril -
diyini bildirib: “Bu proses davam etdirilir.
Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonlarında
şəhid ailələrinin evlə təminatı məsələləri
artıq yekunlaşmaq üzrədir. Digər rayonlar-
da da dövlət xətti ilə bu iş görüləcək. Yəni,
dövlət öz üzərinə düşən vəzifəni icra edir.
O cümlədən şəhid ailələrini, müharibə
əlillərini işlə təmin etmək üçün çoxsaylı
tədbirlər həyata keçirilir. Əsas odur ki,
yerlərdə də bu kateqoriyadan olan insan-
lara diqqət göstərilsin. Rayon icra
orqanlarının nümayəndələri onlara biganə
qalmasınlar, əksinə, daim onların yaşayışı
ilə maraqlansınlar, onların məşğulluğu ilə
maraqlansınlar”.

“Biz bu Qələbəni onlara - şəhidləri -
mizə, müharibə əlillərinə, müharibə
iştirakçılarına borcluyuq”,- deyə sözünə
davam edən dövlətimizin başçısı vurğu la -
yıb ki, onlar öz canlarını fəda edib, onlar
sağlamlığını itirib, onlar heç nəyə bax-
madan, qorxmadan ölümə gedərək
Vətənimizi işğalçılardan xilas ediblər. “Ona
görə hər bir dövlət məmurunun, nəinki
dövlət məmurunun, hər bir insanın borcu -
dur ki, onlara arxa, dayaq olsun. Yenə də
deyirəm, dövlət və mən Prezident kimi
daim onların problemləri ilə maraqlanıram,
bu problemləri həll edirəm, daim onlarla bir
yerdəyəm. Hər bir dövlət məmuru da, bax,
eyni hərə kətlər etməlidir”, - deyə dövləti -
mizin başçısı bildirib.

Rayonların inkişafı ilə bağlı icra baş -
çılarının təşəbbüskarlıq göstər mələrini
vacib sayan dövlətimizin başçısı diqqətə
çat dırıb ki, bəzi hallarda yerli icra orqanları
bir qədər tənbəllik edirlər, ya gözləyirlər ki,
dövlət tərəfindən hansısa layihələr icra
ediləcək, ya da ki, sahibkar gəlib onların
qapısını döyəcək: “Belə olan halda, bəzi
hallarda sahibkarlar qarşısın da müəyyən
qanunsuz, əsassız tələblər irəli sürülür. Siz
özünüz sahibkarları rayonlarınıza cəlb
etməlisiniz, həm yerli sahibkarları, həm də
xarici sahibkarları. Xüsusilə nəzərə alsaq
ki, Göygöl, Masallı və Lerik rayonlarının
turizm potensialı çox zəngindir və bu
rayonların füsunkar təbiəti bizim böyük
sərvətimizdir – meşələr, dağlar, bulaqlar,
çaylar, şəlalələr. Yəni, bu rayonları, sözün
əsl mənasında, turizm mərkəzinə çevirmək
hesab edirəm ki, əsas vəzifələrdən biridir”.

Dəfələrlə Göygöl, Lerik və Masallı
rayonlarında olduğunu xatırladan Prezi -
dent İlham Əliyev bu rayonlarda müasir
istirahət zonalarının, otel komplekslərinin
inşa edildiyini və əlbəttə ki, bu prosesin
daha geniş vüsət almasını vacib hesab
edib: “Bir neçə il bundan əvvəl, hətta Vətən

müharibəsinə qədər biz Göygöl gölünü də
ictimaiyyət üçün açdıq. Mən əvvəlki illərdə,
müharibədən əvvəlki illərdə də maraq lanır -
dım ki, nə üçün Göygöl gölü müzə, bizim
təbii sərvətimizə insanların yaxınlaşması,
yaxud da ki, gəlişi mümkün deyil. Bunu
onunla əsaslandırırdılar ki, təmas xəttinə
yaxın olan ərazidir. Ondan sonra
araşdırmağa başladıq və gördük ki, Göygöl
gölü turizm obyekti kimi və bu gölün ekoloji
vəziyyəti, ekosistemi qorunmaq şərtilə
açıla bilər və bunu da etdik. İndi minlərlə
insan hər gün, xüsusilə yaz-yay mövsüm -
lərində Göygöl gölünə gəlir, bu gözəl
mənzərəni seyr edir, xüsusilə Vətən
müharibəsindən sonra ki, artıq biz düşməni
torpaqlarımızdan qovduq. Əlbəttə ki, bu
gözəl yerin turizm üçün çox böyük
əhəmiyyəti var. Eyni zamanda, nəzərə
alsaq ki, bu gün Göygöl rayonundan
Kəlbəcər rayonuna yol açılır, tunel çəkilir,
bu rayonun Kəlbəcər-Laçın zonasının
inkişafı ilə bağlı xüsusi rolu vardır”.

Digər rayonlarda da turizm poten sia -
lının çox zəngin olduğunu diqqətə çatdıran
Prezident İlham Əliyev belə bir məqama
toxunub ki, vaxtilə Lənkəran-Lerik yolu
bərbad vəziyyətdə olduğu üçün Lerik rayo -
nuna demək olar ki, turizm axını yox idi.
Mənim göstərişimlə yol əsaslı şəkildə təmir
olundu, yenidən quruldu. Lerik rayonuna
da turizm axını başlamışdır. Bu rayonun da
çox böyük tarixi, çox böyük sərvətləri var.
Masallı rayonunun da həmçinin. Masallı
rayo nunun dağlıq hissəsi, düzən hissələri
var. Bir daha demək istəyirəm ki, bu
rayonların turizm potensialı çox zəngindir.

