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Hərbi Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
əvvəlcə kollegiya iclasının iştirakçıları 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda 
canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin 
əziz və unudulmaz xatirəsini bir 
dəqiqəlik sükutla yad edib, qazilərə 
şəfa diləyiblər.

Kollegiya iclasında çıxış edən 
Azərbaycan Respublikası Baş 
prokurorunun müavini – Hərbi 
prokuror, ədliyyə general-leytenan-
tı Xanlar Vəliyev bildirib ki, müasir 
Azərbaycanın memarı və qurucusu 
ulu öndər Heydər Əliyevin mükəmməl 
siyasətini zamanın tələblərinə uyğun 
uğurla davam etdirən Prezident İlham 
Əliyevin yüksək diqqət və qayğısı 
sayəsində Silahlı Qüvvələrimizin 
maddi-texniki bazası əhəmiyyətli 
dərəcədə möhkəmləndirilib, şəxsi 
heyəti peşəkar hərbi qulluqçu-
larla komplektləşdirilib, həmçinin 
hərbçilərin mənəvi-psixoloji hazırlıq 
səviyyəsi və döyüş əhvali-ruhiyyəsi 
artırılıb, qeyd olunanlar nizam-in-
tizamın və qanunçuluğun daha da 
möhkəmlənməsini şərtləndirib.

Sonra Hərbi prokuror Xanlar 
Vəliyev cinayətlərin istintaq və 
məhkəmə təcrübəsinin ildə iki dəfə 
ümumiləşdirilərək Respublika Hərbi 
Prokurorluğunun kollegiyalarında 
Müdafiə Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin 
Daxili Qoşunlarının və Səfərbərlik və 
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidmətinin rəhbər vəzifəli şəxslərinin 
iştirakı ilə müzakirə edilməklə, 
kollegiyaların qərarlarına əsasən, 
həmin cinayətləri doğurmuş səbəb 
və şəraitin aradan qaldırılması 
üçün zəruri qabaqlayıcı tədbirlərin 
görülməsinə dair aidiyyəti qurumların 
rəhbərlərinə məlumat məktubları, 
komandanlıqlara təqdimatlar, ərazi 
hərbi prokurorlarına icmal məktublar 
göndərilməsinin, həmçinin hər ilin 
əvvəlində tərtib edilmiş birgə tədbirlər 
planlarına əsasən nizam-intizamın, 
qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi 
və cinayətkarlığa qarşı mübarizədə 
birlikdə görülən digər işlərin 
cinayətlərin, o cümlədən bəzi 
qəbildən olan cinayətlərin qarşısının 
alınmasındakı xüsusi rolunu qeyd 
edərək birgə səmərəli fəaliyyətə görə 
adları çəkilən qurumların rəhbərlərinə 
təşəkkürünü bildirib və kollegi-
ya iştirakçıları arasında qarşılıqlı 
məmnunluq ifadə olunub. Ədliyyə 
general-leytenantı Xanlar Vəliyev, 
həmçinin deyib ki, səbəbindən asılı 
olmayaraq Silahlı Qüvvələrdə baş 
vermiş istənilən ölüm faktı üzrə 
cinayət işi başlanılıb, bu qəbildən 
olan hər bir cinayət işinin istinta-
qı nəzarətə götürülməklə, iş üzrə 
hərtərəfli, tam, obyektiv və vaxtında 
ibtidai araşdırmanın aparılması, 
təqsirkar şəxsin cinayət məsuliyyətinə 
cəlb edilməsi, eləcə də hər bir fakta 
və əmələ hüquqi qiymət verilməsi 
təmin olunub.

