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Mingəçevir:  Səyyar görüşlər 
probemlərin həllinə kömək edir

 Lakin bununla yanaşı 
ərazidə bir sıra problemlər 
də qalmaqdadır. Məhz 
bunu nəzərə alaraq,  şəhər 
icra hakimiyyətinin başçısı 
İlham İsmayılov sakinlərlə 
növbəti görüşə gəlmişdir. İcra 
başçısı cənab Prezidentin 
tapşırığına müvafiq 
olaraq sakinlərlə ardıcıl 
görüşlərin keçirlməsinin 
vacibliyini vurğulamış və 
bu məqsədlə də səyyar 
görüşlərə üstünlük verilməsni 
diqqətə çatdırmışdır. O, 
eyni zamanda ölkədə və 
Mingəçevirdə aparılan 
abadlıq-quruculuq işlərindən 
bəhs etmişdir. Qeyd 
edilmişdir ki, ilin əvvəlindən 
bəri Mingəçevirdə su-
kanalizasiya xətlərinin 
qaydaya salınması 
istiqamətində işlər davam 
etdirilmişdir. 

Görüşdə sakinlərdən 
Məzahir Məmmədov, 
Ədalət Əhmədova, 
Sirac Məmmədov, Aidə 
Yəhyayeva, Sədiqə Əlizadə, 
Məlahət Nəbiyeva, Bəhlul 
Babayev, Mübariz Canıyev, 
Gülbarə Yusifova, Rəhim 
Rüstəmov, Məhəmməd 

Qurbanov və başqaları çıxış 
edərək onlara göstərilən 
diqqət və qayğıya görə ölkə 
rəhbəri İlham Əliyevə və 
şəhər icra hakimiyyətinə 
minnətdarlıqlarını ifadə 
etmiş, belə görüşlərin tez-tez 
keçirilməsinin vacibliyini 
vurğulamışlar,  problem 
və çətinlikərindən bəhs 
etmişlər. Sakinlər xüsusilə 
kanalizasiya sisteminin 
nasazlığını,  mənzillərə 
verilən təbii qazın təzyiqinin 
qeyri-normal olmasnı, 
ətrafdakı oturacaqların 
təmirə ehtiyacı olduğunu, 

övladlarına iş verilməsini 
diqqətə çatdırmışlar. 
Eyni zamanda elektrik 
enerjisi  gərginliyinin artıb 
-azalmasından da söhbət 
açmışlar. 

Sakinlərin arzu və 
təkliflərini diqqətlə dinləyən 
şəhər rəhbəri aidiyyəti idarə 
və təşkilatların rəhbərlərinə 
tapşırıqlar verərək əminliklə 
bildirmişdir ki, problemlərin 
həlli üçün lazım olan bütün 
tədbirlər görüləcəkdir. 

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılovun  növbəti  səyyar 
görüşü iyulun 15-də Nəriman  Nərimanov küçəsindəki 12 nömrəli yaşayış 
binasının  sakinləri ilə oldu. Qeyd edək ki, ötən il bu ərazi abadlaşdırılmış, 
səkilər qaydaya salınmış, sakinlərin arzusuna uyğun olaraq əraziyə asfalt  
örtüyü çəkilmişdir. Eyni zamanda ağaclar ağardılmış, suvarılma sistemi 
həyata keçirilmiş, əraziyə sakinlərin rahatlığı üçün oturacaqlar, söhbətgahlar 
qoyulmuş,  binaların fasad hissələri əsaslı təmirdən çıxarılmış, dəhlizlərə 
seyf qapılar qoyulmuşdur.

