Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 2018-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş
HESABATI
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə aprel ayının
9-da Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilmişdir.
İclası giriş nitqi ilə açan cənab İlham Əliyev cari ilin birinci rübündə ölkəmizin uğurla
inkişaf etdiyini, qarşıda duran bütün vəzifələrin yerinə yetirildiyini və 2018-ci ili də uğurla
başa vurmaq üçün bu müsbət dinamikanın ilin sonuna qədər saxlanılmasının və daha da
artırılmasının vacibliyini qeyd etmişdir.
Dövlət başçısı cari ilin birinci rübündə ölkəmizdə bir neçə mötəbər beynəlxalq
tədbirin, o cümlədən VI Bakı Qlobal Forumunun, Qoşulmama Hərəkatının xarici işlər
nazirlərinin konfransının keçirildiyini və bu tədbirlərin ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu
artırdığını, Azərbaycanı dünyaya müasir, inkişafda olan ölkə kimi təqdim etdiyini
söyləmişdir.
Eyni zamanda, birinci rübdə ölkəmizə 7 dövlət və hökumət başçısının səfər etdiyini,
ilk dəfə olaraq regional əməkdaşlıq çərçivəsində qonşularla dördtərəfli əməkdaşlıq
formatına start verildiyini qeyd etmişdir.
Bütün görüşlərdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə
bağlı Azərbaycanın mövqeyinin, münaqişə ilə bağlı həqiqətlərin söylənildiyini diqqətə
çatdıran ölkə başçısı, Dağlıq Qarabağın əzəli, tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu, işğalçı
dövlət tərəfindən işğal edildiyini və bunun nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlının
etnik təmizləməyə məruz qaldığını, tarixi abidələrin, məscidlərin erməni vandalları
tərəfindən dağıdıldığını bildirmişdir.
Bütün beynəlxalq təşkilatların bu münaqişə ilə bağlı ədalətli, beynəlxalq hüquqa
söykənən qərar və qətnamələr qəbul etdiyini qeyd edən dövlət başçısı bu münaqişənin
yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapacağını vurğulamışdır.
Eyni zamanda, münaqişənin həlli ilə bağlı hərbi amilin də rolu olduğunu söyləyən
cənab Prezident, ordu quruculuğunun prioritet məsələ olaraq qaldığını, son illər ərzində
güclü hərbi potensialın yaradıldığını, genişmiqyaslı hərbi təlimlərin keçirildiyini nəzərə
çatdırmışdır.
Bununla paralel olaraq bütün regional addımların, təşəbbüslərin həm ölkənin
maraqlarının təmin edilməsinə, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına, həmçinin, işğalçı
dövlətin təcrid vəziyyətinə salınmasına hesablandığını diqqətə çatdıran cənab İlham
Əliyev cari ilin birinci rübündə Azərbaycan iqtisadiyyatının 2,3 faiz, qeyri-neft sektorunun
təxminən 3 faiz, sənaye istehsalının 2 faiz, qeyri-neft sənayesinin isə təxminən 10 faiz,
kənd təsərrüfatının 4,2 faiz artdığını qeyd etmişdir.
Eyni zamanda, ölkə iqtisadiyyatına 3,5 milyard dollar sərmayə qoyulduğunu, valyuta
ehtiyatlarının 2,2 milyard dollar artdığını və hazırda 44,2 milyard dollar təşkil etdiyini, xarici
ticarət dövriyyəsinin 31 faiz, ümumi ixracın 24 faiz, qeyri-neft ixracının isə 37 faiz artdığını,
inflyasiyanın 4 faiz olduğunu, əhalinin gəlirlərinin təxminən 10 faiz artdığını, maaş və
pensiyaların artırıldığını söyləmişdir,
Dövlət başçısı birinci rübdə ölkədə 31 mini daimi iş yeri olmaqla 34 min yeni iş yeri
açıldığını, ümumilikdə isə 2004-cü ildən bu günə qədər 1 milyon 500 min yeni daimi iş yeri
yaradıldığını diqqətə çatdırmışdır.
Cari ilin birinci rübündə Dövlət İnvestisiya Proqramında nəzərdə tutulan bütün
məsələlərin öz həllini tapdığını, yeni xəstəxanalar, məktəblər, idman obyektləri, “ASAN
xidmət” mərkəzləri tikildiyini, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin xətti ilə sosial evlərin
tikintisində irəliləyiş olduğunu, özəl sektora, tikinti sektoruna böyük vəsait qoyulduğunu,

təkcə Bakı şəhərində təqribən 150-yə yaxın hündürmərtəbəli binanın tikintisinin nəzərdə
tutulduğunu bildirmişdir.
Bütün infrastruktur layihələrinin uğurla icra edildiyini söyləyən ölkə başçısı, Cənub
Qaz Dəhlizinin yaradılması ilə bağlı çox önəmli addımlar atıldığını, bu il layihənin 3 önəmli
hissəsinin – TANAP, Cənubi Qafqaz Kəməri və “Şahdəniz-2” layihələrinin başa çatacağını
və bunun tarixi nailiyyət olduğunu nəzərə çatdırmışdır.
Cənab Prezident Azərbaycanın ərazisində Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı
bütün işlərin tamamlandığını, bundan sonra ancaq dəmir yolunun modernləşdirilməsi ilə
bağlı işlərin aparılacağını qeyd etmişdir.
Dövlət başçısı ölkədə ümumi inkişaf dinamikasının çox müsbət olduğunu,
Azərbaycanın dünyada daha çox tanındığını və turistlərin sayının getdikcə artdığını, o
cümlədən birinci rübdə bu sahədə 12,5 faiz artım olduğunu diqqətə çatdırmışdır.
