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Oktyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qala-Pirallahı avtomobil
yolunun yenidənqurma işlərindən sonra birinci hissəsinin açılışında iştirak edib.

*  *  *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qala-Pirallahı avtomobil yolunun birinci

hissəsinin açılışından sonra Pirallahı rayonuna gəldi.
Prezident İlham Əliyevə Pirallahıda görülən işlər və qəsəbənin baş planı ilə bağlı ətraflı

məlumat verildi.
Prezident İlham Əliyev Bakı şəhəri Pirallahı rayonunun yaradılmasına dair Qanunun

tətbiqi barədə Sərəncam imzaladıqdan sonra bu rayonda geniş quruculuq və abadlıq işləri
həyata keçirilib. Qısa müddətdə Pirallahı qəsəbəsinin bütün yaşayış məhəllələrində abadlıq
işləri geniş vüsət alıb. Aparılan yenidənqurma işləri nəticəsində Pirallahı qəsəbəsinin siması
sürətlə müasirləşir. İndi qəsəbədə küçə və məhəllədaxili işıqlandırma sistemlərinin yenidən
qurulmasında, ictimai nəqliyyatın fasiləsiz işində, sosial təyinatlı obyektlərin – məktəblərin,
uşaq bağçalarının, xəstəxanaların, mədəniyyət evlərinin təmir-tikintisi və bərpası istiqamətində
xeyli işlər görülür. 

Rəsmi xronika

    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hə-
yatının bütün mərhələlərində Azərbaycana
xidmət etmiş, Vətənə xidmətin Heydər Əliyev
nümunəsini yaratmışdır. Onun quruculuq
yolunu zənginləşdirərək davam etdirən
dövlət başçısı cənab İlham Əliyev isə Azər-
baycan Respublikasını qüdrətli, sürətlə in-
kişaf edən, daim güclənən, beynəlxalq aləm-
də nüfuzu durmadan artan bir dövlətə çe-
virməklə ulu öndərimizin arzularını real-
laşdırmışdır.
    Prezident İlham Əliyev 11 il bundan əv-
vəl – 2003-cü il oktyabrın 15-də seçicilərin
böyük səs çoxluğu ilə dövlət başçısı seçil-
dikdən sonra verdiyi bütün vədləri yerinə
yetirərək yüksələn dövlətin nüfuzlu liderinə
çevrilmişdir. İlk baxışda möhtəşəm bir tarixi
inkişaf mərhələsinin başlandığı günlə xalqın
vətəndaş müharibəsi və dövlətçiliyin əldən
getməsi ilə üz-üzə qaldığı günlər arasında
müqayisə aparmaq o qədər də məntiqli gö-
rünmür. Ancaq milli mənafe baxımından
1993-cü ilin və 2003-cü ilin oktyabr aylarında
keçirilmiş prezident seçkilərinin əhəmiyyətini
eyniləşdirənlərin qənaətində bir məntiq var.
1993-cü ilin oktyabrında ulu öndərin Prezident
seçilməsi 30 ildən artıq xalqına xidmət edən
dahi şəxsiyyətin Azərbaycanı düşdüyü ağır
bəlalardan çıxarmaq və onun inkişaf yolunu
müəyyənləşdirmək iqtidarına malik yeganə
lider olması zərurətindən irəli gəlirdi. 2003-cü
ildə hörmətli İlham Əliyevin Prezident se-
çilməsi isə onun dahi şəxsiyyətin layiqli da-
vamçısı olması və prezidentlik dövrünə qədər
qazandığı böyük xalq etimadının nəticəsi
idi. Buna görə də qətiyyətlə deyə bilərik ki,
2003-cü il ok tyabrın 15-də xalq doğru seçim
etdi və ölkəmizin uzunmüddətli inkişafının
yeni təməli qoyuldu.
    Cənab İlham Əliyevin keçdiyi həyat yolu,
ictimai-siyasi proseslərdə fəal iştirakı, ida-
rəetmədə qazandığı təcrübə, intellektual sə-
viyyəsi və müasir dövrün siyasi xadimləri
üçün xarakterik olan bütün yüksək keyfiy-
yətləri mənimsəməsi onun qələbəsini təmin
etmişdir. Xalq onu şəriksiz lideri kimi görür.
Azərbaycan xalqı cənab İlham Əliyevin dip-
lomatik məharətinə, onun Milli Məclisin de-
putatı kimi Avropa Şurasının Parlament As-
sambleyasındakı daimi nümayəndə heyəti-
mizin başçısı olarkən əldə etdiyi uğurlara
yaxşı bələd idi. Məhz cənab İlham Əliyevin
prinsipiallığı, təşəbbüskarlığı və diplomatik
fəallığı nəticəsində AŞPA münaqişə tarixində
ilk dəfə olaraq Ermənistanı işğalçı dövlət
kimi tanıyan rəsmi sənəd qəbul etmişdi.
    Cənab İlham Əliyev həm ARDNŞ-ın bi-
rinci vitse-prezidenti, Azərbaycan Milli Olim-
piya Komitəsinin prezidenti, həm də Azər-
baycan Respublikasının Baş naziri kimi ça-
lışdığı bütün vəzifələrdə mükəmməl idarəçilik
təcrübəsi qazanmışdı. 1999-cu ildə Yeni Azər-
baycan Partiyasının sədr müavini, 2001-ci
ildə isə sədrin birinci müavini seçilməsindən
sonra isə siyasi həyatda nümayiş etdirdiyi
fəallıq onun liderlik keyfiyyətlərini də ortaya

qoymuşdu. Beləliklə, öz diplomatik uğurları,
xarizmatik keyfiyyətləri, idarəetmə məharəti
və iqtisadi proseslərə dərindən bələd olması
ilə xalqın liderinə çevrilmiş cənab İlham
Əliyevin 2003-cü ilin oktyabrındakı qələbəsi
şəksiz idi. Xalq bu gözləntini reallaşdırdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin söylədiyi bir
fikir də xalqın qəlbinə hakim kəsilmişdi:
“Mən ona özüm qədər inanıram və gələcə-
yinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
    “Mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının
Prezidenti olacağam”, – deyən cənab İlham
Əliyev isə həmin tezisin reallaşmasına nail
oldu. Qısa müddət ərzində ölkənin yeni
rəhbəri ümumxalq etimadı qazandı. Əfv fər-
manları və amnistiya aktları, insan hüquqla-
rının daha geniş şəkildə qorunması, seçki
təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi və digər ad-
dımlar dövlət başçısı İlham Əliyevin siyasi
fəaliyyətinin əsas qayəsini təşkil edirdi. Əha-
linin sosial rifahı diqqət mərkəzində saxla-
nılmış, minimum əməkhaqqı və pensiyalar
artırılmış, ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki
nüfuzunun yüksəldilməsi, mövqelərinin möh-
kəmləndirilməsi, əlaqələrinin daha da ge-
nişləndirilməsi istiqamətində qətiyyətli ad-
dımlar atılmışdır.
    Siyasi ekspertlərin ortaq fikri belədir ki,
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında key-
fiyyətcə yeni mərhələnin əsası 2003-cü ildən
qoyulmuş, iqtisadi strategiyanın yeni priori-
tetləri və inkişaf perspektivləri müəyyən
edilmişdir. Ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın
davamlı dinamikasını təmin etmək üçün qey-
ri-neft sektorunun sürətlə inkişaf etdirilməsi,
infrastruktur obyektlərinin beynəlxalq stan-
dartlara uyğun şəkildə yenidən qurulması
əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. Ölkədə
əlverişli investisiya mühiti və yeni iş yerləri
yaratmaq üçün digər sahələrlə yanaşı, azad
sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını təmin et-
mək, sahibkarlıq strukturlarının dövlət köməyi
vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsi prioritet
vəzifələrdən idi. Azərbaycan Respublikası
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət
proqramları (2004-2008-ci, 2009-2013-cü
və 2014-2018-ci illər) regionlarda mövcud
olan əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi
potensialdan səmərəli istifadə, iqtisadiyyatın
qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirmək
və aqrar sektorda islahatları dərinləşdirmək,
əhalinin məşğulluğunu artırmaq, yoxsulluğun
səviyyəsini azaltmaq, müasirtipli müəssisələr,
yeni iş yerləri yaratmaq istiqamətində sistemli
tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün hüquqi
baza yaratmışdır.
    Dövlət proqramlarının qarşıya qoyduğu
vəzifələrin həyata keçirilməsi özünü bütün
sahələrdə göstərdi. Regionlarda dünya stan-
dartlarına cavab verən istehsal və sənaye
müəssisələri yaradıldı. Bu gün Azərbaycanda
bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin tam bərqərar