Sənətlə şəxsiyyətin harmoniyası
Onunla ilk tanışlığım rəhbərlik etdiyi 

Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsində 
olmuşdu. “Dan ulduzu” ansamblında 
piano arxasında ifa etdiyi mahnılar bu gün 
də unudulmur. İçərişəhərdəki iş otağında 
da piano var idi. İlk söhbətlərimizdən 
sonra həmin piano arxasına keçib bir neçə 
mahnı ifa etdi. Mən onun barmaqlarının 
pianonun dilləri üzərində necə çevik 
hərəkət etdiyini xüsusi maraqla izləyirdim. 
Sonra dedi ki, bu yaxınlarda ümummilli 
lider Hedər Əliyevə həsr etdiyi bir əsərin 
diskini hazırlayıb.Yaxın vaxtlarda onu 
televiziya ilə nümayiş etdirəcəklər.

Gülərüz insan idi. Musiqidən danışanda 
çöhrəsində qəribə bir təbəssüm yaranırdı. 
Deyidi ki, mən ömrümü musiqiyə, sənətə həsr 
etmişəm. Bu sənət mənim taleyimə yazılıb, 
Onsuz həyat mənim üçün heç nədir. 

Sonra dəfələrlə onunla görüşlərimiz 
oldu. Onu yaxından tanıdıqca, insanlığına, 
səmimiyyətinə heyran olurdum. Sadə, təmkinli 

insan idi. Şirin danışığı var idi. Saatlarla oturub 
onu dinləmək adama xüsusi rahatlıq gətirirdi.

Həsənağa müəllimlə söhbətlərimiz zamanı 
məni daha çox heyrətləndirən onun şəxsiyyəti 
idi. “Heyrətləndirmək” sözü sizə qəribə 
gəlməsin. Sənətlə şəxsiyyətin harmoniyası 
məndə həmişə heyrət yaradıb. Xatirimə gəlir, 
ötən əsrin 70-ci illərində sovet mətbuatında 
şəxsiyyət və sənət problemləri barədə geniş 
müzakirə gedirdi. Böyük sənətkarların şəxsi 
keyfiyyətləri barədə o qədər faktlar sadalanırdı 
ki, istər-istəməz sənət barədə təsəvvürlərə 
xətər toxunurdu. Amma Həsənağa müəllimin 
timsalında bütöv şəxsiyyət və kamil sənətkar 
obrazının cəmləşməsi məni uzun illərdən bəri 
formalaşmış bir çox qənaətləri “təftiş” etmək 
zorunda qoydu. Həsənağa Qurbanovu sadəcə 
sıradan bir musiqiçi kimi qiymətləndirmək, 
onun fəaliyyətinə bir bucaqdan baxmaqla bu 
virtouz sənətkarı ümumi dəyərləndirmədən 
kənarda qoymaq olardı. O, həm də bir 
vətəndaş, bir təşkilatçı, milli təəssübkeş, 

nəhayət dövlətçi bir insan olaraq gecəsini 
gündüzünə qataraq sanki vaxt və zaman 
məhfumuna qalib gəlmiş kimi özünü, ömrünü 
Azərbaycan naminə fəda edən adam idi. Bu 
qədər enerji, çalışqanlıq, millətsevərlik onda 
haradan idi?

Həsənağa müəllimin ömür yoluna nəzər 
salanda bu suala çox aydın cavab tapmaq 
olar. Əməkdar incəsənət xadimi Həsənağa 
Qurbanovun həyat yolu Naxçıvandan başla-
mışdı. Orada doğulub boya-başa çatmışdı. 
1976-cı ildə A.Zeynallı adına Bakı Orta İxtisas 
Musiqi Məktəbini, 1981-ci ildə Ü.Hacıbəyov 
adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını 
bitirmişdi.

Əmək fəaliyyətinə 1978-ci ildən Nax-
çıvan şəhər Mədəniyyət evində müəllim 
və C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan 
Dövlət Musiqili Dram Teatrında pianoçu kimi 
başlamışdır. Sonralar Ş.Qurbanov adına 
Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teat-
rında aparıcı dirijor, Naxçıvan Musiqi Texniku-
munun direktoru, Azərbaycan Televiziyasının 
“Dan ulduzu” instrumental ansamblının bədii 
rəhbəri vəzifələrində çalışmışdı. Bu ansamblın 
yaradıcısı, görkəmli musiqiçi Gülarə xanım 
Əliyevanın layiqli davamçısı olan Həsənağa 
Qurbanov istedadlı gənc musiqiçilərə böyük 
diqqət və qayğı göstərmiş, onların peşəkar 
musiqiçi kimi yetişmələri üçün gərgin əmək 
sərf etmişdir. Sonralar bir müddət bu ansamb-
la rəhbərlik də etmişdir.