Yekun nitqində birinci rübdə əldə edilən göstəricilərin Azərbaycanın uğurlu inkişafını
əks etdirən göstəricilər olduğunu söyləyən cənab İlham Əliyev, islahatların davam
etdirilməsinin vacibliyini vurğulamış, ölkənin daha da güclənməsi, müasirləşməsi və
dayanıqlı uzunmüddətli inkişafının təmin edilməsi üçün bu il nəinki iqtisadi, bütün digər
sahələrdə də islahatların aparılacağını diqqətə çatdırmışdır.
Vergi sistemində aparılan ciddi islahatların davam edəcəyini, sağlamlaşdırma
prosesi istiqamətində əlavə addımlar atılacağını söyləyən ölkə başçısı bildirmişdir ki,
dünyada mövcud olan ən müsbət, ən şəffaf praktika Azərbaycanda tətbiq edilməli və
bütün maliyyə sistemi tam şəffaf mexanizm kimi işləməlidir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyi istiqamətində son illər atılan
addımların təqdirəlayiq olduğunu qeyd edən cənab Prezident, Davos İqtisadi Forumunun
hesablamalarında Azərbaycanın 35-ci yerə yüksəlməsinin tarixi nailiyyət olduğunu
bildirmişdir.
Sahibkarlığın inkişafına kompleks şəkildə yanaşıldığını, institusional islahatlar
aparıldığını, sahibkarlara maliyyə resursları, metodik tövsiyələr verildiyini, dövlət tərəfindən
kənd təsərrüfatı texnikası alındığını, subsidiyalar verildiyini, meliorativ tədbirlərə böyük
vəsait xərcləndiyini söyləyən dövlət başçısı, bu il sahibkarlara dövlət tərəfindən güzəştli
şərtlərlə 170 milyon manat vəsait ayrıldığını, 28 investisiya təşviqi sənədinin verildiyini
diqqətə çatdırmışdır.
Azərbaycanda sənaye istehsalının artdığını söyləyən ölkə başçısı cari ildə
Mingəçevir Yüngül Sənaye Parkında 2 böyük müəssisə, iplik fabriklərinin, Neftçala Sənaye
Məhəlləsində avtomobil zavodunun açıldığını qeyd etmişdir.
Kənd təsərrüfatının 4,2 faiz artdığını bir daha vurğulayan ölkə başçısı, ərzaq
təhlükəsizliyi məsələlərinə daha böyük diqqət yetirilməsinin vacibliyini vurğulamış,
pambıqçılıq, baramaçılıq, tütünçülük, çəltikçilik, çayçılıq, fındıqçılıq, sitrus meyvəçiliyi üzrə
həyata keçirilən və müsbət nəticələr verən tədbirlərin davam etdiriləcəyini nəzərə
çatdırmışdır.
Ailə Biznesinə Asan Dəstək (ABAD) mərkəzləri yaradıldığını söyləyən cənab İlham
Əliyev, bunun həm sahibkarlığın, həm də biznesin inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti
olduğunu, ABAD mərkəzlərində rəqabətqabiliyyətli məhsulların yaradıldığını bildirmişdir.
Dövlət başçısı cari ildə 5-6 min insanın özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə
ediləcəyini və bunun işsizliyin aradan qaldırılması və yoxsulluğun azaldılması
istiqamətində önəmli addım olacağını vurğulamışdır.
Qarşıda duran vəzifələri qeyd edən cənab Prezident bildirmişdir ki, ilin sonuna
qədər ölkədə qazlaşdırma 95 faizə çatmalı, alternativ enerji mənbələri yaradılmalı - külək,
günəş, su elektrik stansiyaları tikilməli, 24 saat içməli su ilə təminat 100 faiz olmalı, 300dən çox subartezian quyusu qazılmalıdır. Bu il 2 min kilometr uzunluğunda yeni yollar,
600-dən çox kənd yolu salınacağını və 2004-cü ildən başlayaraq bu ilin sonuna qədər
salınacaq yolların ümumi uzunluğunun 15 min kilometrə çatacağını söyləmişdir.
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Dövlət başçısı sosial infrastrukturla bağlı bu il bir neçə şəhərdə yeni mərkəzi rayon
xəstəxanalarının açılışının nəzərdə tutulduğunu, bölgələrdə 137 modul tipli məktəb
tikiləcəyini, Bakı şəhərində isə yay aylarında 10-dan çox məktəbin əsaslı təmir ediləcəyini,
məcburi köçkünlər üçün yeni evlərin istifadəyə veriləcəyini nəzərə çatdırmışdır.
Yekun nitqinin sonunda cənab İlham Əliyev əminliklə Azərbaycanın bundan sonrakı
dövrdə də uğurla inkişaf edəcəyini, bütün planların həyata keçiriləcəyini vurğulamışdır.
Ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişaf tempinin saxlanılmasında Nizami
rayonunun da öz yeri və payı vardır.
07 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin yeni inzibati binasının açılışı mərasimində iştirak
etmişdir.
27 mart 2018-ci il tarixində isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva
B.Çobanzadə küçəsi ilə M.Abbasov küçələrinin kəsişdiyi ərazidə tikilmiş Bona Dea
Beynəlxalq Hospitalının açılışında iştirak etmişlər.
2018-ci ilin birinci rübündə rayonda fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 114,3
milyon manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal edilmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq
dövrünə nisbətən 13,3 faiz çoxdur. Sənayedə istehsalın 32,1 faizi qeyri-dövlət sektoruna
aiddir.
Hesabat dövründə istehsal olunmuş məhsulun 89,4 faizi istehlakçılara
göndərilmişdir.