Prezident İlham Əliyev eyni zamanda,
hər üç rayonda kənd təsərrüfatının inkişafı
üçün də çox gözəl imkanların olduğunu
bildirib: “Burada da müasir tələblərə uyğun
kənd təsərrüfatı yaradılmalıdır. Müasir
aqrotexniki tədbirlərin görülməsi, tətbiq
edilməsi şərtilə heyvandarlıq, bitkiçilik
rayonların xüsusiyyətlərinə görə inkişaf
etməlidir. Bununla bağlı olan çox ciddi
məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə
edilməsidir. Əfsuslar olsun ki, əvvəlki
illərdə bəzi dövlət məmurları və bəzi
sahibkarlar tərəfindən böyük torpaq
sahələri hasarlanmışdır, qanunsuz zəbt
edilmişdir. Kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə
tutulan torpaqlarda ya evlər tikilmişdir, ya
da ki, sadəcə olaraq, o sahələr hasarlanıb
kiminsə mülkiyyətinə çevrilmişdir. Biz bu
məsələni bu yaxınlarda ciddi araşdırmağa
başladıq və gördük ki, burada çox böyük
pozuntular var. Vəzifəli şəxslər yerli icra
orqanlarının nümayəndələrinə göstəriş
verirdilər ki, o torpağı mənə ver, bu torpağı
mənə ver. Beləliklə də torpaq fondu
azalırdı və torpaqların qanunsuz zəbt
edilməsi prosesi əfsuslar olsun ki, geniş
vüsət almışdır. Bu, təkcə regionlara aid
olan məsələ deyil, Bakı şəhərində,
Abşeron yarımadasında da belə hallar var.
Yəqin siz də bilirsiniz, bu yaxınlarda
ictimaiyyətin bir qrup nümayəndəsi mənə
müraciət etmişdir ki, böyük tarixə malik
olan Buzovna qayaları bəzi insanlar
tərəfindən zəbt edilmişdir. Mən Bakı Şəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısına dərhal
göstəriş verdim ki, bu məsələ araşdırılsın,
mənə məruzə edilsin və mənə məruzə edil-
di. Çox böyük pozuntular aşkarlandı, çox
böyük pozuntular. Bu qanunsuz əməllərə
kimlər əl atıb? Dövlət məmurları və bəzi
dırnaqarası sahibkarlar! Onların da
siyahısı var. Bu, tarixə qarşı, bizim
təbiətimizə qarşı cinayətdir. Bu qayalar
Bakının rəmzidir, bu qayalar əsrlər boyu
sahilimizin gözəlliyini əks etdirirdi. Bu
qaya lara insanlar yaxınlaşırdı, orada filmlər
çəkilirdi. Kimsə bunu zəbt edir, onları
sındırır, özləri üçün villa tikir”.

Belə hallara qarşı çox ciddi mübarizə
aparıldığını konkret faktlarla əsaslandıran
dövlətimizin başçısı qanunsuz işlərlə
məşğul olan məmurlara növbəti dəfə sərt
xəbərdarlıq edərək deyib: “Əl çəkin bun-
dan! Cəzalandırılacaqsınız və cəzalan -
dırılırlar. Biz kiminsə tamahına, kiminsə
şəxsi maraqlarına görə ölkəmizin uğurlu
inkişafına kölgə sala bilmərik. Ona görə
torpaqların qanunsuz zəbt edilməsi prosesi
araşdırılmalıdır. Həm rəhbərlik edəcəyiniz
rayonlarda, həm bütün ölkə üzrə, Abşeron
yarımadasında, sahilboyu ərazilərdə,
bütün rayonlarda araşdırıl ma lıdır və
qanunsuz əməllərə son qoyulmalıdır”.

Dövlətimizin başçısı əmin olduğunu
bildirib ki, hər bir rayonda, hər bir yerdə
müasir idarəetmə qaydaları tətbiq olu-
narsa, bir çox problemlər aradan qaldırıla -
caq. Bax, dövlətin siyasəti bundan
ibarətdir. 

Sahibkarlığın inkişaf etdiyini və bunun
üçün bir çox addımlar atıldığını əsaslan -
dıran dövlətimizin başçısı bununla bərabər
burada da bütün qaydalara, xüsusilə həm
inşaatda, həm kənd təsərrüfatı sahəsində,
turizm sahəsində riayət edilməsini vacib
sayıb: “Baxmaq lazımdır, yaradılan obyekt
nə dərəcədə bu və ya digər bölgənin
memarlıq üslubuna cavab verir, nə
dərəcədə müasir normalara cavab verir,
bunun inşaat zamanı əmsalı normalara
uyğundur, yoxsa yox”. 

Prezident vaxtilə Bakı şəhərində inşa
edilmiş bir çox hündürmərtəbəli binaların
indi heç bir şəhərsalma normalarına uyğun
gəlmədiyini təəssüf hissilə bildirib: “Nə
üçün? Çünki qanunsuz işlər görülüb.
Rayon icra başçıları qanunsuz icazələr
verib və bunun nəticəsində də faktiki
olaraq şəhərsalma prinsiplərinə böyük
zərbə dəyib. Ona görə indi bunları
düzəltmək çox çətindir. Amma biz indi bu
mərhələdə imkan verə bilmərik ki, inşaatda
şəhərsalma normaları pozulsun. Məsələn,
işğaldan azad edilmiş rayonlarda bütün
şəhərsalma, ekoloji normalar 100 faiz
gözlənilir, özü də dünyanın ən inkişaf etmiş
ölkələrinin standartları əsasında. Bax, siz
də öz fəaliyyətinizdə bu məsələlərə ciddi
fikir verməlisiniz və nəzarət etməlisiniz”.

Rayonlarda işlərin daha yaxşı get məsi
üçün ictimai nəzarətin əhəmiyyətinə toxu-
nan dövlətimizin başçısı deyib: “İcti mai
nəzarət, ictimaiyyətin fəallığı, mövcud olan
problemlərə dövlət orqanla rı nın diqqətinin
cəlb edilməsi sizin işinizə kömək gös tə -
rəcək. Ona görə insanlarla bir yerdə
olmalısınız, ictimaiyyətlə bir yerdə
olmalısınız və biz ancaq bu yolla ölkəmizi
inkişaf etdirə bilərik”.

Ölkəmizin çox böyük perspek tiv lərinin,
potensialının olduğunu bildirən dövləti -
mizin başçısı qeyd edib ki, xüsusilə İkinci
Qarabağ müharibə sin dəki tarixi Zəfəri miz -
dən sonra ki, biz bu ədalət sizliyə də son
qoyduq, öz gücümüzlə tarixi ədaləti bərpa
etdik. Biz müzəffər xalq kimi yaşayırıq,
ləya qətlə yaşayırıq və ölkəmizdə işlər elə
getməlidir ki, heç bir narahatedici problem
olmasın, heç bir ədalətsizlik olmasın.
Bütün imkanlar var – təbii sərvətlərimiz,
coğrafi yerləşməyimiz, beynəlxalq nüfuz,
infrastruktur layihələri. İndi hər şey göz
qabağındadır. Azər baycan necə sürətlə
inkişaf edir, xüsusilə indiki şəraitdə ki, həm
dünyada iqtisadi böhran hökm sürür, həm
digər narahatedici məsələlər göz
qabağındadır. İndi belə olan halda,
hansısa dövlət məmuru əgər öz vəzifə bor-
cunu şərəflə yerinə yetirmirsə, əlbəttə ki, o,
cəzalandırılacaq. İmkan verə bilmərik ki,
bizim uğurlu inkişafımıza kimsə kölgə
salsın, kimsə hansısa yerdə özü üçün
rüşvətxorluq yuvası qursun və dövlətimizin
əsaslarını sarsıtsın.