2001-ci ildə Bakı Şəhər Mədəniyyət 
İdarəsinin rəisi vəzifəsinə irəli çəkilmişdir.

1998-ci il mayın 26-da Prezident 
sərəncamı ilə Əməkdar incəsənət xadimi fəxri 
adı ilə təltif edilmişdir.

Milli musiqimizin respublikanın hüdudların-
dan kənarda tanınmasında və təbliğində onun 
böyük xidmətləri olmuşdur.

Əməkdar incəsənət xadimi Həsənağa Qur-
banov 2007-ci ilin noyabrın 6-da 52 yaşında 
vəfat etmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
balansında olan ”Magic-1” gəmisi üçün “Cummins KTA19M”  

baş mühərriklərin ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə 

MÜSABIQƏ ELAN EDIR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə 
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 
 2022-ci il iyulun 28-i saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 

(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, 
daxili: 1071.

Ünvan- Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

“Sumqayıt Dəmir Beton-1” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

23 avqust 2022-ci il saat 12.00-da 
Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar küçəsi 59 nömrəli 
ünvanda “Sumqayıt Dəmir Beton-1” ASC 
səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığınca-
ğı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələ:
1. “Sumqayıt Dəmir Beton-1”ASC-nin 

ləğvetmə balansının və qalıq əmlakın iştirak-
çılar arasında bölünməsi planını əks etdirən 
hesabatın təsdiq olunması. 

Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə 
məlumatlarla (materiallarla) yığıncaq tarixindən 
əvvəlki üç iş günü ərzində cəmiyyətin ofisində 

Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar küçəsi 59 nömrəli 
ünvanda iş vaxtı tanış olmaq mümkündür. 

Əlaqə telefonu-(050) 299-34-16.
Qeydiyyat 23 avqust 2022-ci il saat 

 10.00-da başlayacaqdır.
Səhmdarlar ümumi yığıncaqda iştirak 

etmək üçün şəxsiyyətlərini təsdiqləyən sənədi, 
onların nümayəndələri isə öz şəxsiyyətlərini 
təsdiq edən sənədlə birlikdə notarial qay-
dada təsdiq olunmuş etibarnaməni təqdim 
etməlidirlər.

 “Sumqayıt Dəmir Beton-1”  
ASC-nin ləğvedicisi

Ləğv prosesində olan “Azər-Maya” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

23 avqust 2022-ci il saat 12.00-da Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 11-ci 
Dağlıq küçəsi 3105-ci məhəllədə ləğv prosesesində olan “Azər-Maya” ASC 
səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələ:
Ləğv prosesində olan “Azər-Maya” ASC-nin ləğvetmə balansınının və qalıq 

əmlakın iştirakçılar arasında bölünməsi planını əks etdirən hesabatın təsdiq 
olunması.

Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə məlumatlarla (materiallarla) 
yığıncaq tarixindən əvvəlki üç iş günü ərzində cəmiyyətin ofisində Bakı şəhəri, 
Nərimanov rayonu, 11-ci Dağlıq küçəsi 3105-ci məhəllədə iş vaxtı tanış olmaq 
mümkündür. 

Əlaqə telefonu: (012) 514-38-09
Qeydiyyat 23 avqust 2022-ci il saat 10.00-da başlayacaqdır. Səhmdarlar 

ümumi yığıncaqda iştirak etmək üçün şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədi, on-
ların nümayəndələri isə öz şəxsiyyətlərini təsdiqləyən sənədlə birlikdə notarial 
qaydada təsdiq olunmuş etibarnaməni təqdim etməlidirlər.