2018-ci ilin 3 ayı ərzində ixrac olunmuş malların dəyəri 9,2 milyon manat təşkil
etmişdir. Xaricə siqaret məmulatları, paslanmayan poladdan məhsullar, polietilen çuvallar,
şokolad konfetlər ixrac olunmuşdur.
Hesabat dövründə öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 42,6 milyon
manat olmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,2 dəfə çoxdur.
3 ay ərzində rayonda iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı üçün bütün maliyyə
mənbələri hesabına əsas kapitala 1.5 milyon manat həcmində investisiya yönəldilmişdir.
2018-ci ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 548,2
milyon manat, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi isə 99,4 milyon manat olmuşdur.
Hesabat dövründə rabitə sahəsində 91,8 milyon manat dəyərində (ötən ilin müvafiq
dövrünə nisbətən 8,7 faiz çox), nəqliyyat sahəsində isə 24,6 milyon manat dəyərində
xidmətlər göstərilmişdir.
Yanvar-mart aylarında rayonda 985 yeni iş yeri açılmışdır ki, ondan 90-ı yeni
açılmış, 285-i mövcud müəssisə və təşkilatlara, 20-si fəaliyyətini bərpa edən
müəssisələrə, 590-ı isə fiziki şəxslərə aiddir.
Cari ilin yanvar-fevral aylarında orta aylıq əmək haqqı 645,6 manat təşkil etmişdir
ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 11,0 faiz çoxdur.
2018-ci ilin 3 ayı ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Nizami rayon şöbəsi
tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən 702 min manat vəsait
toplanmışdır. Ötən dövr ərzində 652 fiziki şəxs qeydə alınmışdır.
Rayon üzrə əmək pensiyaçılarının ümumi sayı 24175 nəfər olmuş, 2018-ci ilin I
rübündə 143 nəfərə yeni pensiya təyinatı aparılmışdır.
Rayon üzrə orta pensiyanın məbləği 241,51 manat təşkil etmişdir.
Ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı 1432 nəfər təşkil etmişdir ki, onlardan da
2018-ci ilin birinci rübü ərzində 126 ailəyə ünvanlı sosial yardım təyin edilmiş, hər bir ailə
üzrə orta aylıq məbləğ 150 manat təşkil etmişdir.
İqtisadiyyatda müşahidə edilən sabit artım tempi ölkənin sosialyönümlü inkişafını
təmin etmiş, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni iş yerlərinin açılması və
məşğulluğun artırılması üçün əlverişli şərait yaratmışdır.
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2018-ci ilin birinci rübündə Nizami Rayon Məşğulluq Mərkəzində işaxtaran kimi
1760 nəfər qeydiyyata götürülmüşdür. Mərkəzə müraciət edənlərdən 660 nəfəri münasib
işlə təmin edilmişdir.
Hesabat dövründə Mərkəz tərəfindən “Ərazi Məşğulluq Proqramı”nın kvota
normasına uyğun olaraq 19 müəssisədə sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan
vətəndaşlardan 21 nəfəri işlə təmin olunmuşdur.
Fəaliyyətdə olan müəssisələr tərəfindən Mərkəzə 1221 boş iş yeri təqdim edilmişdir.
Ötən dövrdə 8 nəfərə işsizlik statusu verilmiş, 8 nəfərə işsizlik müavinəti təyin
olunmuşdur. Hesabat dövründə işsizlik müavinəti alanlardan 3 nəfəri öz məşğulluğunu
təmin etmişdir.
2018-ci ilin birinci rübündə ictimai-siyasi və humanitar sahələr üzrə bir sıra
işlər həyata keçirilmişdir.
20 Yanvar faciəsinin iyirmi səkkizinci ildönümü münasibətilə “Qanlı Yanvar –
Xalqımızın milli əzmkarlıq salnaməsi” adlı ümumrayon tədbiri təşkil olunmuş, həmçinin
rayon ərazisində yaşayan 20 Yanvar şəhid və əlil ailələrinin iştirakı ilə Rayon İcra
Hakimiyyətində görüş keçirilmiş, onların hər birinə maddi yardım edilmişdir.
Xocalı soyqırımının iyirmi altıncı ildönümü ilə bağlı 129 №-li tam orta məktəbdə
geniş rayon ictimaiyyətinin iştirakı ilə anım tədbiri keçirilmiş, tədbirdə “Erməni təcavüzünün
tanıdılması” İctimai Birliyinin sədri, əslən Xocalıdan olan jurnalist Səriyyə Müslümqızının
Xocalı faciəsinə həsr etdiyi “Xocalıdan əsən yellər”adlı sənədli filminin təqdimatı olmuşdur.
24 fevral 2017-ci il tarixində isə Rayon İcra Hakimiyyətində rayonda məskunlaşan
37 Xocalı ailəsinin üzvləri ilə görüş keçirilmiş, hər bir ailəyə maddi yardım göstərilmişdir.
Rayonda “İlaxır çərşənbə” günü – Novruz bayramı münasibətilə müxtəlif tədbirlər
keçirilmişdir. Bayrama hazırlıqla əlaqədar 10-11 mart 2018-ci il tarixlərində rayon
ərazisində iməciliklər keçirilmiş, abadlıq, sanitar-təmizlik işləri görülmüş, müxtəlif
ünvanlarda 400-dən çox ağac əkilmişdir.
Mart ayının 13-də “Yel çərşənbəsi” günü münasibətilə Keşlə qəsəbəsindəki istirahət
parkında və B.Nuriyev 69 ünvanında sakinlərin iştirakı ilə bayram şənlikləri keçirilmişdir.