Xanlar Vəliyev vurğulayıb ki, 
bütün bunların nəticəsində də 
cinayətlər ildən-ilə azalıb və konk-
ret olaraq 2020-ci illə müqayisədə 
2021-ci ildə qeydə alınmış tabeçilik 
qaydaları əleyhinə cinayətlər 6 faiz, 
tabelik münasibətlərində olmayan 
hərbi qulluqçular arasında qarşılıqlı 
münasibətlərin nizamnamə qayda-
larını pozma cinayətləri 42,4 faiz, 
hərbi xidmət vəzifələrinin icrasından 
boyun qaçırma cinayətləri 25,0 faiz, 
silahla və ətrafdakılar üçün yüksək 
təhlükə törədən əşyalarla davranış 
qaydalarını pozma cinayətləri 20,8 
faiz, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-
istifadə və ya vəzifə səlahiyyətlərini 
aşma cinayətləri 17,6 faiz, qulluğa 
səhlənkar yanaşma cinayətləri 7,1 
faiz, qəsdən sağlamlığa ağır zərər 
vurma cinayətləri 25 faiz və özünü 
öldürmə hadisələri 12,5 faiz azalıb.

Ədliyyə general-leytenantı Xanlar 
Vəliyev, həmçinin qeyd edib ki, 
2022-ci ilin birinci rübündə qəsdən 
sağlamlığa ağır zərər vurma cinayəti, 
silahla və ətrafdakılar üçün yüksək 
təhlükə törədən əşyalarla davranış 
qaydalarını pozma cinayəti, qul-
luğa səhlənkar yanaşma cinayəti 
ümumiyyətlə qeydə alınmayıb, baş 
vermiş özünü öldürmə hadisələri 
isə 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 20 faiz azalıb.

Bundan sonra, məruzəçilər – 
Hərbi prokurorluqlarda istintaqa 
nəzarət şöbəsinin böyük prokuroru, 
baş ədliyyə müşaviri Oktay Ağayev, 
İstintaq idarəsinin rəisi, ədliyyə pol-
kovniki Bəhruz Əhmədov və Kadrlar 
şöbəsinin rəisi, ədliyyə polkovniki 
Elmir Süleymanlı kollegiya iclasının 
həsr olunduğu məsələlər barədə 
çıxış edərək bununla bağlı hesabat 
dövründə görülmüş işlərdən da-
nışıb, prokurorluq orqanlarının və 
aidiyyəti qurumların qarşısında duran 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 
görülməli olan tədbirlər barədə geniş 
məlumat veriblər. Məruzələr ətrafında 
geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

Kollegiya iclasında, həmçinin 
Hərbi Prokurorluğun müvafiq struktur 
qurumlarının və vəzifəli şəxslərinin 
arasında iş bölgüsünün aparılması 
və digər məsələlərlə bağlı işin təşkili 
qaydalarına, müvafiq əmrə və iş 
planına dəyişikliklər olunması barədə 
qərarlar qəbul edilib.

Kollegiya iclasına yekun vu-
ran Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev 
bildirib ki, qanunçuluğun daha 
da möhkəmləndirilməsi, cinayət 
hadisələrinin qarşısının alınması 
istiqamətində Hərbi Prokurorluğun 
aidiyyəti qurumlarla birgə fəaliyyəti 
bundan sonra da uğurla davam 
etdiriləcək.

BANM və Cenevrə Biznes Məktəbinin 
birgə diplomları təqdim edilib 

Bakı Ali Neft Məktəbindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, tədbiri giriş nitqi ilə 
açan rektor Elmar Qasımov qonaqları sa-
lamlayaraq məzunları təbrik edib və onlara 
müvəffəqiyyətlər arzulayıb. Ali Məktəbdə 
MBA proqramlarının uğurla həyata keçirildiyi-
ni bildirən rektor qeyd edib ki, bu gün dip-
lomlarının təqdimolunma mərasimi keçirilən 
MBA proqramı dünyanın ən nüfuzlu özəl 
biznes məktəblərindən biri olan Cenevrə 
Biznes Məktəbi ilə imzalanmış Əməkdaşlıq 
haqqında Razılaşmaya əsasən reallaşıb. Bu 
proqram Azərbaycanda ilk dəfə ikili diplomlu 
Neft və qaz menecmenti üzrə MBA proqramı 
olub: “BANM-in bütün proqramları kimi ikili 
diplomun təqdim edilməsini nəzərdə tutan 
bu proqram da beynəlxalq standartlara tam 
uyğun şəkildə həyata keçirilib və yüksək 
səviyyədə tədris olunub. Bu proqram üzrə 
təhsil haqqı hər tələbə üçün 2,350 ABŞ 
dolları olub, halbuki İsveçrədə Cenevrə 
Biznes Məktəbinin kampusunda bir tələbənin 
xərcləri 60 min dollar təşkil edir. Azərbaycan 
dövlətinin təhsilə qayğısının və SOCAR-ın 
sosial layihəsi sayəsində yüksək səviyyəli 
təhsil aşağı büdcə ilə həyata keçirildi. 
Tələbələrə dərin biliklərlə yanaşı, sosial ba-
carıqlar, liderlik, strateji analiz və qazandıqları 
biliklərin biznesdə tətbiqi öyrədilib. Proqramın 
uğurla icra olunmasının və yüksək səviyyəli 
biliklərin aşılanmasının nəticəsidir ki, proq-
ramın bütün məzunları nüfuzlu şirkətlərdə, 
müəssisələrdə çalışırlar”.