Prezident İlham Əliyev: Bizim siyasətimiz
ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu gücləndirir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Bakının Sabunçu rayonunun
Bakıxanov qəsəbəsində 2 nömrəli
doğum evində aparılmış əsaslı təmirdən
sonra yaradılan şəraitlə tanış olublar.
AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin

başçısına və birinci xanıma doğum evində
yaradılan şərait barədə məlumat verildi.

Azərbaycanda əhalinin sağlamlığı hər
zaman dövlət siyasətinin mərkəzində dayanır.
Bu baxımdan ölkəmizdə səhiyyə sisteminin
inki şafı, maddi-teхniki bazasının, kadr poten -
sialının gücləndirilməsi və infrastrukturun
yenilən məsi istiqamətində mühüm addımlar
atılır. Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə bu
sahədə həyata keçirilən layihələr insanların
sağlamlığının etibarlı qorunmasına xidmət edir.
Müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin, xəstəxa -
naların tikilməsi və əsaslı şəkildə yenidən
qurulması, müasir avadanlıqlarla təchiz
olunması bunun əyani təsdiqidir.

Qeyd edək ki, 2 nömrəli doğum evi 1987-ci
ildə istifadəyə verilib. Uzunmüddətli istismar
nəticəsində bu tibb müəssisəsində əsaslı
təmirə ehtiyac yarandığından dövlətimizin
başçısının 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamı
ilə 2 nömrəli doğum evinin əsaslı təmiri üçün
Prezidentin ehtiyat fondundan 2 milyon manat
vəsait ayrılıb.

Məlumat verildi ki, əsaslı şəkildə təmir

edilən 120 çarpayılıq bu səhiyyə müəssisə sin -
də ən müasir tələblərə uyğun tibbi avadan -
lıqlar quraşdırılıb. Üçmərtəbəli binada ümu -
milikdə 51 palata var. Tibb ocağında 80
çarpayılıq doğum, 30 çarpayılıq ginekologiya
və 10 çarpayılıq reanimasiya şöbələri fəaliyyət
göstərir. Burada vətəndaşlara həm ambulator,
həm də stasionar xidmət göstəriləcək.
Əvvəllər Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində olan 2
nömrəli doğum evi 2021-ci ildən “Sabunçu
Tibb Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin
tabeliyindədir.

Azərbaycanda yeni tikilən səhiyyə ocaq -
ları, ölkəmizə gətirilən müasir tibbi avadanlıq -
lar bir məqsədə - əhalinin sağlamlığının
qorunması kimi mühüm missiyanın yerinə
yetirilməsinə xidmət edir. Bu prosesdə Heydər
Əliyev Fondunun da misilsiz xidmətləri var.
Bütövlükdə əhalinin, xüsusən də ana və
uşaqların sağlamlığının qorunması Fondun
fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biridir.
Fondun prezidenti, Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti Mehriban Əliyevanın birbaşa
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən tədbirlər gene-
fondumuzun qorunmasına, bu sahədə möv -
cud problemlərin əsaslı surətdə həllinə yö -
nəlib. Bu doğum evinin əsaslı şəkildə yenidən
qurulması da ölkəmizdə ana və uşaqların
sağlamlığının qorunması istiqamətində dövlət
tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin daha bir
əyani təsdiqidir.

Prezident İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva

paytaxtın Bakıxanov qəsəbəsində 
2 nömrəli doğum evində 

aparılmış əsaslı təmirdən sonra 
yaradılan şəraitlə tanış olublar 



¹ 26 (756) 30 èéóë 2022-úè èë 2
Newspaper of

İyulun 22-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Aparat işçilərinin Həmkarlar İttifaqı Komitə -
sinin yığıncağı keçirilib.
Yığıncaqda FHN işçilərinin Həmkarlar İttifaqının

sədri Mehman İsmayılov və Nazirliyin Aparat
işçilərinin Həmkarlar İttifaqının üzvləri iştirak
ediblər.

Yığıncaqda təşkilati məsələlərə baxılıb,
səsvermə yolu ilə Telman Rüstəmov FHN-in Aparat
işçilərinin Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin yeni sədr,
habelə Komitənin üzvləri seçilib.

Yığıncaqda çıxış edən Fövqəladə Hallar Nazirliyi
işçilərinin Həmkarlar İttifaqının sədri Mehman
İsmayılov yeni seçilən sədr və Komitə üzvlərini
təbrik edib, Nazirliyin əməkdaşlarının maddi və
mənəvi cəhətdən həvəsləndirilməsi, mədəni
istirahəti və asudə vaxtlarını mənalı keçirmələri,
idman tədbirlərinin reallaşdırılması istiqamətində
görülən işlərdən danışıb. Sözünə davam edən
M.İsmayılov Həmkarlar İttifaqı tərəfindən
Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna,
Azərbaycan Ordusuna Yardım Fonduna, “YAŞAT”
Fondunun büdcəsinə iaənələrin edildiyini, Aprel
döyüşləri zamanı şəhid olmuş kiçik gizir Orxan
Həmidovun iki övladının himayəyə götürüldüyünü,
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Vətən
müharibəsi zamanı Bərdə şəhərində mülki əhalinin
atəşə tutulması zamanı öz xidməti vəzifələrini
yerinə yetirərkən şəhid olmuş Nazirliyin hərbi qul-
luqçusu Şəfiyev Rəşad Vaqif oğlunun ailəsinə
maddi yardım göstərildiyini diqqətə çatdırıb. O, eyni
zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin
Həmkarlar İttifaqı tərəfindən İkinci Qarabağ
müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi məqsədilə şəhid analarının
adından işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
ermənilər tərəfindən ətraf mühitə vurulmuş zərərin
aradan qaldırılması və ekoloji tarazlığın bərpasına
töhfə vermək məqsədilə Zəngilanda meşə mas-
sivinin salınması layihəsi çərçivəsində 5500 ağacın
ianə edildiyini, Vətən müharibəsində iştirak etmiş
Bakı şəhərindən olan 44 nəfər qazi və veteranın
Xaçmaz rayonunun Nabran kəndində
istirahətlərinin təşkil olunduğunu vurğulayıb.
M.İsmayılov çıxışının sonunda belə tədbirlərin
davamlı olaraq keçiriləcəyini bildirib.