Martın 19-da isə Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən Heydər Bağı Park-Bulvarda
ictimaiyyət nümayəndələrinin, millət vəkillərinin, habelə təhsil, səhiyyə müəssisələrinin,
idarə və təşkilat kollektivlərinin iştirakı ilə ümumrayon bayram şənliyi keçirilmişdir. Bayram
tədbirində tanınmış müğənnilərin çıxışları olmuş, həmçinin Nizami Mədəniyyət Mərkəzi və
təhsil müəssisələri tərəfindən müxtəlif milli oyun və folklor nümunələri nümayiş etdirilmiş,
adət-ənənələrimizi əks etdirən sərgilər təşkil olunmuşdur.
16-19 mart tarixlərində 1564 aztəminatlı şəhid, əlil və müharibə veteranları
ailələrinə, məcburi köçkünlərə, tənha və kimsəsiz qocalara ərzaq yardımı edilmiş, 800
uşaq Novruz şənliklərinə göndərilmişdir.
Zərərli vərdişlərə, xüsusilə də narkomanlığa, habelə dini radikalizm və ekstremizmə
qarşı mübarizə sahəsində də müvafiq işlər görülmüşdür. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı
yanında fəaliyyət göstərən Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizə üzrə komissiya tərəfindən illik iş və tədbirlər planına əsasən aidiyyəti
qurumlarla birgə yuxarı sinif şagirdlərinin, müəllim və valideynlərin iştirakı ilə 238 №-li tam
orta məktəbdə “Məişət zorakılığı və narkomaniya”, 229, 328 №-li tam orta məktəblərdə və
Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyində “Narkomaniya ən ağır zərərli vərdişdir”
mövzusunda, Dini işlər üzrə komissiya tərəfindən isə Bakı Texniki Kollecində “Gəncləri
radikal meyillərdən qoruyaq!”, 238 №-li tam orta məktəbdə “İslamda vətənpərvərlik
tərbiyəsi” və Keşlə qəsəbəsindəki 328 №-li tam orta məktəbdə “İslam həmrəyliyi: dini
radikalizmə və ekstremizmə yox deyirik!” adlı maarifləndirici tədbirlər keçirilmiş, dini
radikalizm və ekstremizmin fəsadlarından bəhs edən “Şəhadət” filmi nümayiş olunmuşdur.
Bunlardan əlavə, 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü münasibətilə Rayon
İcra Hakimiyyətində “Tarixi yaddaşımızdan silinməyən soyqırım” adlı tədbir keçirilmiş, Milli
Məclisin deputatı, tarixçi alim Fəzail İbrahimli tədbirdə geniş məruzə ilə çıxış etmişdir.
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26 mart tarixində “Ölkəmizi tanıyaq” tur aksiyası çərçivəsində rayon məktəblilərinin
Naxçıvan şəhərinə təntənəli yolasalma, 29 mart tarixində isə qarşılanma mərasimləri təşkil
olunmuşdur.
Göstərilən müddətdə səhiyyə sahəsində də bir slra işlər həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığının icrasını
təmin etmək məqsədilə 15.02.2018-ci il tarixdən 26 №-li Şəhər poliklinikasında, 18 və 32
№-li Birləşmiş Şəhər Xəstəxanalarında 18 yaşdan yuxarı rayon əhalisinin pulsuz tibbi
müayinədən keçirilməsinə başlanılmışdır. Artıq mart ayının 31-dək 42440 nəfər tibbi
müayinədən keçmiş, onlardan 1606 nəfəri ambulator, 106 nəfəri isə stasionar müalicəyə
cəlb olunmuşdur.
Rayon əhalisinin pulsuz tibbi müayinədən keçirilməsi tədbirləri davam etdirilir.
Bununla yanaşı, Heydər Bağı Park-Bulvarda “Dünyagöz” Bakı Xəstəxanasının
Mobil Göz Klinikası tərəfindən rayon sakinləri üçün ödənişsiz göz müayinəsi aksiyası
keçirilmişdir.
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018-ci ilin birinci rübü ərzində rayonda
kəskin bağırsaq infeksiyaları 6,3 faiz, ümumi bağırsaq qrupu 36,2 faiz, skarlatina 3 hadisə,
salmonelyoz 2 hadisə azalmışdır.
2018-ci ilin birinci rübündə rayonun istehsal sahələrindən 31 müəssisə
sertifikatlaşmaya cəlb edilmiş, 92 müxtəlif çeşiddə istehsal məhsuluna sertifikat alınmışdır.
2018-ci ilin birinci rübündə rayonun daxili imkanları hesabına Keşlə qəsəbəsindəki
227 №-li tam orta məktəbdə Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən əsaslı təmir işlərinə
başlanılmışdır, Milli Sağlamlıq Mərkəzinin tikintisində son tamamlama işləri görülür.
2018-ci ilin 3 ayı ərzində rayonun xidmət və təsərrüfat idarələri tərəfindən
tabeçiliklərində olan ayrı-ayrı təsərrüfatlarda aşağıdakı işlər görülmüşdür.