Tədbirdə çıxış edən SOCAR-ın vitse-
prezidenti Xalik Məmmədov məzunlara 
uğurlar arzulayıb. Proqramın əhəmiyyətini 
vurğulayan SOCAR-ın vitse-prezidenti bu-
rada qazanılan biliklərin bacarığa, səriştəyə 
çevrilməsinin uğurun açarı olduğunu qeyd 
edib.

Məzunları təbrik edən SOCAR-ın I vitse-
prezidenti və SOCAR prezidenti vəzifəsinin 
müvəqqəti icraçısının müşaviri Elçin Ağaki-
şiyev təhsilin, biliyin əhəmiyyətindən bəhs 
edərək bildirib ki, bilik uğurun əsasıdır. O, 

məzunlara uğurlar arzulayaraq tövsiyələrini 
verib.

Bp şirkətinin Xəzər regionunda kommuni-
kasiya və xarici əlaqələr üzrə vitse-prezidenti 
Bəxtiyar Aslanbəyli çıxışında təmsil etdiyi 
şirkətlə Bakı Ali Neft Məktəbi arasında yaxın 
tərəfdaşlıq münasibətlərinin olduğunu və Ali 
Məktəbin bir çox məzununun bp şirkətində 
müxtəlif vəzifələrdə çalışdığını qeyd edib. 
BANM-də təhsilin keyfiyyətini, tədrisin 
beynəlxalq standartlara uyğun aparıldığını 
da vurğulayan Bəxtiyar Aslanbəyli bildirib ki, 
bu ikili diplom proqramı da peşəkar kadrla-
rın hazırlanması istiqamətində atılan vacib 
addımlardan biridir.

Tədbirdə çıxış edən Təhsil İnstitutu-
nun direktoru Rüfət Əzizov Bakı Ali Neft 
Məktəbində həyata keçirilən MBA proqra-
mının Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
imzaladığı Milli prioritetlərə uyğun, çox əhatəli 
olduğunu və dərslərin maraqlı keçirildiyini 
bildirib.

Tədbirdə BANM-in müəllimləri - SOCAR-
ın Əmək şəraiti normalarının işlənməsi 
idarəsinin rəis müavini Ziya Mürsəlzadə, 
“Pasha Property Management” MMC-nin 
baş icraçı direktoru Fuad Kərimov, proqra-
mın məzunları - Bakı Ali Neft Məktəbinin 
əməkdaşları Cahan Məmmədova və Gülşən 
Cabbarzadə təəssüratlarını bölüşüblər.

Qeyd edək ki, Bakı Ali Neft Məktəbinin 
Cenevrə Biznes Məktəbi ilə Neft-qaz me-
necmenti üzrə birgə MBA proqramı barədə 
Əməkdaşlıq Razılaşması 2019-cu ilin aprel 
ayında imzalanıb. Həmin il proqram üzrə 
qəbul həyata keçirilib və 2021-ci ildə proqra-
mı 19 nəfər uğurla bitirərək məzun olub.

1995-ci ildə yaradılan Cenevrə Biznes 
Məktəbi biznes məktəbləri içərisində qabaqcıl 
yerlərdədir. Cenevrə Biznes Məktəbi 2016-
cı ildə CEOWORLD jurnalının qlobal biznes 
məktəbləri sıralamasına əsasən dünyanın ilk 
yüzlüyündə, İsveçrədə 3-cü sırada yer alıb.