FHN-in Aparat işçilərinin Həmkarlar
İttifaqı Komitəsinin yığıncağı olub

20-22 iyul tarixlərində Fövqəladə Hallar Nazirli yinin
Beynəlxalq Axtarış-xilasetmə Dəstəsinin şəxsi
heyətinin iştirakı ilə Nazirliyin Mülki müdafiə
qoşunlarının Təlim mərkəzində növbəti taktiki-
xüsusi təlim keçirilib.
Nazirliyin Beynəlxalq Axtarış-xilasetmə Dəstəsinin

BMT-nin Humanitar Məsələlərin Əlaqələndirilməsi Ofisinin
(UN OCHA) Beynəlxalq Axtarış-xilasetmə Məşvərət
Qrupunun (INSARAG) sinifləndirilməsindən keçməsinə
hazırlığının yüksəldilməsi məqsədilə təşkil olunan təlim
zamanı Dəstənin rəhbəri, FHN Baş əməliyyat idarəsinin
rəis müavini polkovnik Ələsgər Əliyev iştirakçılara təlimin
əhəmiyyəti barədə məlumat verərək qarşıda duran
məqsəd və vəzifələrdən danışıb.

Sonra FHN-in Rəqəmsal texnologiyalar və innova si -
yaların inkişafı Baş idarəsi tərəfindən Nazirliyin Beynəlxalq
Axtarış-xilasetmə Dəstəsinin fəaliyyətində müasir
texnologiya və üsulların tətbiqini təmin etmək məqsədilə
hazırlanmış proqram təminatının təqdimatı keçirilib.
Təqdimat zamanı proqram təminatında Dəs tə nin şəxsi
heyəti barəsində məlumatların, o cüm lədən heyət
üzvlərinin tibbi müayinə və peyvəndləmə məlu matl  arının
qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqələri və pasport larının, eləcə də
təlim sertifikatlarının etibarlılıq müd dətinə nəzarət sistemi,
keçirilmiş təlim və imtahanların qeydiyyat sistemi,
INSARAG təlimatlarının, prosedur və normativ
sənədlərinin, habelə şəxsi heyətə aid sənədlərin elektron
arxivinin yaradılması, müxtəlif növ hesabatların alınması
imkanları ətraflı izah olunub.

Sonra təlimin praktiki hissəsinə başlanılıb. Taktiki-
xüsusi təlim 2 mərhələdə keçirilib. Birinci mərhələdə
Dəstənin humanitar əməliyyatlarda iştirakı məqsədilə
hazır vəziyyətə gətirilməsi üzrə tədbirlər reallaşdırılıb. Belə
ki, Dəstə üzvləri şəxsi heyətin toplanması, yaranmış vəziy -
yət və qarşıya qoyulan tapşırıqlar barədə məlumatlan -
dırılıb. Eyni zamanda, şəxsi heyətin təhlükəsizlik qaydaları
barədə təlimatlandırılması, tibbi və digər təminat növlərinin
təşkili həyata keçirilib.

Təlimin ikinci mərhələsində FHN-in Beynəlxalq Axtarış-
xilasetmə Dəstəsinin şərti olaraq yardım üçün müraciət
etmiş ölkəyə göndərilməsi, sərhədkeçmə və gömrük
prosedurlarının həyata keçirilməsi, hadisə yerində
yaranmış şəraitin qiymətləndirilməsi, idarəetmə və
qarşılıqlı fəaliyyətin, infomasiya mübadiləsinin aparılması
prosesi icra olunub. Eləcə də Qəbul/Yola sal ma Mərkəzi
(RDC), Şəhər Əməliyyatlarının Koordi nasiya Mərkəzinin
(UCC) fəaliyyətinin təşkili həyata keçirilib.

Təlim zamanı qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar uğurla icra
olunub.

Həmçinin, təlim çərçivəsində Tibbi Ərazi Bölmələrini
İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) tabeliyində olan tibb
müəssisələrinin nümayəndələri ilə işçi görüş keçirilib.
Görüşdə Dəstənin fəaliyyət istiqamətləri və gələcəkdə
planlaşdırılan tədbirlər barədə təqdimat baş tutub. Eyni
zamanda, TƏBİB-in nümayəndələrinin FHN-in Beynəlxalq
Axtarış-xilasetmə Dəstəsinin Tibb qrupunun tərkibində
iştirakına dair məsələlərlə bağlı izahat verilib.

MES International Search-and-Rescue Unit
holds another tactical-special exercise

On July 20-22, 2022, the next tactical-special exercise
was held at the Training Center of the Civil Defense
Troops of the Ministry with the participation of the
staff of the International Search-and-Rescue Unit of
the Ministry of Emergency Situations.
The aim of the exercise was to increase the preparation

of the International Search-and-rescue Unit of the Ministry to
pass the classification of the International Search-and-
Rescue Advisory Group (INSARAG) of the UN Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs. During the exercise, the
Head of the Unit, Deputy Head of the MES Main Department
of Operations, Colonel Alasgar Aliyev informed the partici-
pants about the importance of the exercise and spoke about
the upcoming goals and tasks.

Then, the software developed by the Main Department for
Development of Digital Technologies and Innovations with
the view of ensuring the application of modern technologies
and methods in the activities of the International Search-and-
rescue Unit of the Ministry was presented. The possibilities of
registration of information about the staff of the Unit, including
medical examination and vaccination data of the staff mem-
bers, system for controlling the validity period of identity
cards and passports, as well as exercise certificates, regis-
tration system of held exercises and exams, creation of elec-
tronic archive of INSARAG instructions, procedural and nor-
mative documents, as well as staff documents, receiving dif-
ferent types of reports in software were explained in detail
during the presentation.

The exercise consisted of two stages. In the first stage of
the exercise, measures were taken to bring to readiness the
Unit for participation in humanitarian operations. For this pur-
pose, the Unit was informed about gathering of the staff, cur-
rent situation and tasks ahead. At the same time, instructing
the staff on safety rules, organizing medical and other types
of provisions were carried out.

Simulated sending the MES International Search-and-
Rescue Unit to the country that applied for aid, implementing
border crossing and customs procedures, assessing the situ-
ation at the scene, implementing management, mutual activ-
ity and information exchange, as well as organizing activities
of the Reception / Departure Centre (RDC) and USAR
Coordination Cell (UCC) were carried out in the second stage
of the exercise.

The goals set during the exercise were achieved.
Also, within the framework of the exercise, a working

meeting was held with the representatives of the medical
institutions under the Administration of the Regional Medical
Divisions (TABIB). At the meeting, a presentation was made
about the activities of the Unit and future plans. At the same
time, an explanation was given regarding the participation of
the representatives of TABIB in the medical group of the MES
International Search-and-Rescue Unit.

FHN-in Beynəlxalq Axtarış-xilasetmə Dəstəsi
növbəti taktiki-xüsusi təlim keçirib

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar
Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrinin icrası, o
cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen
xarakterli fövqəladə hallardan qorunması
istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir.
Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar

telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin
aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 51
yanğına çıxış və 4 halda köməksiz vəziyyətdə qalma
faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib.
Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində
yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının
xilas olunması təmin edilib.