Rayon ərazisindəki yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini istiliklə təmin etmək
məqsədilə “Azəristiliktəchizat” ASC-nin 4 və 16 saylı İstilik Sistemləri İstismar Sahələri
tərəfindən rayonun ərazisində yerləşən 33 qazanxanaya və 1 istilik məntəqəsinə xidmət
göstərilir. Cari ilin ötən dövrü ərzində 4 və 16 saylı İSİS-lər tərəfindən ayrı-ayrı ünvanlarda
256 p/m istismara yararsız müxtəlif diametrli borular dəyişdirilmiş, 59, 61, 62, 74, 76, 283,
210, 233 və 526 saylı qazanxanalarda 2 müxtəlif markalı qazanlar əsaslı təmir edilmiş, 16
qazan cari təmir edilmiş, 7774 metr balansda olan qaz xətləri yoxlanılmış, aşkar olunmuş
qaz sızmaları ləğv edilmiş, 10 qazan mexaniki üsulla təmizlənmiş, nəzarət cihazları və
avtomatik avadanlıqlar işlək vəziyyətə gətirilmiş, 4 nasos əsaslı, 9 nasos cari təmir
olunmuş, 3 nasos yenisi ilə əvəzlənmiş, 420 siyirtmə təftiş edilmiş, 10 siyirtmə cari, 64
siyirtmə əsaslı təmir edilmiş, 12 siyirtmə yenisi ilə əvəzlənmiş, 35 qoruyucu klapanda təmir
işləri aparılmış, 44 çirktutan təmizlənmiş və 8 uçmuş kamera bərpa edilmişdir. Görülmüş
işlər nəticəsində mövsüm ərzində istilik alan binaların sayı 408-dən 426-ya çatdırılmışdır.
Rayonun Qaz təsərrüfatı üzrə 3 ay ərzində 153 p/m müxtəlif diametrli qaz xətləri
çəkilmiş, 320 mexaniki sayğac “Smart-kart” tipli sayğacla əvəz edilmiş, istismara yararsız
vəziyyətdə olan 3 qaz tənzimləyici müasir tələblərə cavab verən yeni ŞQTM markalı qaz
tənzimləyicilərlə əvəz edilmişdir. Ötən dövr ərzində 80 ünvanda qaz sızması ləğv edilmiş,
məcburi köçkünlərin sıx məskunlaşdıqları yataqxanalarda monitorinqlər keçirilmiş, aşkar
olunmuş şlanq birləşmələri ləğv edilmiş, müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülmüşdür.
C.Naxçıvanski küçəsində istismara yararsız 110 p/m yeraltı qaz xətti dəyişdirilmiş,
M.Əliyev küçəsində D-377 mm-lik qaz borusu D-530 mm-lik boru ilə əvəzlənmişdir.
“Azərişıq” ASC-nin Nizami Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi tərəfindən
63314 abonentə xidmət edilir ki, onunda 59703-ü əhali, 3611-i isə qeyri-əhali kimi
qeydiyyatdadır. Elektrik enerjisi ilə təchizatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə cari ilin 3 ayı
ərzində 150 sayğac, 104 sayğac panosu quraşdırılmış, 326 m kabel xətti çəkilmiş, 14
ünvanda 400 A-lik paylayıcı lövhə yenisi ilə əvəzlənmiş, 160 m hava xətti kabellə əvəz
edilmiş, 241 m 10 kV-lık kabel xətti deyişdirilmiş, 60 TM və KTM-lər təftiş edilmiş, 10 TM
və 18 KTM də cari təmir işləri aparılmışdır. Babək prospektinin yenidənqurulması ilə bağlı
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prospektə 1500 metr uzunluğunda müxtəlif yerlərdə keçidlər üçün borular atılmış, yolun
hərəkət hissəsinə düşən və uzunluğu 1300 metr olan mövcud kabel xətlərinin yeri
dəyişdirilmişdir.
Nizami rayon Sukanal İdarəsi tərəfindən rayonun ərazisində yerləşən 219 km su və
106,4 km kanalizasiya xətlərinə xidmət göstərilir. Rayon əhalisini daimi içməli su ilə təmin
etmək, kanalizasiya sularının maneəsiz axıdılması məqsədilə ötən dövr ərzində Rayon
Sukanal İdarəsi tərəfindən 438 qəza halı aradan qaldırılıb, 1234 p/m istismara yarasız
müxtəlif diametrli su boruları yeniləri ilə əvəzlənmiş, 8 siyirtmə, 12 elektrik mühərrikləri, 10
su nasosu təmir edilmiş, 10 yaşayış binasının mənzil daxili dik dayaq su xətləri pilləkən
qəfəsəsinə çıxarılaraq mənzillərə smart kart tipli sayğaclar quraşdırılmış, kanalizasiya
sistemlərində baş vermiş 1755 tutulma halı ləğv edilmiş, 13 kanalizasiya luku yenisi ilə
əvəz edilmiş, 10 kanalizasiya quyusu asfalt örtüyü səviyyəsinə qaldırılmış və istismara
yarasız 192,4 p/m kanalizasiya boruları dəyişdirilmişdir.
Su təchizatı üzrə 56611 abonentə xidmət göstərilmişdir ki, onlardan 54219 nəfər
sayğaclı, 2392 nəfər sayğacsızdır. Smart kart tipli 43295 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.
Hazırda istər sayğacların quraşdırılması, istərsə də əhalinin daimi su təchizatı ilə bağlı
işlər davam etdirilir.
“Lifttəmir” İstehsalat Birliyi, “Temp” Dövlət Müəssisəsi tərəfindən Nizami rayonunun
ərazisində olan 411 sərnişin liftinə xidmət göstərilir. Ötən 3 ay ərzində “Temp” Dövlət
Müəssisəsi tərəfindən 4 ədəd 3,5 kV-luq elektrik mühərriki, 5 ədəd 380/110 kV-luq
transformator, 8 ədəd 0,18 kV-luq elektrik mühərriki, 4 əyləc dolağı, 4 ədəd əsas şkif təmir
edilmiş, 316 metr müxtəlif diametrli buraz yenisi ilə əvəz edilmişdir.
Küçə və məhəllələrin işıqlandırılması istiqamətində ötən 3 ay ərzində 17 dirək
quraşdırılmış, 1430 p/m kabel xətti çəkilmiş, 310 lampa dəyişdirilmiş və 54 çıraq
quraşdırılmışdır.