olması, xarici investisiyaların qeyri-neft sek-
toruna, xüsusən də regionların inkişafına yö-
nəldilməsi, əlverişli sahibkarlıq və biznes
mühitinin formalaşdırılması, işsizlik proble-
minin həlli, əhalinin həyat şəraitinin yaxşı-

laşdırılması məsələləri Azərbaycan Preziden-
tinin yeritdiyi sosial-iqtisadi siyasətin prioritet
istiqamətləri kimi diqqəti cəlb edir. Həyata
keçirilən məqsədyönlü siyasət nəticəsində
2004-cü ildən bəri 1 milyon 300 min yeni iş
yeri yaradılmışdır. Bu da işsizliyin kəskin
şəkildə aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur.
    Bu illər ərzində Azərbaycanın qazandığı
ən böyük uğurlardan biri də Bakı-Tbilisi-
Ceyhan əsas ixrac neft və Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz kəmərlərinin inşasının əfsanədən
reallığa çevrilməsidir. Dövlət başçısı həmin
layihələrin reallaşması üçün bütün zəruri ad-
dımları atdı. Ardınca Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolunun tikintisi başlandı. Hazırda ABŞ, Bö-
yük Britaniya, Fransa, İtaliya, Hollandiya,
Belçika, Türkiyə, Yaponiya, Norveç, Alma-
niya, Çin və digər inkişaf etmiş dövlətlər
Azərbaycanla neft və qeyri-neft sahəsində
mühüm iqtisadi layihələrdə iştirak edirlər.
Belə layihələrin reallaşdırılması ölkəmizin
beynəlxalq aləmə inteqrasiyasına güclü dəstək
verir. Bu gün böyük maliyyə resurslarına
malik olan Azərbaycan Trans-Anadolu qaz
boru kəməri layihəsini reallaşdırmaq üçün
xərclərin 80 faizini öz üzərinə götürüb. Bu,
ölkəmizin iqtisadi qüdrətini göstərən ən
önəmli faktlardan biridir.
    Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
xarici siyasət ölkəmizin böyük uğurlar qa-
zanmasına xidmət edir. Məqsəd və vəzifələri
daim təkmilləşdirilən, elmi əsaslara söykənən
xarici siyasət kursumuz bizə dünyanın bütün
dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, faydalı əmək-
daşlığı genişləndirməyə və əksər ölkələrlə
diplomatik münasibətləri inkişaf etdirməyə
imkan verir. Ötən illər ərzində Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq aləmdə nüfuzunun
xeyli artdığını göstərən əsas məqamlardan biri
respublikamızın 2011-ci il oktyabrın 24-də
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olan 193
dövlətdən 155-nin dəstəyi ilə BMT-nin Təh-
lükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilmə-
sidir. Azərbaycan 2012-2013-cü illəri əhatə
edən ikiillik fəaliyyəti dövründə dünyada
təhlükəsizliyin və sülhün bərqərar olması,
eləcə də sivilizasiyalararası və mədəniyyət-
lərarası dialoqun inkişafına dair beynəlxalq
gündəlikdə duran ən aktual məsələlər üzrə
müxtəlif səviyyələrdə müzakirələr və qərarların
qəbul edilməsində, bilavasitə, iştirak etmişdir.
Bu iki il ərzində Azərbaycan iki dəfə – 2012-ci
ilin mayında və 2013-cü ilin oktyabrında
Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etmişdir.
    Prezidentlik fəaliyyəti dövründə cənab
İlham Əliyevin düzgün müəyyənləşdirilmiş
xarici siyasət kursu Ermənistanı dünyada iş-
ğalçı dövlət kimi tanıtmışdır. Bu gün BMT,
Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, ATƏT və
digər beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin aparıcı
dövlətlər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin tezliklə və Azərbay-

canın ərazi bütövlüyünün bərpası şərtiylə
həll olunmasını tələb edirlər. Azərbaycan
xalqının XX əsrdə yaşadığı ən dəhşətli fa-
ciələrdən biri olan Xocalı soyqırımının tanı-
dılması, Qarabağ həqiqətlərinin beynəlxalq

ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması istiqa-
mətində də bir sıra işlər görülmüşdür. Belə
ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 15 ştatında,
Kolumbiya, Çexiya, Rumıniya, Serbiya, Hon-
duras, Peru, Panama, Pakistan, Meksika, İor-
daniya, Bosniya və Herseqovina parlament -
lərində Xocalı soyqırımı rəsmən tanınmış,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə
dəstək ifadə edilmişdir.
    Azərbaycan Prezidenti verdiyi bütün vəd-
ləri reallaşdırmışdır. Məhz onun yürütdüyü
siyasət nəticəsində dünyada və Avropada iq-
tisadi maliyyə böhranı davam etdiyi halda
Azərbaycanda hər il iqtisadi inkişaf müşahidə
olunmuş və bu ilin doqquz ayında Ümumi
Daxili Məhsul 2,5 faiz artmışdır. Dünyada
mövcud olan vəziyyətlə müqayisədə bu, çox
müsbət göstəricidir. Onu da qeyd edək ki,
2003-cü ildən bu günədək dövlət büdcəmiz
20 dəfədən çox artaraq 20 milyard manatı
keçmişdir. Valyuta ehtiyatlarımız bu ilin əv-
vəlindən 3 milyard 600 milyon dollar artaraq
53 milyard dollara çatmışdır. Bu gün Azər-
baycanda adambaşına düşən valyuta ehtiyatları
dünya miqyasında ən yüksək səviyyədədir.
Digər tərəfdən strateji ehtiyatlar ÜDM-in 70
faizinə çatır ki, bu göstərici üzrə Azərbaycan
dünyada ilk onbeşlikdədir.
    Dövlətin əsas sütunlarından birini təşkil
edən ordu hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün,
suverenliyinin və müstəqilliyinin təminatçısıdır.
Azərbaycanda mütəşəkkil, güclü və qüdrətli
milli ordunun əsasını qoyan ümummilli lideri -
mizin ideyalarını davam etdirən Prezident
İlham Əliyev ordu quruculuğunu prioritet
sahə kimi müəyyənləşdirmişdir. Ali Baş Ko-
mandanın rəhbərliyi ilə hərbi birləşmələrin
maddi-texniki bazası daha da gücləndirilmiş,
ən müasir texnikalar alınmış, milli müdafiə
sənayesi formalaşdırılmışdır. Hazırda Azər-
baycan 900 adda müxtəlif hərbi təyinatlı
məhsul, o cümlədən bütün növ döyüş sursatı,
müxtəlif texnika və silahlar istehsal edir.
Silahlı Qüvvələrin döyüş hazır lığının yüksək
səviyyəyə çatdırılması məqsədilə peşəkar
zabit korpusunun formalaşdırılması da diqqət
mərkəzində saxlanılmışdır. Beynəlxalq stan-
dartlara cavab verən hərbi təhsil sisteminin
inkişafına yönəlmiş tədbirlər bu istiqamətdə
atılan mühüm addım olmuş, kursant və zabit
heyətinin hərbi sirlərə dərindən yiyələnməsi
ordumuzun peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəl-
məsinə yol açmışdır. Bütün bunlar Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrini Cənubi Qafqazda ən güclü
orduya çevirmişdir.
    Konseptual əsasları ümummilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən
inkişaf xətti Naxçıvan Muxtar Respublikasının
timsalında əyani şəkildə özünü göstərməkdədir.