Ümumilikdə, FHN-in qüvvələri tərəfindən ötən sutka
ərzində 1-i azyaşlı olmaqla 3 nəfər xilas edilib, Qəbələ
rayonu, Nohurqışlaq kəndi yaxınlığında dağlıq-meşəlik
ərazidə yolu azaraq köməksiz vəziyyətdə qalan 3 nəfər
təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub.

Həmçinin, Qaradağ rayonunda, dənizdə, nəzarətsiz
ərazidə batması ehtimal olunan 1 nəfərin axtarışlarına
dalğıc-axtarış qrupu cəlb olunub.

***
Xəbər verildiyi kimi, ötən həftə Xocavənd və Fü -
zuli rayonları ərazisində və Cəbrayıl rayonu isti -
qa mətində mürəkkəb relyefli, mina və partla -
mamış sursat təhlükəsi olan ərazilərdə yanğınlar
baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri
tərəfindən görülmüş zəruri və təxirəsalınmaz
tədbirlər sayəsində yanğınlar söndürülərək daha
geniş sahəyə yayılmasına imkan verilməyib,
ətraf ərazilər, o cümlədən kommunikasiya xətləri
yanğınlardan mühafizə olunub.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabe -

liyində fəaliyyət göstərən Azərkosmos tərəfindən təq -
dim edilmiş görüntülərə əsasən, yanğınlar nəticəsində
ümumilikdə 7790 hektar sahədə kol-kos və otlaq
ərazilər yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar tele-
fon xəttinə Xızı rayonu, Ağdərə kəndi ərazisində
partlayış təhlükəli əşya aşkar edilməsi barədə
məlumat daxil olub.
Məlumat əsasında FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə

Xidmətinin (XRXX) minalardan təmizləmə üzrə çevik
qrupu dərhal hadisə yerinə cəlb olunub.

Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə
birlikdə ərazidəki insanlar təhlükəsiz məsafəyə
uzaqlaşdırıldıqdan və kənar şəxslərin əraziyə girişi
müvəqqəti məhdudlaşdırıldıqdan sonra pirotexniklər
tərəfindən hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş
sursatların 1 ədəd döyüş başlıqsız 9m22s markalı
“Qrad” mərmisi və 1 ədəd döyüş tətbiqinə yararlı TAB-
50 markalı aviabomba olduğu müəyyən edilib.

Hadisə yerinə FHN-in Mülki müdafiə qoşunlarının və
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agent li -
yinin (ANAMA) əməkdaşları da cəlb olunub.

Mərmilər XRXX-nin çevik qrupunun mütəxəssisləri
tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürü lə -
rək kənarlaşdırılıb.

Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə
axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli
əşya aşkar edilməyib.

FHN Mətbuat xidmətinin məlumatı
Trade Union Committee of 

the MES Central Administration
Employees holds meeting  

The Trade Union Committee of the Employees
of the Central Administration of Ministry of
Emergency Situations held a meeting on July
22, 2022.
The meeting was attended by the chairman of the

Trade Union of the MES Employees Mehman
Ismayilov and employees of the Trade Union of the
Central Administration.

Organizational issues were reviewed at the meet-
ing, Telman Rustamov was elected as the new chair-
man of the Trade Union Committee of the MES
Central Administration Employees, including mem-
bers of the Committee. Speaking at the event chair-
man of the Trade Union of the MES Employees
Mehman Ismayilov congratulated the newly elected
chairman and members of the Committee and gave
detailed information on the work done and events
held by the Trade Union. Mehman Ismayilov said the
Trade Union of the MES Employees donated to the
Coronavirus Response Fund, Azerbaijan Army Relief
Fund, to the budget of YASHAT Foundation, two chil-
dren of the junior warrant officer Orkhan Hamidov,
who was killed during the April fighting, were taken
under protection, financial aid was provided to the
family of Shafiyev Rashad Vagif, a servicemen of the
Ministry, who was killed on the line of duty as the civil-
ians were shelled by the enemy in Barda town. He
said with the view of immortalizing memories of the
Second Karabakh War martyrs, eliminating the dam-
age caused to the environment in the liberated terri-
tories, contributing to the restoration of ecological
balance, the Trade Union of the MES Employees
donated 5500 trees as part of the project on foresta-
tion in Zangilan, underlined that rest of 44 disabled
war veterans and veterans from Baku, who took part
in the Patriotic War, was arranged in Nabran village
of Khachmaz region. At the end of his speech,
Mehman Ismayilov noted that such events would be
continued in the future. 
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Meşə, əkin və biçilmiş taxıl sahələrində yanğın -
lara qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin səmərəliliyini
artırmaq, eləcə də qarşılıqlı fəaliyyəti təşkil
etmək məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin (DYNX) təşəb -
büsü ilə Qobustan Rayon İcra Hakimiyyətində
“Meşə, əkin və biçilmiş taxıl sahələrində yanğın -
lara qarşı qabaqlayıcı tədbirlər” mövzusunda
maarifləndirmə tədbiri keçirilib. 
Tədbirdə Qobustan rayonunda fəaliyyət göstərən

aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri və
təsərrüfat sahibləri iştirak edib.

Tədbirdə çıxış edən Qobustan Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov, FHN DYNX-nin
1-ci ərazi Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsinin rəisi daxili
xidmət polkovnik-leytenantı Rauf Qurbanov, Xidmətin
Yanğına qarşı təbliğat şöbəsinin böyük təlimatçısı
Nizami Fərəcov meşə, əkin və biçilmiş taxıl sahələrində
baş verə bilən yanğınların qarşısının vaxtında alınması
sahəsində birgə əməkdaşlığın daha da genişləndiril -
məsinin əhəmiyyətindən danışıblar. Qeyd olunub ki,
dənli və texniki bitkilərin əkin sahələri ilə yanaşı me -
şələrin yanğından qorunması tək yanğın təhlükəsizliyi
orqanları əməkdaşlarının deyil, həm də aqrar sahədə, o
cümlədən fermer təsərrüfatlarında çalışan bütün
şəxslərin əsas vəzifələrindəndir və bu sahədə onların
qarşısında ciddi məsələlər durur.

Natiqlər, həmçinin meşələrdə baş verə bilən
yanğınların qarşısının vaxtında alınması sahəsində
müəssisələrin yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh olan
per sonalı tərəfindən yanğınsöndürmə vasitələrindən
düzgün istifadə qaydalarının öyrənilməsi, təbii və süni
su mənbələrinin, keçidlərin yerlərinin dəqiqləşdiril -
məsinin vacibliyindən danışıb, meşə sahələri ilə
həmsərhəd olan taxıl sahələri, kommunikasiya xətləri, o

cümlədən avtomobil və dəmir yolları arasında mineral
zolaqların yaradılması ilə eni 4 metrdən az olmamaqla
şumlamanın, həmçinin meşəərtafı kəndlərdə yaşayan
vətəndaşların yanğın təhlükəsizliyi sahəsində maarif -
lən dirilməsinin zəruriliyini diqqətə çatdırıblar.