Mart ayında rayonun ərazisində yerləşən məktəb və təhsiləqədər uşaq
müəssisələrindəki küçə işıqları təftiş edilmiş və aşkar olunmuş qəzalar aradan
qaldırılmışdır.
Kommunal mənzil fondunun istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, onun qorunub
saxlanılması məqsədilə 4856 m2 şüşəli ruberoid, 160 m2 şifer dam örtüyü təmir edilmiş, 60
p/m su xətti, 54 p/m kanalizasiya xətti, 170 p/m yağış su boruları dəyişdirilmiş, ümumi
istifadə yerlərinin sınmış 206 m2 şüşəsi yenisi ilə əvəz edilmiş, 26 mövcud giriş qapıları, 25
pəncərə təmir olunmuş, 1020 p/m tüstü bacası və ventilyasiya kanalları təmizlənmiş, 9
divar sobası təmir olunmuş, xidməti binalarda uzun müddət istismarda olan 186 p/m lift
kabeli dəyişdirilmişdir.
2018-ci ilin ötən 3 ayı ərzində R.Rüstəmov küçəsi 54, 56, 58, 60, 74 saylı binaların
yumşaq dam örtüyü maili dam örtüyü ilə əvəzlənmiş, binalar əsaslı təmir edilmişdir.
Mart ayında 214 №-li məktəbin stadionuna 3500 m2, M.S.Ordubadi küçəsinə 2200
2
m , Kimya-Biologiya liseyinin ətrafındakı səkiyə 280 m2, 229 №-li məktəbin ətrafındakı
məhəllədaxili yola 420 m2, 210 №-li məktəbin qarşısından keçən məhəllədaxili yola 960
m2, Ə.Kürçaylı küçəsinə 1440 m2, C.Naxçıvanski küçəsi 50, 52, 54 №-li binaların ətrafında
olan məhəllədaxili aralıq yoluna 360 m2, Nəsimi küçəsi 32 ünvanındakı səkiyə 1230 km2,
Keşlə qəsəbəsinin müxtəlif küçələrinə 5240 m2 asfalt örtüyü salınmış, 229 №-li məktəbin
hasarı boyunca uzunluğu 60 metr olan səki tikilmişdir.
Ümumilikdə rayonun ərazisində ötən 3 ay ərzində 13520 m2 asfalt örtüyü
yenilənmişdir. Hazırda Ş.Mirzəyev küçəsi ilə M.X.Şərifli küçələrinin kəsişməsində yerləşən
yeni parkın tikintisi, Ş.Mirzəyev küçəsindəki mövcud parkın yenidənqurulması davam
etdirilir. Eyni zamanda, Ə.Vəliyev küçəsində 1100, A.Manafov küçəsində isə 50 ədəd ağac
əklmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 fevral 2016-cı il tarixli, 86 №-li
Qərarı ilə rayon ərazisində qəzalı vəziyyətdə olan 131 çoxmənzilli yaşayış binasının
sökülərək yerində müasir tələblərə uyğun yenilərinin tikilməsi və qəzalı vəziyyətdə olan
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binalarda yaşayan sakinlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Nizami Rayon
İcra Hakimiyyəti başçısı tərəfindən 9 sərəncam verilmişdir. Hazırda sökülən 19 binanın
yerində 14 hündürmərtəbəli yaşayış binasının tikintisi aparılır, 3 binanın tikintisi üçün isə
hazırlıq işləri görülür. Artıq 16 mərtəbəli 90 mənzilli yaşayış binasının yaxın vaxtlarda
istismara verilməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə, baş plana uyğun aparılan tikintilərin hər
birinin birinci mərtəbəsində tələbata uyğun olaraq uşaq bağçası və körpələr evinin
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Ordu sıralarına çağırışın vəziyyəti ilə bağlı görülən işlər Rayon İcra
Hakimiyyətinin nəzarətində saxlanılmış və bu sahəyə diqqət artırılmışdır.
Hərbi xidmətə çağırışla bağlı gənclərin çağırış məntəqəsinə mütəşəkkil
gətirilməsində və təntənəli surətdə hərbi xidmətə yola salınmasında Rayon İcra
Hakimiyyəti, Rayon Polis İdarəsi, Rayon Gənclər və İdman İdarəsi, Rayon Mənzil
kommunal istismar sahələrinin nümayəndələri, Böyük Vətən və Qarabağ müharibəsi
veteranları fəal iştirak etmişlər.
Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamlarının
icrası ilə əlaqədar vətəndaşların həqiqi hərbi xidmətə çağırılması yüksək səviyyədə təmin
olunmuş, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Bakı şəhəri Nizami
rayon İdarəsi tərəfindən plan-tapşırıq 100% yerinə yetirilmişdir.
Nizami RPİ-nin əməkdaşları 2018-ci ilin I rübü ərzində ictimai asayişin mühafizəsi,
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, hüquqpozmalara və cinayətkarlığa qarşı mübarizə və
axtarışda olan şəxslərin tutulması istiqamətində ardıcıl işlər görmüşlər.
Yanvar-mart ayları ərzində Nizami Rayon Polis İdarəsinin inzibati ərazisində bütün
uçot strukturları üzrə 213 cinayət hadisəsi qeydə alınmış, onlardan 187-nin və ya 87,8%nin açılması təmin olunmuşdur.
2018-ci ilin təhlil dövrü ərzində mülkiyyət əleyhinə baş vermiş 212 cinayətdən 98nin və ya 81%-nin açılması təmin edilmişdir. Mülkiyyət əleyhinə baş vermiş cinayətlərdən
67-si şəxsi əmlak oğurluğu olmaqla açılması 79,7%, o cümlədən 15 mənzil oğurluğunun 5nin açılması təmin edilmişdir.