“Xalq qəzeti”

“Sosial islahatların uğurları, bu islahatlara 
beynəlxalq baxış və mükafatlar” 

mövzusunda mətbuat konfransı keçirilib

Mətbuat konfransında  Əmək və əhalinin so-
sial müdafiəsi nazirinin müavini Anar Əliyev vur-
ğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları 
əsasında həyata keçirilən köklü sosial islahatlar, 
imzaladığı fərman və sərəncamlar nəticəsində 
ötən 4 ildə respublikamızın sosial inkişafı 
istiqamətində mühüm uğurlar əldə edilib.

Nazir müavini şəhid ailələri və müharibə 
əlillərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinin 
dövlət başçısının siyasətinin ana xəttini təşkil 
etdiyini vurğulayıb. Bildirib ki, 19 aprel 2018-ci 
il tarixli Fərmanla şəhid ailələri daha bir sosial 
dəstək proqramı ilə əhatə olundu: 1997-ci il av-
qustun 2-dək ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda 
döyüşlərdə şəhid olmuş hərbi qulluqçuların, 
daxili işlər orqanları əməkdaşlarının - 12 min 
şəhidin 18 mindən çox vərəsəsinə 11 min ma-
nat birdəfəlik ödəmə verilməsi proqramı uğurla 
icra edildi. Dövlət başçısının 2021-ci ilin dekabr 
ayında imzaladığı Fərmanla daha bir mühüm 
sosial proqramın icrasına hazırlıq işləri aparılır: 
1997-ci il avqustun 2-dək ölkəmizin ərazi bü-
tövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralanaraq 
əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə, onlardan vəfat 
edənlərin ailə üzvlərinə  də yaxın vaxtlarda 
birdəfəlik ödəmə verilməsinə başlanacaq. Eyni 
zamanda, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə 
44 günlük Vətən müharibəsi iştirakçıları da sosi-
al dəstək proqramı ilə əhatə olundu: “Müharibə 
veteranı” adı verilmiş şəxslərə Prezidentin aylıq 
təqaüdü təyin olundu.

Qeyd olunub ki, şəhid ailələri və müharibə 
əlillərinə yönələn sosial ödənişlərin də son 
4 ildə ardıcıl şəkildə artırılması təmin edilib. 
Həmçinin şəhid ailələri və müharibə əlillərinin 
mənzillə təminatı proqramı  2021-ci ildə 5 
dəfə genişlənib. Keçən il onlara 3 min mənzil, 
ümumilikdə ötən dövrdə 12500-dən çox mənzil 
və ya fərdi ev verilib. Son 4 ildə də 1450-dək, 
ümumilikdə ötən dövrdə 7400 müharibə əlili 
minik avtomobili ilə təmin edilib.

Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları 
əsasında son 4 ildə minimum əməkhaqqı 2,3 
dəfə, pensiyaların minimum məbləği 2,2 dəfə 
artırılıb. Son 4 ildə müavinət və təqaüdlərdə 
orta hesabla 2,5-3 dəfədən çox artım baş verib.

2018-ci ildən sonrakı dövrdə dövlət başçı-
sının imzaladığı fərman və sərəncamlarla ölkə 
əhalisinin böyük bir hissəsini əhatə edən 3 
sosial islahat paket icra olunub.

2018-22021-ci illərdə əmək müqavilələrinin 
sayında 30 faiz və ya 400 minə yaxın, illik 

əməkhaqqı fondunda 2 dəfədən çox artım baş 
verib.

2021-ci ildə 16 mindən çox şəxs 
özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub ki, 
bu da proqramın icrasına başlanıldığı 2017-ci 
illə müqayisədə 13,8 dəfə çoxdur. Ümumilikdə 
son 4 ildə və cari ilin ilk rübündə 44 mindən çox 
şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib.

Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları 
əsasında sosial sahədə ölkəmizdə aparılan 
islahatların uğurları beynəlxalq səviyyədə də 
yüksək dəyərləndirilir.