Tədbirdə geniş fikir mübadiləsi aparılıb, suallar
cavablandırılıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qay-
nar telefon xəttinə mütəmadi olaraq
azyaşlıların təhlükəli vəziyyətdə qalması
(əllərinin ətçəkən maşında ilişib qal -
ması, əzalarının barmaqlıqlar arasında
qalması və s.) ilə bağlı məlumatlar daxil
olur. Bütün hallarda Nazirliyin müvafiq
xilasetmə qüvvələri tərəfindən həyata
ke çirilən operativ əməliyyatlar sayə sin -
də təhlükəli vəziyyətdə qalan azyaşlılar
xilas olunur. 
Bu kimi hadisələrlə bağlı aparılan təhlillər

gös tərir ki, uşaqların nəzarətsiz qalması onla -
rın həyat və sağ lamlığı üçün birbaşa təhlükəli
vəziyyətlərin yaranmasına səbəb olur.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Fövqəladə
Hallar Nazirliyi bir daha valideynlərə müraciət
edərək uşaqlara qarşı diqqətli olmağa və
onları nəzarətsiz qoymamağa çağırır.

Appeal of the Ministry of Emergency Situations
to the population on safety of children

The "112" hotline of the Ministry of Emergency Situations
regularly receives information about minors being in a
dangerous situation (getting their hands stuck in the meat
grinder, getting limbs stuck between bars, etc.). In all
cases, thanks to quick operations carried out by the rele-
vant rescue forces of the Ministry, minors who are in a dan-
gerous situation are rescued.
Analyses of such cases show that leaving children unattended

causes a direct threat to the life and health of children.
The Ministry of Emergency Situations once again appeals to

parents to be attentive to children and never leave them unsuper-
vised.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin uşaqların
təhlükəsizliyi ilə bağlı əhaliyə müraciəti

FHN DYNX-nin təşəbbüsü ilə Qobustan rayonunda “Meşə, əkin
və biçilmiş taxıl sahələrində yanğınlara qarşı qabaqlayıcı

tədbirlər” mövzusunda maarifləndirmə tədbiri keçirilib

Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırıl -
ması işinin təşkili Baş idarəsinin əməkdaşları
tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təsdiq
olunmuş əmrinə uyğun olaraq, “Mülki müdafiə,
föv qəladə halların qarşısının alınması və nəticə -
lərinin aradan qaldırılması, yanğın təhlükəsizliyi
və su hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin
təmin olunması sahəsində Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin hazırlığı üzrə Təşkilati-metodiki
göstərişlər”in icrasının təmin edilməsi məqsədilə
Nazirliyin Akademiyasında baxış tədbirləri
həyata keçirilib.
Baxış zamanı fəaliyyətin müvafiq normativ-hüquqi

aktların tələblərinə uyğun təşkil edilməsi, şəxsi heyətin
döyüş və peşə hazırlığı vəziyyəti, nizam-intizamı, sıra
hazırlığı, geyim formasının düzgün daşınması, xidmətin
təş kili, fiziki hazırlıq üzrə normativlərin yerinə yetiril -
məsi, zabit heyətinin peşə hazırlığı üzrə bilik səviy -
yələrinin artırılması, mövcud texnika və avadanlıqların
hazır vəziyyətdə saxlanılması, növbətçilik sisteminin
qurulması, günün nizam qaydalarının tələblərinə riayət
edilməsi, tibbi təminat və mənəvi-psixoloji vəziyyət, tə d -
ris işinin təşkili, texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət
olunması diqqət mərkəzində olub. Eyni zamanda,
Akademiyada tədris işinin, o cümlədən açıq dərslərin

təşkili, fənn proqramları, tədris ilində keçiriləcək dərslər,
kafedraların fəaliyyəti üzrə görüləcək işlər, əsas və
təkrar imtahanlar, dərs cədvəlləri, qruplar üzrə semestr
imtahanlarının yekun nəticələri, eləcə də tədris prosesi-
ni tənzimləyən normativ sənədlərin mövcudluğu və s.
məsələlər də nəzərdən keçirilib.

Baxış zamanı zərurət yarandığı hallarda əməli
köməklik göstərilib, həmçinin aşkar olunmuş nöqsan və
çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına dair müvafiq
tapşırıqlar verilib.

FHN-in Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması
işinin təşkili Baş idarəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin

Akademiyasında baxış tədbirləri həyata keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın
Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq,
ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini
davam etdirir.
Bu çərçivədə, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin

əməkdaşları meşələrdə və meşəətrafı sahələrdə
apardıqları monitorinqlər zamanı İsmayıllı rayonu,
Basqal kəndində meşəlik ərazidə qeyri-qanuni yolla
ağac kömürü istehsal edən dörd ədəd ocaqxana aşkar
edib.

Qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan işbazlar
tərəfindən kustar üsülla düzəldilmiş, heç bir yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə cavab verməyən
ocaqxanaların meşə ərazisində istismar edilməsi

ərazidə yanğın təhlükəsini yaratmaqla, baş verə biləcək
yanğının qısa zamanda geniş əraziyə yayılmasına,
eləcə də təbiətə, insan həyatı və sağlamlığına təhlükə
riskinin artmasına münbit zəmin yaradır.

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə “Azərbaycan
Respublikası meşələrində yanğın təhlükəsizliyi
Qaydaları"nın 2.1.1 və 2.1.4-cü maddələrinin
tələblərinə zidd olaraq meşə sahələrində ağac kömürü
istehsal etmək üçün xüsusi ocaqxanalar təşkil etmiş
şəxslər barəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət
Yanğın Nəzarəti Xidmətində fakt rəsmiləşdirilib və
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq
tədbirlərin görülməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumlarına
rəsmi müraciətlər edilib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın
Nəzarəti Xidmətinin təşəbbüsü və Dövlət Yan -
ğından Mühafizə Xidmətinin iştirakı ilə “Bakı
Metropoliteni” QSC-nin Tikinti üzrə anbar
təsərrüfatı bölməsində təlim keçirilib. 
Təlimin mövzusu bölmənin 11 saylı anbarında baş

vermiş şərti yanğının “söndürülməsi” olub.
Əvvəlcə, baş vermiş şərti yanğın barədə səsucaldıcı

vasitəsilə məlumat verilib. Məlumatdan dərhal sonra met-
ropoliten işçiləri tərəfindən ilkin yanğınsöndürmə vasitələri
ilə “yanğının söndürülməsinə başlanılıb” və FHN-in “112”
qaynar telefon xəttinə “məlumat verilib”.