Ağır və xüsusilə ağır cinayət törətdiklərinə görə 27 nəfər axtarışda olmuş, onlardan
7-nin və ya 25,9%-nin tutulması təmin edilmiş, hazırda 20 nəfərin axtarışı davam edir.
2018-ci ilin 3 ayı ərzində Nizami RPİ-in DYPŞ-in xidmət apardığı ərazidə 14 yolnəqliyyat hadisəsi baş vermişdir ki, nəticədə 3 nəfər həlak olmuş, 11 nəfər isə müxtəlif
bədən xəsarətləri almışlar. 2017-ci ilin müvafiq dövri ilə müqayisədə hadisələrin və
yaralananların sayı 5 fakt artmışdır.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 06 fevral 2018-ci il tarixli
1/2 saylı Qərarı ilə 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçkiləri Nizami rayonunda demokratik və şəffaf keçirilmişdir.
Rayonda fəaliyyət göstərən 24 saylı Nizami birinci (31 açıq və 5 qapalı məntəqə,
seçicilərin sayı 44765 nəfər), 25 saylı Nizami ikinci (33 məntəqə, seçicilərin sayı 45644
nəfər) və 18 saylı Nərimanov-Nizami (16 məntəqə, 22799 nəfər) seçki dairələri ümumilikdə
85 seçki məntəqəsini (seçicilərin sayı 113208 nəfər) əhatə etmişdir.
Dairə seçki komissiyalarının səmərəli fəaliyyəti üçün onların yerləşdiyi inzibati
binalarda hər cür şərait yaradılmışdır. 24 saylı Nizami birinci və 25 saylı Nizami ikinci seçki
dairələrinin inzibati binalarında cari təmir işləri aparılmışdır.
Fevral ayından başlayaraq dairə seçki komissiyalarının binalarının fasiləsiz elektrik
enerjisi, rabitə xidməti ilə təminat məsələləri ciddi nəzarətə götürülmüş, ehtiyat enerji
mənbələri hazırlıq vəziyyətinə gətirilmiş, onlara operativ xidmətin göstərilməsi üçün xüsusi
olaraq hər bir kommunal sahə üzrə ayrıca mütəxəssislər təhkim olunmuşdur. Eyni
zamanda təhlükəsizlik və mühafizə tədbirlərinə cavabdeh şəxslər gücləndirilmiş iş
rejiminə keçirilmişdir.
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Hər bir seçki məntəqəsinə İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının məsul işçilərindən və
rayon ərazisində fəaliyyət göstərən idarə və müəssisələrdən cavabdeh şəxslər təyin
edilmiş, seçki məntəqələrinin hazırlıq vəziyyətinin monitorinqi keçirilmişdir.
Bütün məntəqələr zəruri inventar və avadanlıqlarla, o cümlədən dəmir seyf və
elektrik generatorları ilə təmin olunmuş, məntəqələr telefonlaşdırılmış, 25 məntəqədə
veb kamera quraşdırılmışdır.
Seçki Dairələrində məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin təlimatlandırılması ilə
əlaqədar hər bir dairə üzrə 3 gün olmaqla treninqlər keçirilmiş, seminarlar təşkil edilmişdir.
Treninq və seminarlarda rayon Məhkəməsinin sədri, rayon Polis İdarəsinin rəisi, rayon
Prokuroru, İcra Hakimiyyəti başçısının müavini və MSK-nın nümayəndələri iştirak etmişlər.
Rayon ərazisində seçkiqabağı təşviqatın aparılması, qeydə alınmış namizədlərin
seçicilərlə görüşlərinin keçirilməsinə ödənişsiz əsaslarla bərabər şəraitin yaradılması
məqsədilə 1 açıq və 1 qapalı yer müəyyənləşdirilmişdir. Mənzil İstismar Sahələri açıq və
qapalı yerlərin görüş üçün hazırlığını təmin etmişdir.
Seçkiqabağı təşviqat materiallarının yerləşdirilməsi üçün bütün lövhələr hazır, işlək
vəziyyətə gətirilmişdir.
İlin əvvəlindən başlayaraq seçki siyahılarının dəqiqləşdirilməsi işinə Mənzil
Kommunal İstismar Sahələri, Mənzil Tikinti Kooperativləri və bələdiyyələr, rayon Polis
İdarəsinin Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqələri şöbəsi, Hərbi komissarlıq cəlb olunmuş, vəfat
etmiş və yerdəyişmə ilə əlaqədar köçənlər seçici siyahılarından çıxarılmış, ordudan tərxis
olunanlar, 18 yaşı tamam olanlar, yeni qeydiyyata düşənlər seçici siyahılarına daxil
edilmişdir.
İlk dəfə səs verənlərlə görüşlər keçirilmiş, seçkilərdə onların iştirakının vacibliyi
vurğulanmışdır. Eyni zamanda seçki məntəqələrinə gəlməkdə çətinlik çəkən ahıl və xəstə
vətəndaşların siyahıları tərtib edilərək dairə seçki komissiyalarına təqdim edilmişdir.
Seçki günü “RƏY” Monitorinq Mərkəzi və “ELS” Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi,
“Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda” Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzi, “Intervyuer”
Monitorinq Mərkəzi tərəfindən rayon ərazisində 18, 24 və 25 saylı dairələr əhatə
olunmaqla 29 məntəqə üzrə exit-poll keçirilmiş, beynəlxalq təşkilatdan (ATƏT PA, ATƏT
DTİHB, Almaniya Bundestaq və MDB müşahidəçiləri seçkinin gedişini izləmişdir.