“Azər-Maya” ASC-nin Ləğvedicisi

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti 
“Yanğın təhlükəsizliyini birgə təmin 
edək” devizi altında tədbir keçirib

Fövqəladə Hallar Na-
zirliyi Dövlət Yanğın 
Nəzarəti Xidmətinin 

təşəbbüsü və təşkilatçılığı 
ilə “Yanğın təhlükəsizliyini 
birgə təmin edək” devizi 
altında SOCAR-ın aidiyyəti 
qurumlarının, həmçinin 
Bakı şəhəri, Səbail Rayon 
Icra Hakimiyyəti struktur-
larının iştirakı ilə birgə 
nümunəvi tədbir keçirilib.

FHN-in Dövlət Yanğın 
Nəzarəti Xidməti tərəfindən 
aidiyyəti qurumların, kom-
munal təsərrüfat işçilərinin 
dəstəyi ilə qeyd olunan 
ərazinin kol-kos və qamış-
lıqdan, tullantılardan 
təmizlənməsi, o cümlədən 
neft, qaz nəql edən boru-
ların təhlükəsiz istismar 
vəziyyətinə gətirilməsi, 
yaxınlıqdakı yaşayış evlərinin 
etibarlı mühafizəsi məqsədilə 
genişmiqyaslı abadlıq işlərinə 
start verilib. İşlərə ilkin 
olaraq neft quyuları, manca-
naq dəzgahları ilə yaşayış 
evlərinin mühafizə zonaların-
dakı quru kol-kos və qamışlıq 
sahələrinin təmizlənməsi ilə 
başlanılıb. Sonra ərazidən 
keçən kommunikasiya və 
yüksək gərginlikli elektrik ve-
rilişi xətlərinin mühafizə zolaq-
ları yaradılıb və ərazi məişət 
tullantılarından təmizlənib.

Qeyd edək ki, sözügedən 
ərazinin ümumi sahəsi 

təxminən 90 hektardır. 40 hek-
tar ərazidə yerləşən Mərkəzi 
neftyığma məntəqəsində 
sahələrdən gələn neftin 
qəbulu üçün 5 ədəd çən 
mövcuddur. Bunların beşi 
2000m3, iki çən isə 1000m3 
həcmdə xam neftin saxlan-
ması üçün nəzərdə tutulub və 
500 metr məsafədə yerləşən 
Neft Kəmərləri İdarəsinə bu 
çənlərdən neft nəql  olunur. 
Ərazidə 150 quyu, 70 ədəd 
mancanaq dəzgahı, neft 
çöküntüləri yığılan kiçik 
həcmli çənlər, kollektor və 
boru xətləri, qaz kompressor 
və separator qurğuları, neft 
qızdırıcı sobalar mövcuddur. 
Bununla yanaşı, ərazidən 
“Azərişıq” ASC-yə məxsus 
110 kV-luq yarımstansiyadan 
ayrılan yüksək gərginlikli elekt-
rik xətləri, “Azəriqaz” İB-nə 
məxsus Badamdar qəsəbəsi 
Qaztəmizləyici məntəqəsindən 
ayrılan 325 millimetrlik orta 
təzyiqli qaz boru kəməri keçir. 

Həmin ərazi sənaye zonası 
olmaqla, bilavasitə neft quyu-
larının yaxınlığında yerləşən 
yaşayış evlərinin mövcudluğu 
baxımından riskli yaşayış 
zonası hesab edilir. Ərazidəki 
neft və qaz nəqli borularının 
ətrafı qamışlıq, kol-kosdan 
ibarətdir. Bundan əlavə, 
yaxınlıqda inşaat işləri aparan 
müxtəlif şəxslər və şirkətlər 
tərəfindən də bu əraziyə tikinti-
məişət tullantıları, o cümlədən 
yanar materiallar da atılıb ki, 
bu da ərazinin yüksək risk 
qrupuna aid edilməsinə, real 
yanğına səbəb ola biləcək 
hala səbəb olub.