Daha sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq
yanğın söndürmə qüvvələri şərti yanğın hadisəsi baş ver -
miş ünvana gələrək qısa müddətdə “yanğını söndürüblər”.

Sonda təlimin nəticələri müzakirə olunub, FHN-in
əməkdaşları tərəfindən metropolitenin işçilərinə baş verə
biləcək fövqəladə hallar zamanı zəruri döyüş hərə kətləri,
metropoliten ərazisində yanğınların söndürül mə si üsulları
və ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydaları
izah edilib.

“Bakı Metropoliteni” QSC-də növbəti təlim

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti qanunsuz
çalışan ocaqxanaların fəaliyyətini dayandırıb 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional
Mərkəzi tərəfindən Xəzər dənizinin Lənkəran
şəhərindəki sahil zolağında “Su hövzələrində
insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması”
mövzusunda təlim keçirilib.
Təlim xilasedicilərin sularda təhlükəsizliyin təmin

edilməsi ilə bağlı peşə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə təşkil olunub.

Təlimdə FHN-in Cənub Regional Mərkəzinin,
Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə

Dövlət Xidmətinin Cənub dalğıc-axtarış qrupunun
xilasediciləri iştirak ediblər.

Təlimdə şərti baş vermiş sudaboğulma hadisəsi
zamanı axtarışlar aparılaraq “zərərçəkmiş xilas olunub,
ona təxirəsalınmaz ilkin tibbi yardım göstərilib və
aidiyyəti üzrə təhvil verilib”.

Təlim bitdikdən sonra nəticələri təhlil olunub,
müvafiq tapşırıqlar verilib.

Təlim zamanı qarşıya qoyulan məqsədlərə nail
olunub.

“Su hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin
təmin olunması” mövzusunda təlim
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14-17 iyul tarixlərində Türkiyə Respublikasının
İstanbul şəhərində Beynəlxalq Kyokuşinkay
Karate Federasiyasının təşkilatçılığı ilə gənclər
və böyüklər arasında kyokuşinkay karate və
ciyutaido üzrə dünya çempionatı keçirilib.
Çempionatda 25 ölkədən 220-yə yaxın idmançı öz

qüvvəsini sınayıb. Yarışda iştirak edən Azərbaycan
kyokuşinkay karate və ciyutaido üzrə yığma
komandanın idmançıları yüksək nəticələr əldə ediblər.
Yüksək nəticə əldə etmiş idmançılar arasında
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı da var. Belə ki,
kişilər arasında kumite yarışlarında Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin kyokuşinkay karate, eyni zamanda

Azərbaycan milli yığma komandasının üzvü, FHN-in
Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşı, daxili
xidmət çavuşu İskəndər Həsənov 75 kq çəki
dərəcəsində 4 döyüş keçirərək bütün rəqiblərinə qalib
gəlib və qızıl medalın sahibi olub. Qalibə Beynəlxalq
Kyokuşinkay Karate Federasiyasının kuboku, medal və
diplomu təqdim olunub.

Qeyd edək ki, İskəndər Həsənov kyokuşinkay karate
üzrə respublika çempionatının, ikiqat dünya kubokunun
və beynəlxalq turnirlərin qalibidir.

25 iyul tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman-
sağlamlıq klubunun rəisi polkovnik Füzuli Musayev
yarışda uğur qazanmış idmançı ilə görüşərək qazandığı
nailiyyətə görə təbrik edib və gələcək yarışlarda uğurlar
arzulayıb.

FHN-in əməkdaşı dünya çempionu olub

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından
Mühafizə Xidmətinin rəisi daxili xidmət general-
mayoru Füzuli Əsədov 14-17 iyul tarixlərində
Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində
Beynəlxalq Kyokuşinkay Karate Federasiyasının
təşkilatçılığı ilə gənclər və böyüklər arasında
kyokuşinkay karate və ciyutaido üzrə keçirilən
dünya çempionatında qızıl medal qazanmış daxi -
li xidmət çavuşu İskəndər Həsənovla görüşüb.
Xidmət rəisi uğur qazanmış idmançını qazandığı
nailiyyətə görə təbrik edib və gələcək yarışlarda
uğurlar arzulayıb.

Qeyd edək ki, kişilər arasında kumite yarışlarında
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kyokuşinkay karate, eyni
zamanda Azərbaycan milli yığma komandalarının üzvü,
FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin
əməkdaşı İskəndər Həsənov 75 kq çəki dərəcəsində 4
döyüş keçirərək bütün rəqiblərinə qalib gəlib və qızıl
medalın sahibi olub. Qalibə Beynəlxalq Kyokuşinkay
Karate Federasiyasının kuboku, medal və diplomu
təqdim olunub. Əlavə edək ki, İskəndər Həsənov
kyokuşinkay karate üzrə respublika çempionatının,
ikiqat dünya kubokunun və beynəlxalq turnirlərin qali-
bidir.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli Xila setmə Xidmətinin
xilasedicisi Cəlal Süleymanov “Ümumdünya Polis və Yanğınsön -
dürən Oyun ları-2022”-nin qalibi olub.
Belə ki, Hollandiyanın Rotterdam şəhərində 63 idman növü üzrə 70

ölkə dən 10 minə yaxın idmançının mübarizə apardığı çempionatda FHN-
in əmkdaşı Cəlal Süleymanov idmanın sərbəst güləş növü üzrə yarışlara
qatılıb.

65 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan sərbəst güləşçimiz Braziliya,
Slovakiya və Türkiyədən olan idmançıları məğlub edərək qızıl medala
layiq görülüb.

DYMX-da FHN-in dünya çempionu
olmuş əməkdaşı ilə görüş keçirilib

FHN-in əməkdaşı beynəlxalq
idman yarışının qalibi olub

Söndürülməmiş
siqaret kötüyünü yerə
atmaq yanğın törədir
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, baş verən
yanğınların əsas səbəbi od ilə ehtiyatsız
davranmaqdır. Bəzən ilk baxışdan narahatlıq
do ğurmayan və çox vaxt ciddi diqqət yetirmə -
diyimiz adi hallar iri yanğınlar törədir. Xüsusilə
şəhər yerlərində eyvanlardan söndürülməmiş
siqaret kötüyünü atmaq, kənd yerlərində çar-
daqlarda, ot və yem bitkilərinin saxlandığı an -
bar larda, yaşayış yerlərindəki yardımçı təsər -
rüfat binalarında siqaret çəkmək, işıqlandırma
məqsədilə oddan açıq halda ehtiyatsız istifadə
etmək böyük yanğınların baş verməsinə şərait
yaradır.
Siqaret çəkilərkən etinasız davranışlar xüsusilə

təhlükəlidir. Unutmamalıyıq ki, siqareti alışdırarkən
kibriti və ya siqaretin qalığını yana-yana hara gəldi
atmaq, yaxud taxta üstünə, hətta od ilə azacıq
təmasda alışa bilən şeylərin yaxınlığına qoymaq
böyük yanğınlar törədir.