Ulu öndər Heydər Əlİyеv: ...İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmə-
diyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə
İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcə-
yinə böyük ümidlər bəsləyirəm.
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Heydər Əliyev quruculuq xəttinin muxtar
respublikada uğurla həyata keçirilməsi nəti-
cəsində Naxçıvan bu gün öz inkişafının yeni
mərhələsini yaşayır.
    Dövlət başçısı 2004-cü ildən bəri 11 dəfə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə
olmuş, elm, təhsil və mədəniyyət, idman,
səhiyyə, sosial təminat, energetika, meliora-
siya, yol tikintisi və sahibkarlıq, eləcə də
hərbi quruculuq sahələrini əhatə edən 70-dən
çox obyektin açılışında iştirak etmişdir. Azər-
baycan Prezidenti Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının 80, 85 və 90 illik yubileylərinin
dövlət səviyyəsində qeyd olunması haqqında
sərəncamlar imzalamış, Naxçıvanın tarixinə
dair yeni elmi araşdırmalar aparılmış, milli
dəyərlərin inkişafı, tarixi abidələrin qorunması
və bərpası istiqamətində mühüm tədbirlər
həyata keçirilmişdir.
    Azərbaycan Prezidentinin təsdiq etdiyi
2004-2008-ci və 2009-2013-cü illəri əhatə
edən Azərbaycan Respublikası regionlarının
sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət pro -
qramlarının icrası paytaxt Naxçıvan şəhəri
ilə yanaşı, muxtar respublikanın ucqar dağ

kəndlərinin də inkişafına səbəb olmuşdur.
2013-cü ildə Ümumi Daxili Məhsul istehsalı
2003-cü ildəki göstəricini müqayisəli qiy-
mətlərlə 8 dəfə üstələmişdir. Görülən təd-
birlər nəticəsində muxtar respublikanın
enerji təhlükəsizliyi təmin olunmuşdur.
Ölkə rəhbərinin diqqət və qayğısı sayəsində
14 illik fasilədən sonra 2005-ci ildə muxtar
respublikaya təbii qazın nəqli bərpa edil-
mişdir. Bu gün muxtar respublikanın elə
bir yaşayış məntəqəsi yoxdur ki, ora təbii
qaz verilməsin. Əgər 2003-cü ilə qədər
muxtar respublikada 1 su elektrik stansiyası
vardısa, indi 6 yeni elektrik stansiyası fəa-
liyyət göstərir.
    Muxtar respublikamızda yol-nəqliyyat
kompleksinin yeniləşməsi və beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində
də kompleks tədbirlər görülür. Son illər
muxtar respublikada 725 kilometr uzunlu-
ğunda yeni avtomobil yolları salınmış, 16
körpü tikilmişdir. Əhalinin 70 faizdən ço-
xunun kənddə yaşaması kənd təsərrüfatını
muxtar respublika iqtisadiyyatının əsas sa-
hələrindən birinə çevirmişdir. Məhsul isteh-

salçılarına güzəştli şərtlərlə kreditlərin ve-
rilməsi, torpaq istifadəçilərinin suvarma
suyu, gübrə, müasir texnika və avadanlıqlarla
təmin olunması torpağa bağlılığı daha da
artırmışdır. Hazırda muxtar respublikada
106 növdə ərzaq, 226 növdə qeyri-ərzaq
məhsullarına olan tələbat tamamilə yerli is-
tehsal hesabına ödənilir. Sahibkarlığın inkişafı
hesabına məhsul istehsalının həcmi daha da
artırılmış, Ümumi Daxili Məhsulda özəl
bölmənin xüsusi çəkisi 87 faiz təşkil etmişdir.
Yeni istehsal sahələrinin yaradılması hesabına
məşğulluq səviyyəsi yüksəlmiş, ötən 10 il
ərzində 59 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır
ki, bunun da 43 minə yaxını daimi iş yeridir.
Bir sözlə, son 11 ildə blokada çətinliklərinə
baxmayaraq, muxtar respublikada böyük
quruculuq proqramı gerçəkləşdirilmiş, Nax-
çıvan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoy-
muş, bütün sahələrdə mühüm nailiyyətlər
əldə olunmuşdur.
    “Bütün bu nailiyyətlər Azərbaycan xal-
qının istedadı, zəhməti hesabına mümkün
olmuşdur. Düşünülmüş siyasət, xalqla iq-
tidar arasındakı birlik və bütün təşəbbüs-

lərimizin xalq tərəfindən dəstəklənməsi,
hesab edirəm ki, uğurlarımızın əsas şərtidir,
əsas səbəbidir”, – deyən Azərbaycan Pre-
zidenti qarşıdakı illərdə ölkəmizin daha sü-
rətli inkişafına nail olacağını, Azərbaycanı
daha qüdrətli dövlətə çevirəcəyini də qə-
tiyyətlə bəyan etmişdir: “Növbəti illərdə
biz bütün istiqamətlər – iqtisadi islahatlar,
sosial siyasət, enerji siyasəti, xarici siyasət
üzrə ancaq və ancaq irəliyə gedəcəyik. Biz
daha da güclü Azərbaycan, daha da güclü
dövlət quracağıq ki, bu dövlətdə hər bir
vətəndaş özünü rahat hiss etsin, sülh,
əmin-amanlıq şəraitində yaşasın. Azərbay-
can bundan sonra da inamlı inkişaf döv-
rünü yaşayacaqdır. Azərbaycan dövləti və
mən Prezident kimi Azərbaycanın milli
maraqlarını müdafiə edəcəyəm, xalqın ri-
fahını təmin edəcəyəm”.
    Görkəmli dövlət xadimi cənab İlham
Əliyev Azərbaycanı daha da xoşbəxt gələcəyə
aparmaq əzmindədir və buna qadirdir. Xal-
qımız Azərbaycanı xoşbəxt gələcəyə aparan
Lİderİnİ həmişə dəstəkləyəcəkdir.

“Şərq qapısı”

    Tarixin müxtəlif dövrlərində bəzən elə feno-
menal şəxsiyyətlər yetişir ki, onlar tarixin gedişatına
təsir göstərir, bir millətin taleyini dəyişdirir,
qüdrətli dövlət yaratmaqla hər sahədə cəmiyyətin
inkişafına nail olurlar. Belə dahi şəxsiyyətlərdən
biri də Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevdir. Ulu öndərin 2001-ci il, yeni
əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan
xalqına müraciəti bütün dünya azərbaycanlıları
üçün əhəmiyyət kəsb edən tarixi, siyasi-ideoloji
məqamları əhatə edir. Bu mənada həmin müra-
ciətdəki mühüm məqamlarla tanış olmaq, onu
öyrənmək hər birimiz üçün vacibdir. 
    Bu fikirlər Heydər Əliyev Muzeyində Naxçıvan
şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin şagirdlərinin
iştirakı ilə “Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü
min illiyin ayrıcında” mövzusuna həsr olunmuş
növbəti açıq dərsdə səsləndirilib. 
    Məktəbin müəllimi Akif Məmmədov bildirib
ki, elmi ədəbiyyatda qısaca olaraq “Azərbaycan
XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında” adı ilə
təqdim olunan həmin müraciət xalqımızı böyük
Azərbaycan intibahına çağıran sənəd kimi dəyər-
ləndirilir. Müraciətdə milli tariximizin bütün dövr-
ləri kimi, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlləri də
çox incə detallarına qədər təhlil edilir.
    Vurğulanıb ki, ulu öndərin həmin müraciətinə

üz tutan istənilən oxucu müstəqil Azərbaycan
Respublikasının keçdiyi şərəfli yolu bir
daha nəzərdən keçirmiş olur, gələcək inki-
şafımızın istiqamətləri barədə məlumatlar
əldə edir. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev “Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü
minilliyin ayrıcında” adlı müraciətində
deyirdi: “Müstəqil dövlətimiz üçün taleyüklü
məsələlərin həyata keçirilməsi tariximizin
bir çox qaranlıq səhifələrini açmaqla kim-
liyimizi tam müəyyən etməyi, milli kökləri
ilə bağlı yeni təfəkkürlü gənc nəsil yetiş-

dirilməsini zəruri edir. Keçid dövrünün çətin-
liklərinə, ağır proseslərinə baxmayaraq, biz öz
tarixi keçmişimizin çox dəyərli səhifələrini qısa
bir müddətdə aça bilmiş və xalqa göstərməyə
nail olmuşuq”.
    Açıq dərsdən sonra şagirdlər Heydər Əliyev
Muzeyində ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini
özündə əks etdirən eksponatlarla tanış olublar. 
    Qeyd edək ki, bu günədək Heydər Əliyev Mu-
zeyində ulu öndərimizin siyasi irsinin öyrənilməsinə
həsr olunmuş 40-dan çox açıq dərs keçilib, 1753
şagird həmin dərslərdə iştirak edib. Görkəmli
dövlət xadimi  Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının
yüz ildən sonra, gələcək əsrləri əhatə edən elə bir
inkişafına və intibahına zəmin yaratmaq istəyirdi
ki, həmin dövrlərdə yaşayacaq nəsillər üçün heç
bir problem qalmasın. Bu böyük arzunun reallaş-
dırılması üçün ancaq və ancaq bugünkü müstəqil
Azərbaycan dövlətini qüdrətləndirmək lazım idi.
“Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin
ayrıcın da” adlı irihəcmli müraciət də məhz həmin
arzudan, istəkdən qaynaqlanırdı. Ona görə də gənc
nəslin Heydər Əliyev irsini dərindən öyrənməsi,
xüsusən “Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin
ayrıcında” adlı müraciətlə tanış olması onlara milli
dövlətçilik, vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması
baxımından önəmlidir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin “Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin 
ayrıcında” adlı müraciəti xalqımızı böyük Azərbaycan intibahına səsləyir