Xatırladaq ki, FHN Dövlət 
Yanğın Nəzarəti Xidməti 
ərazilərin təmiz saxlanılması 
sahəsində cavabdeh olan 
təşkilatlara qarşı mütəmadi 
olaraq yanğın təhlükəsizliyinə 
dair tələblər irəli sürür, inzibati 
tədbirlər görür.

“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda 
COVID-19 infeksiyasına  

68 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada 

Azərbaycanda yeni növ 
koronavirus (COVID-19) 
infeksiyasına 68 yoluxma 
faktı qeydə alınıb, 34 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti  yanında 
operativ qərargahdan verilən 
məlumata görə, indiyədək 
ölkədə, ümumilikdə, 794 min 
656 nəfərin koronavirus infek-
siyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 784 min 32 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 723 nəfər vəfat edib. Aktiv 
xəstə sayı 901 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə 
əlaqədar 1 min 840, bu günə qədər isə, ümumilikdə, 7 milyon 4 
min 415 test icra olunub. 

“Xalq qəzeti”

Müharibədə qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərin 
sosial problemləri daim diqqət mərkəzindədir 

Dövlət başçımız, həmçinin çıxışında 
sağlamlığını itirmiş hərbçilərin dövlət 
tərəfindən daim qayğı ilə əhatə olunma-
lı olduqlarını vurğulamış və yerlərdəki 
məmurlara da “Dövlət bunu edir və 
yerlərdə məmurlar da bunu heç vaxt 
unutmamalıdır.” – deyə ciddi mesaj 
vermişdir.

Həqiqətən də Prezidentin 
müşavirədəki çıxışında bildirdiyi kimi 
müharibədən sonra bir çox şəhid 
ailələrinə və müharibə əlillərinə dövlət 
tərəfindən mənzillər verilmişdir və 
ƏƏSMN-dən aldığımız məlumata 
görə, bu il Bakı şəhərində bu məsələ 
artıq tam həll olunacaq. Keçən il 3 min 
mənzil və fərdi ev verilmişdir, bu il 1500 
mənzil və ev verilir. Dövlət başçımız de-
mişdir: “Bütövlükdə, Birinci və İkinci Qa-
rabağ müharibələrinin şəhid ailələrinə 
və müharibə əlillərinə 12 min 500 
mənzil verilib. Ermənistanda nə qədər 
verilib? Sıfır! Bir koma da verilməyib, 
bir daxma da verilməyib. Yəni, əlbəttə, 
biz Ermənistanla özümüzü heç cür 
müqayisə etmək istəmirik. Amma 
bu, reallıqdır. İndi dünyada o qədər 
müharibələr olub - bizim bölgəmizdə, 
bizim coğrafiyaya yaxın ola yerlərdə, 
başqa yerlərdə. Hansı ölkə bunu edir? 
Mənə desinlər, mən eşitməmişəm. Ona 
görə etmirik ki, bununla öyünək, ona 
görə edirik ki, bunu mənəvi borc bilirik, 
edirik və edəcəyik. Bütün şəhid ailələri, 
hansılar ki, hələ növbədədir, yaxın 
gələcəkdə evlərlə təmin ediləcək”.

Qeyd edək ki, ölkəmizdə qazilərin 
sağlamlığının bərpası ilə məşğul olan 
reabilitasiya mərkəzləri yaradılmış və 
ən müasir texnologiyalarla təchiz edil-
mişdir. Bu mərkəzlərdə minlərlə xidmət 
göstərilir, müharibə əlilləri, veteranlar, 
şəhid ailələri üçün məşğulluq marafon-
ları keçirilir. Ümumiyyətlə, bu kateqori-
yadan olan insanları fəal işə cəlb etmək 

