
 
 
 

 

 

                                Azərbaycan Respublikası 

           Qobustan rayonu İcra hakimiyyətinin başçısının 

                                       SƏRƏNCAMI 
 

     №066                                                                                        10 iyun 2020-ci il 

          Taxıl biçininin tam və itkisiz başa çatdırılması ilə bağlı    

          Qərargahın yaradılması haqqında  

 

     “Yerli İcra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamənin” 4.3-cü bəndinə uyğun olaraq 

rayonda  taxıl biçininin tam və itkisiz başa çatdırılması məqsəd ilə  

                                                Qərara alıram: 

    1.Aşağıdakı tərkibdə Qərargah yaradılsın: 

 Məharət Əkbərov      - Başçının müavini-Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və  
                                    proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri-Komissiyanın sədri 
                               
                                                 Üzvləri: 

 
  Elman Mikayılov        -  Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısı Aparatının  
                                      Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş  
                                      şöbəsinin müdiri 
  Həsənağa Hüseynov -  Qobustan rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin  

                                        direktoru 

  Şəhriyar Qayıbov    -     Qobustan rayonu Statistika idarəsinin rəisi 

  İ.Q.Bəhrəmov         -     Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması 

                                        şöbəsi  müdirinin  müavini  

  Atabəy Cahangirov-      Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyasının rəisi 

  Məlikağa Əhədov  -       Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının   

                                        Qobustan şəhər İƏD üzrə nümayəndəsi  

  Adil Bayramov      -        Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının Xilmilli  

                                         kənd İƏD üzrə nümayəndəsi 

  Fədai Balaqardaşov-     Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının Sündü  

                                        kənd İƏD üzrə nümayəndəsi 



  Tarverdi Astanov  -       Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının  

                                       Yekəxana kənd İƏD üzrə nümayəndəsi 

  Teymur Ağayev    -       Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının Poladlı 

                                        kənd İƏD üzrə nümayəndəsi əvəzi 

  Elnur İsrəfilli         -       Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının   

                                       Dərəkənd kənd İƏD üzrə nümayəndəsi    

  Baxşalı Baxışalıyev   -  Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının Təklə  

                                       Mirzəbaba kənd İƏD üzrə nümayəndəsi əvəzi 

  Vidadi Müseyibov -      Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının Nabur 

                                       kənd İƏD üzrə nümayəndəsi 

  Rahib Mehdiyev  -        Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının Cəyirli 

                                       kənd İƏD üzrə nümayəndəsi 

  Qalib Əhmədov-           Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının    

                                       Şıxzahırlı  kənd İƏD üzrə nümayəndəsi 

  Samir Əmirov         -     Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının  

                                       Cəmcəmli kənd İƏD üzrə nümayəndəsi əvəzi 

  Məzahir Mahmudov-    Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının  

                                       Ərəbqədim kənd İƏD üzrə nümayəndəsi 

  Hamlet Ağayev-           Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının  

                                       Bədəlli kənd İƏD üzrə nümayəndəsi 

  Sadətdin Qaragedəyev-Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının  

                                        Qurbançı kənd İƏD üzrə nümayəndəsi 

  Hüseynağa Hüseynov-  Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının  

                                        Təklə kənd İƏD üzrə nümayəndəsi 

  Solmaz Mehralıyeva-    Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının  

                                        Ərəbşalbaş kənd İƏD üzrə nümayəndəsi 

 

      2. Komissiyaya tapçırılsın ki, biçinin tam və keyfiyyətli başa çatdırılması, növbəti 

şumun vaxtında çıxarılması, küləşin bağlanaraq sahədən götürülməsi məqsədilə 

əkinçiliklə məşğul olan fermerlərin kombaynlar, ot bağlayan texnika və şum 

traktorları ilə  tam şəkildə təmin olunması üçün zəruri tədbirlər görsünlər. 

    3. Sərəncamın icrasına nəzarəti özümdə saxlayıram. 

 

                        Qobustan rayonu İcra  

                        hakimiyyətinin başçısı:                        A.M.Məmmədov 
 

 