    Hazırda kənddə kompleks quruculuq
və abadlıq tədbirləri həyata keçirilir.
Belə ki, əvvəllər mövcud olmuş iki-
mərtəbəli məktəb binası yenidən qu-
rulur, kənd və xidmət mərkəzləri üçün
yeni binalar inşa olunur. İnşaat işləri
“Naxçıvan Əcəmi Tikinti-Quraşdırma”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin inşaatçı-
larına həvalə edilib. İş icraçısı Müşfiq
Abbasovun verdiyi məlumata görə,
əvvəllər 2 mərtəbəli olan məktəb bi-
nasına 1 mərtəbə də əlavə olunub. Zir-
zəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarət
olan binanın birinci və ikinci mərtə-
bələrində hörgü işləri başa çatdırılıb,
daxildə suvaq işləri aparılır. Digər
əlavə olunmuş korpusun üçüncü mər-
təbəsində isə arakəsmələr hörülür, elek-
trik xətlərinin çəkilişi aparılır. 270 şa-
gird yerlik nəzərdə tutulmuş məktəb
binası istifadəyə verildikdən sonra bi-
rinci mərtəbədə idman zalı, kitabxana,
yeməkxana, soyunub-geyinmə otaqları
və laboratoriyalar, ikinci mərtəbədə
müəllimlər otağı, şahmat və elektron
lövhəli sinif otaqları, kompüter və

digər sinif otaqları, üçüncü mərtəbədə
isə sinif otaqları ilə yanaşı, elektron
lövhəli sinif  və digər fənn kabinələri
yerləşəcək.
    Kənddə digər yeni quruculuq ün-
vanları isə son tamamlama işləri aparılan
kənd və xidmət mərkəzləridir. Hər iki
obyektdə əsas işlər yekunlaşıb, dam ör-
tüyü vurulub, pəncərələr salınıb. Hazırda
daxildə boyaq işləri aparılır, binaların
fasad hissəsi üzlük daşla üzlənir. İşlər
yekunlaşdıqdan sonra ikimərtəbəli kənd
mərkəzində kənd inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə, polis
sahə və baytarlıq məntəqələri, rabitə
evi, arxiv, mədəniyyət evi, kitabxana,
Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təş-
kilatı üçün iş otaqları və feldşer-mama
məntəqəsi yerləşəcək. Xidmət mərkə-
zində isə bərbərxana, qadın gözəllik
salonu, ərzaq və sənaye mallarının satışı
mağazaları fəaliyyət göstərəcək.
    Qeyd edək ki, kənd və xidmət mər-
kəzlərinin tikintisinə cari ilin aprel ayın-
dan, məktəb binasının yenidən qurul-
masına isə iyun ayından başlanılıb.

    Muxtar respublikanın rayonlarının quruculuq xəritəsi ildən-ilə genişlənir.
Qədim diyarımızın ən böyük bölgələrindən biri olan Babək rayonunda da
geniş quruculuq işləri aparılır. “Muxtariyyət ili”ndə quruculuq tədbirləri
rayonun kənd yaşayış məntəqələrini də əhatə edib. Belə kəndlərdən biri də
Qoşadizə kəndidir. 

Qoşadizə kəndində kompleks
quruculuq işləri aparılır

    Şərur Rayon Prokurorluğunun təşkilatçılığı ilə rayonun
Çomaxtur kəndində ətraf mühitin mühafizəsinə, həmçinin təbii
qaz və elektrik enerjisindən düzgün istifadə qaydalarına həsr
olunmuş maarifləndirici tədbir keçirilib.

    Tədbiri Çomaxtur kənd
inzibati ərazi dairəsi üzrə nü-
mayəndə Ədalət Rzayev aça-
raq tədbirin mahiyyətindən
danışıb.
    Şərur rayon prokurorunun
müavini, birinci dərəcəli hü-
quqşünas Anar Həsənov
“Ekoloji-hüquqi məsuliyyət”
mövzusundakı məruzəsində bildirib ki, cəmiyyətin hər bir üzvünün
ətraf mühiti qorumaq və ona qayğı ilə yanaşmaq vəzifəsi həm
hüquqi, həm də əxlaqi dəyərlərlə ölçülür. Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 78-ci maddəsində ətraf mühitin qorunması hər
bir şəxsin borcu kimi təsbit edilib. Konstitusiyada nəzərdə tutulan
vəzifələrin yerinə yetirilmə məsi qanunla müəyyən edilmiş məsu-
liyyətə səbəb olur. Buna görə də hər kəs təbiətin qorunmasında
yaxından iştirak etməli, təbii sərvətlərimizin mühafizəsində əlindən
gələni əsirgəmə məlidir. Unutmaq olmaz ki, ekoloji tarazlığın qo-
runması həm də bizim sağlamlığımız üçün vacibdir.
    Sonra Şərur rayon prokurorunun böyük köməkçisi, birinci də-
rəcəli hüquqşünas Araz Zöhrabovun “Enerji resurslarından səmərəli
istifadə enerji təhlükəsizliyinin təminatında mühüm fak tordur”
mövzusunda məruzəsi dinlənilib.  
    Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavab-
landırılıb.

Xəbərlər şöbəsi

Hüquqi maarifləndirmə tədbirləri
davam etdirilir

 Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi məş-
ğulluq strategiyası bu gün Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Bunun
nəticəsidir ki, “Azərbaycan Res-
publikasının Məşğulluq Strate-
giyası (2006-2015-ci illər)”nın
uğurlu icrası işsizlik səviyyəsinin
nəzərəçarpacaq dərəcədə azalması
ilə nəticələnib. Muxtar respubli-
kamızda da həyata keçirilən məş-
ğulluq tədbirləri əhalinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsində,
insanların daimi işlə təmin olun-
masında mühüm rol oynayır.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2013-cü il 18 dekabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2014-2015-ci illərdə Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında əhalinin məşğul-
luğunun artırılması üzrə Dövlət Pro -
qramı” da bu məqsədə xidmət edən
mühüm dövlət sənədidir. Proqramda
nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə ye-
tirilməsi istiqamətində görülən işlər
muxtar respublika sakinləri tərəfindən

insan amilinə, onun layiq olduğu sə-
viyyədə yaşamasına qayğı kimi
dəyərləndirilir. 
    Əhalinin məşğulluğunun təmin
olunması məqsədilə işaxtaran vətən-
daşların münasib işlə təmin edilməsi,
onların haqqıödənilən ictimai işlərə
cəlb olunması, habelə peşə hazırlığı
sahəsində muxtar respublikada həyata
keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü təd-
birlər bir daha onu göstərir ki, blokada
şəraitində yaşaya-yaşaya hər hansı
problemin həllinə nail olmaq müm-
kündür. İndi regionda əhalinin məş-
ğulluğunun təmin edilməsində ən
çevik yol olan əmək yarmarkalarından
geniş istifadə edilir. Məşğulluq or-
qanları bu işdə mühüm rol oynayırlar.
İşəgötürənlərdən boş iş yerləri haq-
qında məlumatlar toplanılır, bu mə-
lumatlar əmək yarmarkalarında işax-
taranlara təqdim edilir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq
Xidmətindən aldığımız məlumata
görə, muxtar respublikada cari ilin
ötən dövrü ərzində şəhər və rayonla-

rımızın hər birində 3 dəfə əmək yar-
markası keçirilib. Yarmarkalarda 851
nəfər, ümumilikdə, ötən 9 ay ərzində
2142 nəfər işlə təmin olunub, 284
nəfər peşə hazırlığına, 244 nəfər ic-
timai işlərə, 88 nəfər kvota yerinə
göndərilib.
    Məlumat üçün onu da bildirək ki,
növbəti əmək yarmarkalarına oktyabrın
21-də start veriləcək. Həmin gün tədbir
Sədərək rayonunun Heydərabad qə-
səbəsində təşkil olunacaq. Oktyabr
ayının 22-də Kəngərli Rayon Məş-
ğulluq Mərkəzində bu bölgənin işax-
taran sakinlərinə boş iş yerləri təqdim
ediləcək. Oktyabrın 23-də keçiriləcək
əmək yarmarkasının növbəti ünvanı
Şahbuz şəhərindəki “Araz” kinoteat-
rının binası olacaq. Culfa rayonunun
işaxtaran sakinləri bu dövlət qayğı-
sından oktyabr ayının 24-də yararlana
biləcəklər. Ok tyabr ayının 28-də or-
dubadlılara, 29-da babəklilərə, 30-da
isə şərurlulara boş iş yerləri təqdim
olunacaq. 
    Naxçıvan şəhərində əmək yarmar-
kası oktyabr ayının 31-də “Gənclik”
Mərkəzində keçiriləcək. 