üçün böyük işlər görülür. 
Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, Prezi-

dent İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, 
2020-ci ilin dekabr ayından  müharibə 
əlillərinin yüksək texnologiyalı müasir 
protezlərlə təminatına başlanıb.  Ötən 
dövrdə 324  nəfər müharibə əlili yüksək 
texnologiyalı 338 ədəd müasir 4-cü 
nəsil protezlə təmin edilib. Onlardan 
124 nəfəri I Qarabağ müharibəsi əlilləri 
və Vətən müharibəsinə qədərki dövrdə 
hərbi səbəblərlə əlaqədar əliliyi olan 
şəxslərdir ki, 128 ədəd müasir protezlə 
təmin olunublar. 200 nəfəri isə 44 
günlük Vətən müharibəsində və sonrakı 
dövrdə yaralanaraq ətrafları amputasiya 
olunmuş qazilərdir və həmin şəxslərə 
ümumilikdə 210 ədəd yüksək texnologi-
yalı müasir 4-cü nəsil protez verilib.

ƏƏSMN-dən aldığımız məlumata 
görə, ümumilikdə, Vətən müharibəsi 
qazilərinin protezlə təminat prosesi ye-
kunlaşmaq üzrədir. Bugünlərdə Dövlət 
Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya 
Agentliyinin Protez-Ortopedik İstehsalat 
və Reabilitasiya Mərkəzində daha bir 
qrup müharibə əlili yüksək texnologi-
yalı müasir 4-cü nəsil protezlərlə təmin 
edilib. Təqdim edilən “Genium” tipli 
yüksək texnologiyalı protezlər aktivlik və 
funksionallığı ilə seçilir. Həmin protezlər 
istifadəçiyə köməkçi vasitələr olmadan 
sərbəst və inamlı hərəkətə, hərəkətin 
tam və daha dəqiq tənzimlənməsinə 
imkan verir.

Onu da demək yerinə düşər 
ki, ƏƏSMN tərəfindən 2021-ci ilin 
iyun ayında başlanan “Məşğulluq 
marafonu”na ötən dövrdə 654 
işəgötürən qoşulub. Şəhid ailəsi üzvləri 
və Vətən müharibəsində yaralanmış 
qazilərin məşğulluğuna dəstək məqsədi 
daşıyan marafona onlar 4 min 585 va-
kansiya təqdim ediblər. Həmin vakansi-
yalar üzrə artıq 2 min 500-ə yaxın şəhid 

ailəsi üzvü və qazi işlə təmin olunub. 
Onlardan 2 min 44 nəfəri qazi, qalanları 
şəhid ailələrinin üzvləridir.

Dövlət Məşğulluq Agentliyi 
tərəfindən isə şəhid ailələri və qazilərə 
özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində 
müvafiq dəstək tədbirlərinin göstərilməsi 
davam edir. Bu gün fəxrlə demək olar 
ki, bir qrup qazi proqram çərçivəsində 
seçdikləri biznes istiqamətləri üzrə 
mal və materiallarla təmin olunublar. 
Verilmiş avadanlıqlar hesabına onlar 
kiçik təsərrüfat və müəssisələrini yara-
dıblar. Son 1 həftə ərzində isə agentlik 
tərəfindən bu kateqoriyadan olan 170 
şəxsə aktivlər təqdim edilib. Ümumilikdə 
agentlik tərəfindən cari ilin ötən dövrü 
ərzində 915 şəhid ailəsi, qazi və onun 
ailə üzvünün özünüməşğulluq proqra-
mına cəlb olunması və onlar üçün kiçik 
təsərrüfatların yaradılması təmin edilib. 
Proqrama cəlb olunan şəxslərə istehsal, 
xidmət və kənd təsərrüfatı üzrə biznes 
zərflər təklif olunur. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, şəhid 
ailəsi üzvləri və Vətən müharibəsi 
iştirakçıları ilə Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ötən 
həftə keçirilən görüşdə zəfərdən sonra 
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə icra 
olunan sosial dəstək tədbirlərindən bəhs 
olunub. Görüşdə müharibədən sonrakı 
dövrdə şəhid ailələrinin, qazilərimizin 
sosial müdafiə və aktiv məşğulluq proq-
ramları, reabilitasiya xidmətləri ilə əhatə 
olunması üçün aparılan işlər diqqətə 
çatdırılıb. Bildirilib ki, postmüharibə 
dövründə şəhid ailəsi üzvləri və 
qazilərdən ibarət 100 min şəxsə 190 min 
xidmət göstərilib. Onlardan 93 min şəxsə 
proaktiv qaydada 104 min sosial ödəniş 
təyin olunub. O cümlədən, şəhidlərin 
ailə üzvləri olan 7 min 979 nəfərə, İkinci 
Qarabağ müharibəsi veteranları olan 
81 min 856 şəxsə aylıq sosial ödənişlər 