18 saylı Nərimanov-Nizami seçki dairəsinin 16 məntəqəsi üzrə seçicilərin 63,51%-i,
yəni 14480 seçici, 24 saylı Nizami birinci seçki dairəsinin 36 məntəqəsi üzrə 70,07%-i,
yəni 31366 seçici, 25 saylı Nizami ikinci seçki dairəsinin 33 məntəqəsi üzrə 65,19%-i, yəni
29754 seçici, ümumilikdə rayon üzrə 113208 seçicinin 66,78%-i, yəni 75600 nəfəri
səsvermədə iştirak etmişdir.
Nizami rayonunda demokratik prinsiplər əsasında, şəffaflıq və dinclik şəraitində
keçən Prezident seçkilərində cənab İlham Əliyev 84,65% yəni 63832 seçici səsi
toplamışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu
vəzifələrə uyğun olaraq vətəndaşların problemləri daim diqqət mərkəzində saxlanılmış,
onların müraciətlərinə baxılması vəziyyəti vaxtaşırı rayon aktivinin geniş iclaslarında
müzakirə edilmişdir.
Müraciətlərin sənədləşdirilməsi və baxılması prosesində operativliyi təmin etmək
məqsədilə zəruri texniki vasitələrdən, eyni zamanda daxil olmuş ərizələrin icrasına
nəzarətin gücləndirilməsi, müvafiq təhlillərin aparılması məqsədilə xüsusi proqramdan
istifadə olunmuşdur. “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında vətəndaşların müraciətləri üzrə
vahid elektron informasiya sisteminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2015-ci il 29 aprel tarixli 503 nömrəli Fərmanına əsasən yaradılmış vahid
elektron sistemi vasitəsilə 2018-ci ilin 3 ayı ərzində 515 müraciət qeydiyyata alınmışdır.
Vətəndaşların İcra Hakimiyyətinə operativ müraciət etmələri üçün 422-10-01 nömrəli
telefondan qaynar xətt kimi istifadə olunmuş, www.nizami-ih.gov.az ünvanlı saytın
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“Elektron müraciətlər” bölməsi də bu əlaqələrin genişləndirilməsinə imkan yaratmışdır.
2018-ci ilin I rübündə vətəndaşlardan 33 elektron ərizə daxil olmuşdur.
2018-ci ilin hesabat dövründə Rayon İcra Hakimiyyətinə daxil olmuş 515
müraciətdən 455-i ərizə, 59-u şikayət və 1 təkliflərdən ibarət olmuşdur. 12 müraciətə
nəzarət qaydasında baxılmışdır.
Ərizələrdə toxunulan mövzuların təhlili göstərir ki, onların 38,3%-ni tikinti, 22,1%-ni
mənzil, 5,4%-ni sahibkarlığın inkişafı, işlə təmin olunma və sosial müdafiə, 3,5%-ni enerji,
qaz, su təchizatı, 3,1-ni torpaq, 27,6%-ni isə məişət problemləri, maddi yardım və digər
məsələlər təşkil etmişdir.
2017-ci ilin I rübü ilə müqayisədə bu il daxil olan müraciətlərin sayı 125 vahid
çoxalmışdır.
Rayon İcra Hakimiyyəti aparatında vətəndaşların qəbuluna xüsusi əhəmiyyət verilir.
Binanın foyesində İcra Hakimiyyəti başçısının, onun müavinlərinin və şöbə müdirlərinin
qəbul günlərinin qrafikini əks etdirən lövhə asılmış, bu barədə məlumatlar və əlaqə
telefonları saytda da yerləşdirilmişdir.
Bundan əlavə, şöbə müdirləri operativ həll olunmalı məsələlərlə əlaqədar
vətəndaşları hər gün növbədənkənar qəbul etmişlər.
Mövcud problemlərin, vətəndaşların sosial əhəmiyyətli sifarişlərinin, tələb və
təkliflərinin öyrənilməsi məqsədilə ayda iki dəfədən az olmayaraq yerlərdə Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısının sakinlərlə səyyari görüşləri keçirilir. 2018-ci ilin yanvar-mart ayları
ərzində 6 səyyar görüş keçirilmiş, sakinlər tərəfindən 46 müraciət edilmişdir.
Bununla yanaşı, 52 vətəndaş Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı tərəfindən
aparatda qəbul edilmişdir.
2018-ci ildə qarşıya qoyulmuş tapşırıqların icrası istiqamətində rayon üzrə həllini
gözləyən bir sıra işlərin yerinə yetirilməsi vacibdir:
- Rayon əhalisinin məşğulluğunun təmin olunması üçün yeni iş yerlərinin
yaradılması;
- Məhəllələrin abadlaşdırılmasının davam etdirilməsi;
- 4 çoxmənzilli yaşayış binasının əsaslı təmir edilməsi;
- Müxtəlif ünvanlarda olmaqla həmişəyaşıl ağacların əkilməsi;
- İstiliklə təchizatın yaxşılaşdırılması məqsədilə müxtəlif ünvanlarda olmaqla 105
yaşayış binasının aşağıpaylayıcı və məhəllədaxili istilik xətlərinin dəyişdirilməsi;
- Keşlə qəsəbəsində yerləşən 227 №-li tam orta məktəbin əsaslı təmir olunması;
- Rayonda ictimai yerlərin (küçə və yolların) işıqlandırılması vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması;
- Babək prospektinin yenidən qurulması ilə əlaqədar həmin ərazilərin
abadlaşdırılması;
- Şərifli və Ş.Mirzəyev küçələrinin kəsişməsində yeni istirahət parkının salınması.
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