Cari ilin ötən dövründə muxtar respublikada 2142 nəfər işlə təmin olunub
İşaxtaran vətəndaşların işlə təmin edilməsi üçün oktyabrın 21-də 

növbəti əmək yarmarkalarına start veriləcək
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası
qədimliyi və müasirliyi ilə yanaşı,
həm də gözəl təbiəti və bərəkətli
torpaqları ilə seçilir. Elə bu səbəb-
dəndir ki, bu diyarın dadlı meyvələri,
tamlı tərəvəzləri dillər əzbəridir. 
     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 14 fevral 2012-ci il
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2012-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında meyvəçi-
liyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı” adıçəkilən kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalının
həcminin artırılmasına, mövcud po-
tensialdan istifadə imkanlarından
tam yararlanmaq üçün stimul ol-
muşdur. Mühüm elmi-nəzəri, sosi-
al-iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən döv-
lət proqramında muxtar respublikada
yüksək istehsal səviyyəli bağların
yaradılması və ixtisaslaşdırılması,
yerli şəraitə uyğunlaşdırılmış məh-
suldar meyvə-tərəvəz növlərinin çe-
şidlərinin bərpa edilməsi, yeni tex-
nologiyalara əsaslanan meyvə-tərə-
vəz emalı müəssisələrinin forma-
laşdırılması və yaradılması əsas və-
zifə kimi müəyyənləşdirilmişdir. Tə-
bii ki, proqramın qəbulundan ötən
müddət ərzində muxtar respublikanın
bütün bölgələrində dövlət proqra-
mından irəli gələn vəzifələrin icrası
istiqamətində mühüm işlər görülmüş
və bu işlər bu gün də davam etdirilir.
Həyata keçirilən tədbirlərdə Culfa
rayonunun da öz payı var.

    Qeyd edək ki, “2012-2015-ci il-
lərdə Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin
inkişafı üzrə Dövlət Pro qramı”nın
qəbul edildiyi 2012-ci ildən başla-
yaraq rayonun müxtəlif ərazilərində
meyvə bağlarının salınmasına baş-
lanılmış, torpaq xüsusiyyətləri nəzərə
alınaraq meyvə ağaclarının əkilməsi
kampaniyasına start verilmişdir. Belə
ki, həmin ildə Culfa rayonunun Yaycı
kəndində  2 hektar, Gülüstan kən-
dində 0,5 hektar ərik, Şurud  kəndində
1 hektar badam tinglərinin yetişdi-
rilməsi üçün təsərrüfatlar yaradılmış,
2013-cü ildə Dizə kəndində 0,5
hektar müxtəlif növ meyvə tinglərinin
yetişdirilməsi təşkil olunmuşdur.
2012-ci ildən başlayaraq rayonda
yerli iqlim və relyefə uyğun tezyetişən
meyvə sortlarından ibarət bağların
salınması dəstəklənmiş, torpaq mül-
kiyyətçiləri tərəfindən 19,1 hektar
ərazidə meyvə bağları salınmışdır.
O cümlədən rayonun Dizə kəndində
1 hektar ərik və badam, Yaycı kən-
dində 1 hektar ərik, Saltaq kəndində
2,3 hektar ərik, Xanəgah kəndində
4,9 hektar cəviz, Gülüstan kəndində
2,5 hektar ərik, Şurud kəndində 4
hektar badam, Ərəzin kəndində 1
hektar ərik və badam, Qazançı kən-
dində 0,7 hektar cəviz və fındıq,
Milax kəndində 1,2 hektar alma bağ-

ları salınmış, 2013-cü ildə isə 9
hektar, o cümlədən Gülüstan kən-
dində 5 hektar, Culfa düzü sahəsində
4 hektar meyvə bağları salınmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, rayonda
indiyədək meyvəçiliklə məşğul olan
9 vətəndaşa, ümumilikdə, 194 min
manat kredit verilmişdir. 
    Təbii ki, meyvə bağlarının salın-
masında həyata keçirilən əsas təd-
birlərdən biri də suvarma suyuna
olan tələbatın ödənilməsidir. Sutu-
tarlara yaxın ərazilərin və çay vadi-
lərində istifadə olunmayan torpaqların
müəyyənləşdirilib əkin dövriyyəsinə
daxil edilməsi məqsədilə 2012-ci
ildə Ərəzin kəndində istifadə olun-
mayan 2,5 hektar torpaq sahəsində
ərik bağı, Xanəgah kəndində istifadə
olunmayan 1 hektar ərazidə cəviz
və badam, rayonun Darıdağ ərazi-
sində isə 3,2 hektar ərik bağı salın-
mışdır. Suvarma sularından səmərəli
istifadə olunması, suvarılan torpaq
sahələrinin genişləndirilməsi və tor-
paqların su ilə təminatının yaxşılaş-
dırılması üçün rayon ərazisində yer-
ləşən arx və kanallar lil və çöküntü-
lərdən təmizlənmişdir. Bundan əlavə,
rayonun müxtəlif ərazilərində su xət-
lərinin təmiri və ya yenilənməsi,
nasos stansiyalarında mövcud aqre-
qatların sazlığı diqqətdə saxlanılmış,
Culfa şəhərinin giriş hissəsindəki

“Üçbucaq” deyilən ərazidə 400 metr
məsafədə yeni suvarma kanalı qa-
zılmış, yeni salınmış yaşıllıqlara 350
metr uzunluğunda su xətti çəkilmiş,
1 ədəd nasos aqreqatı quraşdırılmış,
müxtəlif diametrli plastik borularla
1200 metr uzunluğunda əlavə su-
varma xətti çəkilmişdir. 
    Culfa rayonunda meyvəçiliklə
bərabər, tərəvəzçiliyin də inkişaf et-
dirilməsi diqqətdə saxlanılmış, kartof,
pomidor, soğan, sarımsaq, yerkökü
və digər tərəvəzlərin əkin sahələrinin
artırılması mütəmadi olaraq dəstək-
lənmişdir. Bununla əlaqədar rayon
ərazisində 2012-ci ildə 457 hektar
kartof, 592 hektar tərəvəz (o cüm-
lədən 51,2 hektar soğan), 2013-cü
ildə 484 hektar kartof, 594 hektar
ərazidə isə tərəvəz (o cümlədən 74
hektar soğan) əkini həyata keçiril-
mişdir. Cari ildə isə kartof əkini
üçün sahə 484 hektar təşkil etsə də,
tərəvəz əkini sahələri 1 hektar artı-
rılaraq 595-ə çatdırılmış, o cümlədən
soğan əkini sahələri 86,1 hektar, sa-
rımsaq əkini isə 2,4 hektar olmuşdur. 
    Qeyd edək ki, ixtisaslaşmış meyvə
və tərəvəzçilik təsərrüfatlarının müasir
texnologiyalarla təchiz edilmiş emal
müəssisələrinin yaradılması məqsə-
dilə 2013-cü ildə rayonun Əbrəqunus
kəndində meyvə-tərəvəzin qəbulu
və qurudulması istehsalının təşkili