Sübut olunmuşdur ki, közərməkdə olan papirosun
temperaturu 300-420 dərəcə hüdudlarına qədər
qalxır, közərmə vaxtı isə 4-8 dəqiqə çəkir. Siqaretin
başlanğıc anda temperaturu 310-340 dərəcə olur və
sonra get-gedə azalaraq 240-260 dərəcəyə enir.
Yanacaq materialında közərmə əmələ gətirən
papiros kötüyü bir qədərdən sonra özü sönür. Lakin
əmələ gətirdiyi közərmə mənbəyi əlverişli şəraitdə
yanğına çevrilə bilir. Hərarətin bir yerdə toplanmasını
təmin edən şəraitdə közərən papiros və ya siqaret
təmas edən yeri kömürləşdirdikdən sonra taxta hissə
öz-özünə qızışır və tədricən alovlanır. Şam ağacının
qırıntısının üzərinə söndürülməmiş papiros kötüyü
düşdükdən 60-80 dəqiqə, mebelin iri tullantıları, taxta
parçaları isə 180-210 dəqiqədən sonra alovlanır.

Taxta yonqarı üzərində təcrübə apararkən
söndürülmədən atılan papiros kötüyü 5-10 santimetr
dərinliyə qoyulur. Həmin yonqarın aralarında hava
çox olduğundan istiliyin keçməsi və közərmədən
əmələ gələn tüstünün uçub getməsi üçün yaxşı şərait
yaranır. Nəticədə yonqar 60-100 dəqiqədən sonra
300-400 dərəcə istilikdə alovlanır.

Közərmədə olan siqaret kötüyü kağızı da
asanlıqla alışdıra bilir. Siqaret kötüyü 5-10 santimetr
dərinlikdəki quru ot və saman içinə düşdükdə isə 12-
35 dəqiqə keçdikdən sonra alışır və yanğınla
nəticələnir. 

Göründüyü kimi, söndürülməmiş siqaret kötüyü -
nün yerə atılması çox ciddi yanğınlara səbəb ola bilir.
Odur ki, eyvanda siqaret çəkərkən ehtiyatlı olmaq
lazımdır. Unutmamalıyıq ki, söndürülməmiş siqaret
kötüyünü külək kiminsə mənzilinin açıq qalan
pəncərəsindən içəriyə, yaxud yaxınlıqda yerləşən
yanacaqdoldurma məntəqəsinin ərazisində və s.
yerə sala bilər. Bu isə güclü yanğınla nəticələnər. 

Kənd yerlərində xüsusilə ehtiyatlı davranmaq
tələb olunur. Söndürülməmiş siqaret kötüyünün
hərəkətdə olan maşının pəncərəsindən çölə atılması
ciddi fəsadlarla -  böyük meşə və biçilməmiş taxıl
sahələrinin yanması ilə nəticələnə bilər. Yaxud
həyətlərdə qurulan ot, küləş tayalarına od düşər. Bu
isə kəndçinin ağır zəhmət hesabına topladığı yemin
bir andaca itirilməsi deməkdir.  

Gecə yataqda, yaxud sərxoş olanda uzanıb
papiros çəkmək də yanğın törədə bilər və bu, insan
həyatı üçün ağır nəticələrə gətirib çıxarar.

Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, söndürül -
məyib tullanan siqaret kötüyündən əmələ gələn
yanğınlar ehtimal ediləndən daha çox təhlükəlidir.

Rövşən Bəkirov,
FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin

Yanğına qarşı təbliğat şöbəsinin 
böyük təlimatçısı

Tikinti fəaliyyəti
subyektlərinin nəzərinə!
Ləğv edilmiş Dövlət Tikinti və Arxitektura
Komitəsinin (Azərdövləttikintikom) 30 dekabr
1999-cu il tarixli 7 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilib
1 yanvar 2000-ci ildən qüvvəyə minmiş AzDTN
1.6-1* “Tikinti işlərinin təşkili, aparılması və tikin-
tisi başa çatmış obyektlərin istismara qəbulu
Qaydaları” Dövlət Tikinti Normaları Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin müvafiq Qərarı ilə ləğv edilib
və ölkə ərazisində hüquqi qüvvəsini itirib.
Nazirliyin digər Qərarı ilə AzDTN 1.6-2* “Tikintinin

təşkili” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti
Normaları”nda (2015-ci ildən tətbiq edilir) zəruri
dəyişikliklər edilib və normalara tikintinin təşkili və
aparılması ilə bağlı müxtəlif icra sənədlərinin (aktların,
jurnalların və s.) nümunələri daxil edilib.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq bildiririk ki, hazırda
AzDTN 1.6-2* normaları tikinti işlərinin başlanması,
təşkili və aparılması üzrə prosedurları tənzimləyən nor-
mativ sənəd olaraq tətbiq edilməkdədir.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional Mər -
kəzi Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin
Sumqayıt şəhər Vərəm xəstəxanasında “Fövqəladə hal-
larla bağlı davranış və yanğın təhlükə sizliyi qaydaları”
mövzusunda maariflən dirmə tədbiri keçirib.
Tədbirin keçirilməsində məqsəd səhiyyə müəssisə lərində

baş verə biləcək yanğın və ya partlayış hadisələrinin qarşısının
alınması məqsədi ilə profilaktik tədbirlərin görülməsi, səhiyyə
işçilərinin fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları və mülki
müdafiə sahəsində biliklərinin artırılmasına nail olmaqdır.

Tədbirdə Sumqayıt Regional Mərkəzinin, Sumqayıt
Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsinin əmək daşları,
xəstəxananın həkim və tibb heyəti iştirak edib.

Tədbirdə “Fövqəladə halların təsnifatı”, “Zəlzələ zamanı
necə davranmalı?”, “Torpaq sürüşməsi zamanı davranış
qaydaları”, “Məişətdə yanğın zamanı davranış qaydaları”,
“Odsöndürən balonlardan istifadə”, “Meşədə yanğın
təhlükəsizliyi qaydaları”, “Dəm qazı” və “112” qaynar xətti”
mövzularında çıxışlar edilib, mövzulara aid videoçarxlar
nümayiş olunub. 

Sonda suallar cavablandırılıb və maarifləndirmə xarakterli
təbliğat materialları, yaddaş kitabçaları, bukletlər paylanılıb.

FHN-in Sumqayıt Regional Mərkəzinin
Maarifləndirmə sektoru

Tədbirdə fövqəladə hallarla bağlı davranış və
yanğın təhlükəsizliyi qaydaları izah edilib
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