təyin olunub. Müharibədə yaralanmış 
və müalicə müddəti bitmiş hərbçilərdən 
3 min şəxsə əlillik və sosial ödənişlərin 
təyinatı aparılıb. Şəhid ailələri və 
müharibə əlillərinin mənzillə təminatı 
proqramı keçən il 5 dəfə genişləndirilib 
və postmüharibə dövründə 3 min 500, 
ümumilikdə, ötən dövrdə 12 min 500 
şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və 
fərdi evlə təmin edilib. Son 4 ildə 1500, 
postmüharibə dövründə 264, bu il 100, 
ümumilikdə ötən dövrdə 7 min 450 
müharibə əlilinə minik avtomobili verilib.

Vətən müharibəsindən sonra, 
həmçinin 12,1 mindən çox qazi və 
şəhid ailəsi aktiv məşğulluq proqram-
larına cəlb edilib. ƏƏSMN sistemində 
müharibə iştirakçılarının işlə təminatına 
xüsusi diqqət yetirilir və bu sistemdə 
çalışanlardan da 176 nəfəri müharibə 
iştirakçısıdır. Postmüharibə dövründə 
İkinci Qarabağ müharibəsinin 200 
hərbçisi, ümumilikdə, 300 müharibə 
əlili yüksək texnologiyalı son nəsil 
protezlərlə, 1400-dən çox müharibə əlili 
19,3 mindən çox reabilitasiya vasitəsi, 
2500 qazi reabilitasiya xidmətləri, 5 min 
ailə sosial-psixoloji xidmətlərlə təmin 
olunub.

Ötən il şəhid ailələri, müharibə 
əlilləri, Milli Qəhrəmanların təqaüdləri, 
bu ilin əvvəlindən müavinətlər növbəti 
dəfə orta hesabla 60 faiz, son 4 ildə 
şəhid ailələri, müharibə əlillərinə təqaüd 
və müavinətlər orta hesabla 2,5 dəfə, 
müharibə əlillərinə müavinət 2 dəfədən 
çox, orta aylıq pensiya 75 faiz artıb. 
Görüşdə bildirilib ki, qeyd olunan dəstək 
tədbirləri, şəhid ailələri, müharibə 
iştirakçıları ilə bağlı sosial proqramların 
genişləndirilməsi işləri davam edəcək.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev bu ilin altı ayının yekunlarına həsr 
olunan müşavirədə postmüharibə dövründə şəhid ailələrinə 
və müharibə əlillərinə dövlət qayğısının çoxşaxəli  olduğunu 
 bildirmişdir. Dövlətimizin başçısı Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) bu istiqamətdəki fəaliyyətini 
yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Müharibədə qəhrəmanlıq 
göstərmiş hərbçilərin sosial problemləri daim diqqət 
mərkəzindədir və  müvafiq göstərişlər verilmişdir. Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu müddət ərzində, müharibədən sonrakı 
dövr ərzində böyük işlər görüb, bunu hamı bilməlidir. Müharibədə 
əlil olmuş demək olar ki, bütün hərbçilər artıq ən müasir protezlərlə 
təmin olundular. Dördüncü nəsil protezlər – o protezlər ki, insan 
rahat yaşaya bilər, gəzə bilər, hətta futbol oynaya bilər, qaça bilər. 
Biz bunu edirik. Bu, çox bahalı texnikadır və o texnologiya elədir 
ki, vaxtaşırı dəyişdirilməlidir. Biz bunu edirik və edəcəyik”.
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