üçün 1 nəfər sahibkara 34 min manat
kredit verilmiş, meyvəqurutma is-
tehsalı üçün 40 kvadratmetrlik bina
inşa edilmiş, müvafiq avadanlıqlar
alınıb gətirilərək quraşdırılmış və
istehsala başlanılmışdır. Hazırda
müəssisədə meyvə-tərəvəzin qəbulu
və qurudulması prosesi davam etdi-
rilir. Bundan əlavə, istehsal olunan
meyvə-tərəvəz məhsullarının realizə
edilməsi üçün rayon mərkəzində mü-
təmadi olaraq meyvə-tərəvəz məh-
sullarının satışı yarmarkaları təşkil
edilmişdir. Məlumat üçün bildirək
ki, 2014-cü ilin ötən dövrü ərzində
bu yarmarkalarda əhaliyə 30 çeşiddə
140 ton, ümumilikdə isə 100,9 min
manat dəyərində müxtəlif növ meyvə
və tərəvəz məhsulları satılmışdır.
    “2012-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında meyvəçi-
liyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı”nın icrası istiqa-
mətində həyata keçirilən tədbirlər
Culfa rayonunda bu gün də davam
etdirilir. Əkinəyararlı torpaq sahə-
lərindən maksimum istifadə olun-
ması, keyfiyyətli meyvə-tərəvəz tə-
darükü üçün aqrotexniki qaydalara
vaxtında və düzgün əməl edilməsi
bu gün rayon təsərrüfatçılarının qar-
şısında duran əsas vəzifələrdəndir.
İnanırıq ki, muxtar respublika əha-
lisinin yerli kənd təsərrüfatı məh-
sulları ilə təminatında culfalı zəh-
mətkeşlərin də öz payı olacaq.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Dövlət proqramının icrası Culfa rayonunda da 
diqqət mərkəzindədir

Qurban kişinin qənaəti

Ordubad rayonunun Aşağı Əylis kən-
dində bir neçə dəfə olmuşam. Sonuncu

dəfə bu yaşayış məntəqəsinə yolum kənddə
kompleks quruculuq tədbirlərinə başlanılan
vaxt düşüb. Artıq həmin tədbirlər başa çatdı-
rılıb, sentyabr ayının 26-da kənd tam orta
məktəbinin və kənd mərkəzinin açılışı olub.
O günü əylislilər, yəqin ki, uzun müddət xa-
tırlayacaqlar. Çünki həmin tarix Aşağı Əylisin
müasirliyə qovuşduğu gündür. Bu düşüncələr
içərisində yolum Ordubad rayonunun Aşağı
Əylis kəndinədir. Yol boyu hələ burada tikinti
işləri aparılarkən görüşüb söhbət etdiyim el
ağsaqqalı Qurban Qeyibovun sözlərini xatır-
layıram: – Bu gün Naxçıvanda quruculuq
işləri sistemli şəkildə aparılır, ilk növbədə,
ucqar dağ və sərhəd kənd lərində bu işlər
həyata keçirilir. 

Müsahibim söhbətinə bir qədər ara verir,
sonra əlini Yuxarı Əylis kəndi istiqamətinə
tutaraq davam edir:  – Dağətəyi kənddir. Bir-
iki il irəli Yuxarı Əylisdə tikinti işləri aparıldı.
Bu il isə Aşağı Əylisdə. Tam qətiyyətlə demək
olar ki, yaxın illərdə muxtar diyarımızda
müasirliyə qovuşmayan yaşayış məntəqəsi
qalmayacaq. 
    Fikrimizcə, bu qənaət günün reallığıdır.
Bir qədər düşünüb bu gün muxtar respublikanın
ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrində həyata ke-
çirilən kompleks quruculuq tədbirlərini göz
önünə gətirsək, reallığa şübhəmiz qalmayacaq.
Belə ki, bir ucu sərhəd bölgəsi Sədərək, bir
ucu dağlar qoynunda yerləşən Şahbuz, bir
ucu bağlar diyarı Ordubaddan tutmuş müxtəlif
kənd yaşayış məntəqələrində böyük həcmdə
quruculuq tədbirləri sürətlə davam etdirilir. 

Aşağı Əylisdə kompleks
quruculuq işləri aparılıb

Oxucuları yormadan kənddəki yeni
obyektlər barədə qısa məlumat ver-

məklə kifayətlənəcəyik. Bu, Aşağı Əylis Kənd
Mərkəzidir. Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndənin müavini Etibar Quliyevlə mər-
kəzin həyətində görüşürük. Etibar müəllim
kənd mərkəzi barədə ətraflı məlumat verir:
    – İkimərtəbəli kənd mərkəzində rabitə evi,
polis sahə, feldşer-mama və baytarlıq məntə-
qələri, kitabxana, kənd inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndəlik, Yeni Azərbaycan Partiyası
ərazi ilk təşkilatı, kənd bələdiyyəsi, mədəniyyət
evi fəaliyyət göstərir. Kitabxanada 4 min 916
ədəbiyyat var. Yeni mədəniyyət müəssisəsində
yaradılmış şərait kənd sakinlərinin asudə vaxt-
larının səmərəli təşkilinə imkan verib. Buradakı
rabitə evində 384 nömrə tutumu olan ATS
240 abonentə xidmət göstərir. 
    Feldşer-mama məntəqəsi 3 otaqdan iba-
rətdir. Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətinin
nümunəvi təşkili üçün məntəqə lazımi tibbi
avadanlıqlar və dərman vasitələri ilə təmin
olunub. 
    Kənd mərkəzinin yaxınlığında müasir ar-
xitektura üslubunda inşa olunmuş bina kənd
tam orta məktəbidir. 234 şagird yerlik 3 mər-

təbəli məktəb binasında 13 sinif otağı, kim-
ya-biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi
kabinə, kompüter və şahmat otaqları, müəl-
limlər otağı, kitabxana, bufet və idman zalı

vardır. Kitabxana fondu 3 minə yaxın latın
qrafikalı dərslik və 2 mindən çox bədii ədə-
biyyatla zənginləşdirilib. Müasir təhsil siste-
minin əsas tələblərindən biri də məktəblərdə
informasiya texnologiyalarına əsaslanan tədris
mühitinin təşkil olunmasıdır. Ona görə də
məktəbin kompüter otağında 19 kompüter
dəsti quraşdırılıb və internetə çıxışı təmin
edilib, 3 elektron lövhəli sinif də dərslərin
yeni metodlarla keçilməsinə şərait yaradıb.
Məktəbdəki laboratoriyaların hər biri müasir
təcrübə avadanlıqları ilə təmin olunub, fizika
laboratoriyasında elektron lövhə quraşdırılıb. 
    Təhsil ocağının yeni binasındakı hərbi ka-
binə gənclərin məktəb yaşlarından müəyyən
hərbi biliklərə yiyələnmələrinə, onlarda hər-
bi-vətənpərvərlik hisslərinin erkən yaşlardan
formalaşmasına şərait yaradacaq. 
    Müasir idman zalı və məktəbin həyətində
quraşdırılan açıq idman qurğuları əylisli mək-
təblilərin fiziki inkişafına və sağlam böyü-
mələrinə zəmin yaradıb.
    Abadlıq tədbirləri çərçivəsində 1250 metr
uzunluğundakı kənddaxili avtomobil yollarına
asfalt örtük salınıb. Rabitə və elektrik sistemləri
daha da təkmilləşdirilib, yeni tikililərə 110
metr uzunluğunda qaz xətti çəkilib, qədim su
mənbəyi olan 3 kəhriz təmir olunub.

Kənd sakinləri minnətdarlıq 
edirlər

Həyata keçirilən tədbirlərə kənd adam-
larının münasibətini öyrəndik. Kimlə

həmsöhbət olduq, razılığını və minnətdarlığını
bildirdi. 
    Kənd tam orta məktəbinin direktoru Vidadi
Quliyev: – Naxçıvan Muxtar Respublikasında
bərqərar olunmuş sabitlik, sosial-iqtisadi in-
kişaf, insanların maddi-rifah halının yaxşı-
laşdırılması, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi
bütün naxçıvanlıların qurub-yaratmaq əzmini
birə-beş qat artırıb. Aşağı Əylis kəndinə də
bu inkişafdan pay düşüb. Onu deyim ki,
kəndin sakinləri qonaqpərvər, yurd və torpaq
qədri bilən insanlardır. Yaşadıqları kəndin

qədim tarixi ilə qürur hissi keçirən əylislilər
yurd yerinin müasir və abad yaşayış məntə-
qəsinə çevrilməsini dövlətimizin onlara gös-
tərdiyi böyük qayğı kimi dəyərləndirirlər. 

