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İcra başçısı Həsən Məmmədov Nərimanabad rayonunun ictimaiyyəti ilə işgüzar görüş keçirib

Nərimanabad rayonu icra başçısı Həsən Məmmədov Nərimanabad bələdiyyəsinin sədri 
Əli Qasımov və rayonun Ağsaqqallar Şurasının sədri Şərif Mehdiyevlə işgüzar görüş keçirib. İcra 
başçısı rayonda aparılan abadlıq-quruculuq işlərində dəstəyinə görə Əli Qasımov və Şərif 
Mehdiyevə öz təşəkkürü bildirib və gələcəkdə də bu konstruktiv əməkdaşlığın davam edəcəyinə 
ümid etdiyini dilə gətirib.
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Görüşdə bir sıra layihə və təşəbbüslər müzakirə olunub.

Görüşdən sonra icra başçısı Həsən Məmmədov bələdiyyə sədri və ağsaqqallar şurasının sədri ilə 
birlikdə "Cəsurlar" klubuna baş çəkib, rayonun istedadlı gəncləri və onların valideynləri ilə görüşüb.

Ağsaqqallar Şurasının sədri Şərif Mehdiyev gənclərlə görüşdə "Gənc kosmonavtlar" dərnəyinin 
bərpasını təklif edib. O qeyd edib ki, 90-cı illərə qədər rayonda belə bir dərnək mövcud idi və 22 il 
fəaliyyət göstərən bu dərnəyin üzvləri elm və aviasiya sahəsində böyük uğurlara imza atmışdılar.

İcra başçısı Həsən Məmmədov rayonda gənclərin milli-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə 
olunmasından öz razılığı bildirib və qeyd edib ki, keçən il rayon gənclərindən ibarət komanda 
Müdafiə Nazirliyinin təşkil etdiyi ölkə miqyaslı yarışda uğur qazanaraq rayonun adını yüksəklərə 
ucaldıb.

İcra başçısı rayonda "Gənc kosmonavtlar" klubunun bərpası məsələsi ilə bağlı icra hakimiyyətinin 
aparatına müvafiq göstərişlərini verib və məsələni nəzarətdə saxlayacağını bildirib.

Görüşün sonunda uşaqlar və onların valideynləri icra başçısına öz suallarını veriblər.

Valideynlərdən biri rayonda inşa olunması iki ildən çox müzakirə olunan məişət tullantıları zavodu 
haqda sual verib və onun ekologiyaya mümkün təsirləri barəsində soruşub. 
O, xüsusən də sakinlərin şəhər ətrafındakı çoxsaylı bağlarının gələcək taleyindən narahat olduğunu 
dilə gətirib.

İcra başçısı Həsən Məmmədov Nərimanabad sakinlərini narahat olmamağa çağırıb və deyib ki, 
hökumətin dünənki iclasında bu məsələyə baxılıb və zavodun yeri barəsində yekun qərar qəbul 
edilib. Zavod rayon mərkəzinə yaxın yerdə deyil, Təzəkənd inzibati-ərazi dairəsində, Məmmədli 
kəndində, tikiləcək.

«Doğrudur, orada da bağlar var, amma başqa çıxış yolumuz yox idi. Sizə deyim ki, çox çətin qərardır. 
Məmmədli kəndi Ağgöl qoruğundan kifayət qədər uzaqda yerləşən yeganə münasib yerdir, burada 
qorunan ərazilər, eləcə də iri kənd təsərrüfatı  obyektləri yoxdur. Digər tərəfdən, bu zavod bizim 
rayon üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Günü-gündən abadlaşan rayonumuzda zibil məsələsini 
birdəfəlik həll etmək lazımdır.  Onsuz da zavodun tikiləcəyi yerlə bağlı müzakirələrə iki il vaxt 
itirmişik.» – icra başçısı bildirib.
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