Dövlət başçısının 9 avqust 2018-ci il tarixli 
Fərmanı ilə yaradılan və 2019-cu ilin may ayın-
da açılışı olan DOST Agentliyi sosial sahədə 
vətəndaş məmnunluğuna yönəlik köklü islahat-
ların ən mühüm nailiyyətlərindən biridir.

Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü olan DOST konsepsiyası dövlət 
sosial xidmətlərinin (156 növdə xidmət) “bir 
pəncərə”dən, innovativ yanaşmalar əsasında 
modern və çevik, tam şəffaf mexanizmlər 
üzərində qurulması ilə ölkəmizin bu sahədə yeni 
brendini formalaşdırıb.

2022-ci ilin fevral ayında Beynəlxalq Pen-
siya və Sosial Fondlar Assosiasiyasının fəxri 
fərmanına layiq görülən DOST Agentliyinin bu 
günlərdə Avropa Sosial Şəbəkəsinin Avropa So-
sial Xidmətlər Mükafatını qazanması da DOST 
konsepsiyasının müasir dünyanın innovasiyalar 
sahəsində mühüm nailiyyətləri sırasında oldu-
ğunu göstərir.

Nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondu isə Böyük Britaniyada keçirilən 
“Dövlət sektorunda transformasiyaya görə 
beynəlxalq mükafat” müsabiqəsinin “2022-ci ilin 
Beynəlxalq Dövlət Qurumu” ali mükafatına layiq 
görülüb. 2019-cu ildə Azərbaycanın dörd sosial 
layihəsi (özünüməşğulluq proqramı, ünvanlı 
sosial yardım və əlillik təyinatı üzrə e-sistemlər, 
qeyri-rəsmi məşğulluğun aradan qaldırılması 
tədbirləri)  Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasi-
yasının ən yaxşı təcrübələr kimi xüsusi mükafat 
və təltiflərinə layiq görülüb.

Mətbuat konfransında sosial sahədə 
rəqəmsal texnologiyaların geniş tətbiqi, proaktiv 
xidmətlərin yaradılması, reabilitasiya və sosial 
xidmətlər sahəsində əldə olunan nailiyyətlər 
barədə də məlumat verilib.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Hərbi 
Prokurorluğunda kollegiya iclası

Aprelin 8-də Azərbaycan Respublikasının Hərbi 
Prokurorluğunda Müdafiə Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, 
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının və Səfərbərlik və 
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət xidmətinin rəhbər vəzifəli 
şəxslərinin iştirakı ilə geniş kollegiya iclası keçirilib.

 Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) kampusunda bu ali məktəbin 2021-ci il 
 magistratura məzunlarına İsveçrənin Cenevrə Biznes Məktəbinin (GBS) MBA 
üzrə ikili diplomlarının təqdimolunma mərasimi keçirilib.

 Prezident İlham Əliyevin uğurlu sosial islahatlar proqramının 
nailiyyətlərinə həsr olunmuş “Sosial islahatların uğurları, bu islahatlara 
beynəlxalq baxış və mükafatlar” mövzusunda mətbuat konfransı keçirilib.

“Ağ kölgə”nin cazibəsi
Müasir İncəsənət Muzeyində Xalq 

rəssamı Cəlil Hüseynovun 65 illiyinə həsr 
olunmuş sərginin açılış mərasimi keçirilib

Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
deyib ki, Cəlil Hüseynovun əsərləri ABŞ, Fransa, Almaniya, 
Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan, Suriya, BƏƏ, Ukrayna və 
s. ölkələrdə təşkil edilmiş sərgilərdə nümayiş etdirilib: “Cəlil 
Hüseynov həm də istedadlı pedaqoq kimi təsviri sənətimizin 
inkişafına, gələcək nəsillərə ötürülməsinə yorulmadan xidmət 
edir. Bu sərgi Xalq rəssamının uzunmüddətli, məhsuldar 
fəaliyyətinin göstəricisi, yaradıcılığının yüksək zirvəsidir. 
Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, Cəlil Hüseynov Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 2000-
ci ildə imzalanmış müvafiq sərəncama əsasən yaradılmış 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının tədris işləri 
üzrə prorektoru təyin olunub, akademiyanın fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsində əvəzsiz xidmətlər göstərib. Cəlil Hüsey-
novun yaradıcılığında peyzaj janrında çəkilmiş rəsm əsərləri, 
xüsusən qadın mövzusu üstünlük təşkil edir. Bu gün sərgidə 
nümayiş olunan əsərlər bunun bariz nümunəsidir. Rəssama 
möhkəm can sağlığı arzulayıram. Əminəm ki, Cəlil Hüseynov 
hələ uzun illər boyu özünün sənəti və tükənməz yaradıcılıq 
uğurları ilə bizi sevindirəcək”.

Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov 
deyib ki, Cəlil Hüseynov ilk sərgisində özünü istedadlı, 
geniş dünyagörüşünə malik bir rəssam kimi göstərib: “Onun 
özünəməxsus, gözəl işləri var, əsərləri böyük istəkdən 
yaranıb. Bu əsərlərə baxanda Cəlil Hüseynovun dəst-xətini 
görmək olur. Müəllim zirvəyə qalxa bilirsə, o, bunu tələbəsinə 
də arzulayır. O, pedaqoq kimi də bacarıqlı bir insandır”.

Daha sonra Cəlil Hüseynov sərgi haqqında məlumat 
verib: “Qadın obrazları hər zaman rəssamların əsas mövzu-
larından biri olub. Ancaq çəkdiyim rəsmlər tək bununla bitmir. 
Mənim işlərim arasında naturmort, Abşeron mənzərələrini də 
görmək olar. Bu, mənim ilk fərdi sərgimdir. Sərgidə 1970-
ci illərin sonlarından bəri müxtəlif dövrlərdə işlədiyim 60-a 
qədər əsər nümayiş olunur”.

Rəssam Mədəniyyət Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif 
olunub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti

Mədəniyyət Nazirliyindən bildiriblər ki, 
mərasimdə nazir Anar Kərimov, rəssamın 
sənət yoldaşları, ictimaiyyətin nümayəndələri 
iştirak ediblər.

Baş prokuror Ağdam rayonunda 
vətəndaşları qəbul edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dövlət qurumları tərəfindən 
insanlara layiqli xidmət göstərilməsi, vətəndaşların müraciətlərinə 
qayğı və həssaslıqla yanaşılması, bu zaman ədalət prinsipinin tam 

təmin olunması ilə bağlı tapşırıqları prokurorluq orqanları tərəfindən daim 
diqqətdə saxlanılaraq vətəndaşların qəbulu, onların ərizə və şikayətlərinə 
baxılaraq həll olunması üçün müvafiq tədbirlər görülür.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və 
rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə 
uyğun olaraq Baş prokuror Kamran Əliyev 
aprelin 11-də Ağdam Rayon Prokurorluğunun 
inzibati binasında Ağdam, Ağcabədi və Laçın 
rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.

Qəbuldan əvvəl Baş prokuror xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəhərin 
mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib, 
önünə gül dəstələri düzərək əziz xatirəsini 
ehtiramla yad edib.

Baş Prokurorluğun məsul əməkdaşlarının, 
habelə əlaqədar tabeli prokurorların iştirakı 
ilə keçirilən qəbulda Kamran Əliyev bölgədə 

yaşayan 116 vətəndaşın müraciətində qaldı-
rılan məsələlərin qanunauyğun və operativ 
şəkildə həll edilməsi üçün Baş Prokurorluğun 
əlaqədar struktur qurumlarının rəhbərlərinə 
və tabe rayon prokurorlarına müvafiq 
göstərişlər verib.

Qəbuldan sonra Baş prokuror Ağcabədi 
və Laçın rayon prokurorluqlarında olmaqla 
əməkdaşlarla görüş keçirib, bölgədə ictimai-
siyasi sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi, 
cinayətkarlığa qarşı mübarizənin səmərəliliyi 
və kəsərliliyinin artırılması üçün konkret tap-
şırıqlar verilib, vətəndaşların müraciətlərinə 
obyektiv baxılması və qəbulu işinin düz-
gün təşkilinə görə tabe prokurorların fərdi 
məsuliyyət daşımaları diqqətə çatdırılıb.
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