    Ömrünün 10-cu onilliyini yaşayan Nisə
Əliyeva deyir ki, belə zəmanədə bu qədər
yaşamaq elə bir böyük igidlik deyil. Nəyimiz
çatmır? İşığımız var, qazımız var, süfrələrimiz
bol. Bütün bunların elə-belə qazanılmadığını
da Nisə Əliyeva dilə gətirir:
    – 17-18 il bundan qabaq kənd adamının
yaşayışını gözlərim önünə gətirəndə bugünkü
günümüzə inana bilmirəm. Ancaq görünən
dağa bələdçi lazım deyil. Elə bu Əylis kəndində
əvvəlki hökumətin zamanında dövlət tərəfindən
heç bir tikinti aparılmayıb. Kəndin idarə və
təşkilatları köhnə və uçuq-sökük binalarda
fəaliyyət göstərib. Bu gün tikilənlər nəinki
rayon mərkəzlərində, hətta Naxçıvan şəhərində
tikilənlərdən seçilmir.
    Təqaüdçü Qadir Səmədov: – Ulu öndərimiz
Heydər Əliyev siyasətinin muxtar diyarımızda
uğurla davam etdirilməsi Naxçıvanı çiçəklənən
bir məmləkətə çevirib. Bu gün qovuşduğumuz
belə həyat tərzi məhz ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin uzaq gələcəyə hesablanmış
ideyalarının işığı hesabına mümkün olub. Bu
işığın heç vaxt sönməyəcək ziyası muxtar
respublikamızın bütün bölgələrini işıqlandırıb,
Aşağı Əylis kəndinə də həmin ziyadan pay
düşüb. Bizə belə sevinc bəxş edənlərə min-
nətdarlığımızı bildiririk.
    Torpaq mülkiyyətçisi Hüseyn Səfərov deyir
ki, son illər muxtar respublikanın kənd yaşayış
məntəqələrində aparılan kompleks quruculuq
tədbirləri şəhərlə fərqi əsaslı surətdə aradan
qaldırıb. Belə tədbirlərin həyata keçirildiyi
Aşağı Əylis də qəsəbə timsallı müasir kəndə
çevrilib. Təbii ki, bütün bunlar insanların  qu-
rub-yaratmaq əzminə öz təsirini göstərib.
Odur ki, kənd adamları qiymətli sərvət olan
torpaqdan möhkəm yapışıblar. Onlara bu sa-
hədə də hərtərəfli köməkliklər göstərilir.
Torpaq mülkiyyətçiləri yaradılan şəraitdən
səmərəli istifadə etməyə səy göstərir, muxtar
respublika iqtisadiyyatının gücləndirilməsinə
öz töhfələrini verir, daxili bazarda yerli is-
tehsalın xüsusi çəkisinin artırılmasına çalışırlar. 

    Kənd məktəbinin müəllimi Əli Fətəliyev:
    – Qurulanları, yaradılanları qorumağı, gə-
ləcək nəslə ərməğan etməyi hər bir Aşağı
Əylis sakini özünün vətəndaşlıq borcuna çe-

virib. İnsan ona göstərilən qayğını görəndə,
təbii ki, onun qurub-yaratmaq əzmi yüksəlir.
Bu hissi bu gün Aşağı Əylisdə hamı yaşayır. 
    – Çoxları elə bilir ki, kənd yaşayış məntə-
qələrində yaşamaq çətindir. 30-40 il bundan
qabaq belə düşünənlərə haqq qazandırmaq
olardı. Çünki o vaxt yollar bərbad vəziyyətdə
idi. Telefon, televizor barədə söhbət gedə bil-
məzdi. Elektrik enerjisi tez-tez kəsilirdi. Nəq-
liyyat yox idi. Bu gün isə vəziyyət tamamilə
başqa cürdür. Elə bizim bu Aşağı Əylisdə
mobil telefonlar da işlədilir. Qazımız, işığımız
öz yerində. Yollarımız abadlaşdırılıb. Hər gün
kənddən rayon mərkəzinə və Naxçıvan şəhə-
rinə marşrutlar işləyir. Kitabxanamız, mədə-
niyyət evimiz var. Kənd adamına bundan
başqa nə lazımdır ki? – bu sözləri təqaüdçü
Həsən Hüseynov deyir.

Son söz yerinə

Kənd adamları ilə söhbətlər, onların
ürək sözləri və minnətdarlıqları Aşağı

Əylisdə həyata keçirilən tədbirlərə verilən
yüksək qiymətdir. Bu yazının son sözü isə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun həmin obyektlərin
açılışlarında verdiyi tövsiyələrdir: “Aşağı
Əylis kəndində aparılan quruculuq tədbirləri,
istifadəyə verilən yeni sosial obyektlər ölkə-
mizdə həyata keçirilən tədbirlərin bir kəndin
timsalında nümunəsidir. Bu gün dövlətimiz
tərəfindən kəndlərin inkişafına hərtərəfli qayğı
göstərilir. Kəndlərimiz abadlaşır, insanlar
üçün lazımi şərait yaradılır, onların rahatlığı
təmin olunur, gündəlik qayğıları vaxtında həll
edilir.
    …Aşağı Əylis kəndi də müasirləşən Azər-
baycan kəndlərinin sırasına qoşulmuşdur.
Vaxtilə kənddə inzibati ərazi dairəsi üzrə nü-
mayəndəlik, bələdiyyə və digər lazımi dövlət
strukturları yaradılmış, onların fəaliyyəti
təmin edilmişdir. Bu gün isə dövlət qurumları
və xidmət təşkilatları üçün müasir iş şəraiti
yaradılmışdır. Qurulanlar, yaradılanlar in-
sanların rahat yaşamasına xidmət edəcək,
əhali daha sıx məskunlaşacaqdır. Kənd inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə
və xidmət təşkilatları yaradılan bu şəraitdən
səmərəli istifadə etməli, daim əhalinin prob-
lemləri ilə maraqlanmalı, onların vaxtında
həll olunmasına nail olmalıdırlar. 
     …Həyata keçirilən bu tədbirlər ölkəmizin
iqtisadi qüdrətinin göstəricisi olmaqla yanaşı,
həm də insan amilinə verilən qiymətin daha
bir ifadəsidir. Kənd sakinləri qurulanlardan,
yaradılanlardan səmərəli istifadə etməli, ölkə-
mizin inkişafına öz töhfələrini verməlidirlər”.

- Muxtar MƏMMƏDOV

Müasirliyə qovuşan yurd yerlərimiz çoxalır
Aşağı Əylis belə kəndlərimizdən biridir
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    Ötən gün Babək rayonunda yeniyetmə qızlar və
oğlanlar arasında müvafiq olaraq 1000 və 2000
metr məsafələrə kross qaçışı üzrə rayon birinciliyi
keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyinin tədbirlər planına əsasən ke-
çirilən və Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan
Muxtar Respublika Təşkilatının Heydər Əliyev
adına Gənclər Birliyi, Babək Rayon Gənclər və
İdman İdarəsi və Təhsil Şöbəsinin birgə təşkil etdiyi

turnir gərgin idman mübarizəsi ilə yadda qalıb. Ye-
niyetmə oğlanların yarışında 2000 metr məsafəni
hamıdan tez qət edən Taleh İsmayılov birinciliyin
qalibi adını qazanıb. Qızlar arasında isə Səkinə Əli-
yeva hamıdan güclü olduğunu sübut edib. O, 1000
metr məsafənin qırmızı lentinə hamıdan tez çatıb. 
    Sonda qaliblərə təşkilatçılar tərəfindən diplomlar
təqdim olunub.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
gömrük orqanlarına xidmətə qəbul
ilə əlaqədar müsabiqənin keçirilməsi
qaydası Ali Məclis Sədrinin 18 noyabr
2010-cu il tarixli Sərəncamı ilə müəy-
yən olunur. 
    Naxçıvan Gömrük Ekspertizası
İdarəsinə işə qəbulla bağlı müsabiqədə
ali məktəbləri “kimya” ixtisası üzrə
bitirən şəxslər iştirak edə bilərlər. Bir
qayda olaraq, namizədlərin yaşı 30-u
keçməməlidir.
    Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslər www.dgk.nmr.az internet say-
tına daxil olmaqla “Gömrük orqan-
larında xidmətə qəbul” bölməsində
muxtar respublikanın gömrük orqan-
larına işə qəbulla bağlı müəyyən olun-
muş elektron ərizə formasını doldur-
malıdırlar. Elektron ərizə müsabiqədə
iştirak üçün ilkin əsas sayılır. Elektron
ərizə ilə qeydiyyat bir ay müddətində –
oktyabr ayının 15-dən noyabr ayının
14-dək davam edəcək. 
    İkili vətəndaşlığı, digər dövlətlər
qarşısında öhdəlikləri olan şəxslər,
din xadimləri, məhkəmənin qanuni
qüvvəyə minmiş qərarı ilə fəaliyyət
qabiliyyəti olmayan və ya məhdud
fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilmiş,
məhkumluğu ödənilməmiş və ya
götürülməmiş şəxslər, tibbi rəyə əsa-
sən fiziki və əqli qüsurlarına görə
gömrük orqanlarında işləməyə qadir

olmayan, gömrük, digər hüquq-mü-
hafizə və ya başqa dövlət orqanla-
rında əvvəllər yol verdiyi kobud
nöqsanlara və ya qulluqla bir araya
sığmayan hərəkətlərə görə bu or-
qanlardan xaric edilmiş şəxslər qa-
nunla müəyyən olunmuş müddətli
həqiqi hərbi xidmət keçməmiş (qa-
nuni əsaslarla müddətli həqiqi hərbi
xidmətə çağırışdan möhlət hüququ
olanlar və ya müddətli həqiqi hərbi
xidmətə çağırışdan azad edilənlər
istisna olmaqla) çağırışyaşlı vətən-
daşlar müsabiqəyə buraxılmırlar.
    Müsabiqə hər bir namizədin ixtisas
səviyyəsinin, peşə hazırlığının, ümumi
dünyagörüşünün, gömrük orqanlarında
vəzifələrə yararlı və layiqli olmasının
müəyyən edilməsi məqsədilə aşkarlıq
şəraitində şəffaf üsullarla keçirilir.
Müsabiqə test imtahanından və mü-
sahibədən ibarətdir. 
    Xarici dil bilən (əsasən rus və in-
gilis) və ekspertiza sahəsində müəy-
yən təcrübəsi olan şəxslərə müsabi-
qənin müsahibə mərhələsində üstün-
lük verilir.
     Test imtahanı 15.11.2014-cü il
tarixdə saat 1000-da Naxçıvan Şə hər
Gömrük İdarəsinin akt zalında
keçiriləcəkdir.

Əlaqə telefonları:
(036) 544-49-60; (036) 544-49-72

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsi

Gömrük Ekspertizası İdarəsinə işə qəbulla bağlı 
müsabiqə elan edir

    Dövlət vergi orqanlarına xidmətə qəbul “Dövlət vergi orqanlarına işə
qəbul olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında Əsas-
namə”yə və “Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”yə
müvafiq olaraq aparılır.
    Müsabiqəyə sənəd qəbulu 20.10.2014-cü il tarixdən 20.11.2014-cü il
tarixədək aparılır. İştirak etmək istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
    1. Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunmuş formada ərizə (blank
Vergilər Nazirliyi tərəfindən verilir)
    2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
    3. Kadrların şəxsi uçot vərəqəsi
    4. Tərcümeyi-hal
    5. 4x6 santimetr ölçüdə 2 ədəd, 9x12 santimetr ölçüdə 1 ədəd, 2,5x3,5
santimetr ölçüdə 2 ədəd rəngli fotoşəkillər
    6. Ali təhsil barədə diplomun notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
(Xarici ölkədə təhsil almış namizədlərin diplomları qanunamüvafiq qaydada
notarifikasiya olunmalıdır)
    7. Əmək kitabçasının təsdiq olunmuş surəti (son iş yeri barədə qeydin
olması şərti ilə) və ya əmək fəaliyyətinin olmadığı haqqında arayış
    8. Yaşadığı yerin poliklinikasından sağlamlıq barədə arayış
    9. Psixi Xəstəliklər Dispanserindən arayış və yoxlama aktı
    10. Yaşadığı ünvan və ailə tərkibi haqqında arayış
    11. Nikah, uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrin notarial qaydada
təsdiq olunmuş surətləri
    12. Hərbi biletin qeyd aparılmış bütün vərəqlərinin surəti (notarial
qaydada təsdiq olunmuş)
    Bu sənədlərdən hər hansı biri çatışmadıqda və ya saxta olduğu aşkar
edildikdə namizəd müsabiqəyə buraxılmır. Sənəd qəbulu zamanı əyani
şöbədə ali təhsil alan, hərbi xidmətdə olmayan, ali təhsilə malik olmayan,
yaşı 35-i keçmiş, məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti
olmayan hesab edilən və üzərindən məhkumluğu götürülməyən və ya ödə-
nilməyən vətəndaşların sənədləri qəbul edilmir. Müsabiqədə yalnız hərbi
xidmətə tam yararlı (qanuni əsaslarla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan
möhlət hüququ olanlar və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad
edilənlər istisna olmaqla), iqtisadiyyat, hüquq və idarəetmə üzrə ixtisas sa-
hələrindən birinə malik olan və Azərbaycan Respublikasının dövlət dilini
sərbəst bilən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları iştirak edə bilərlər.
    Müsabiqəni müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlərə yalnız aşağıda göstərilən
52 sayda vakant yer üzrə iş təklif ediləcəkdir.
    1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyi – 18 yer
    2. Naxçıvan Şəhər Vergilər İdarəsi – 4 yer
    3. Şərur Rayon Vergilər Şöbəsi – 1 yer
    4. Babək Rayon Vergilər Şöbəsi – 8 yer
    5. Ordubad Rayon Vergilər Şöbəsi – 4 yer
    6. Culfa Rayon Vergilər Şöbəsi – 1 yer
    7. Kəngərli Rayon Vergilər Şöbəsi – 7 yer
    8. Şahbuz Rayon Vergilər Şöbəsi – 7 yer
    9. Sədərək Rayon Vergilər Şöbəsi – 2 yer
    Qeyd: Müsabiqəni müvəffəqiyyətlə keçmiş hər hansı sahibkarlıq fəa-
liyyəti ilə məşğul olan namizədlər fəaliyyətləri ləğv olunmadan işlə
təmin olunmurlar.
    Namizəd ona təklif olunan vəzifədən imtina edərsə, Vergilər Nazirliyinin
kadr ehtiyatından çıxarılacaq.
    Boş yerlərin sayı müsabiqənin sonuna qədər dəyişə bilər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası vergilər Nazirliyi
dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olmaq istəyən

vətəndaşlar üçün müsabiqə elan edir
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TURAl SƏFƏROv

    Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev tərəfindən imzalanmış
“Pensiya İslahatı Konsepsiyası”
Azərbaycanın müasir və beynəl-
xalq standartlara tam cavab verən
sığorta-pensiya modelini yarat-
mışdır. Həyata keçirilən islahatlar
pensiyaçıların sosial müdafiəsinin
və layiqli həyat səviyyəsinin təmin
olunması məqsədilə pensiya ödə-
nişlərinin etibarlı maliyyə təmi-
natına nail olunması, pensiya tə-
minatı sisteminin bazar iqtisadiy-
yatı prinsiplərinə uyğunlaşdırılması
və onun rolunun artırılması, pen-
siya və müavinət ödənişləri üçün
nəzərdə tutulan vəsaitin tam yı-
ğılması və məqsədyönlü istifadəsi,
pensiya təminatı sisteminin idarə
olunmasını təkmilləşdirməklə onun
səmərəliliyinin yüksəldilməsi, so-
sial sığorta haqları ilə ödənişlər
arasındakı əlaqənin uyğunlaşdı-
rılması kimi mühüm problemlərin
həllinə yönəldilmişdir.
    Qeyd olunan fəaliyyətin ardıcıl
məntiqi nəticəsi kimi 2006-cı il
yanvar ayının 1-dən ölkəmizdə yeni
sistem sayılan məcburi dövlət sosial
sığorta sistemində fərdi uçotun tət-
biqinə başlanılmışdır. Ümumiyyətlə,
“Sosial sığorta haqqında” Azərbay-
can Respublikası Qanununda nə-
zərdə tutulmuşdur ki, sosial sığorta
fiziki şəxslərin əməkhaqlarının, gə-
lirlərinin və ya əlavə xərclərinin
kompensasiya edilməsinə, həmçinin
itirilməsinin qarşısının alınmasına
yönəldilmiş təminat forması kimi
çıxış edir. Sosial sığorta sahəsi ilə
bağlı müvafiq qanunvericilik ba-
zasının olması həmin fəaliyyətin
yerinə yetirilməsində və onun tən-
zimlənməsində mühüm rol oynayır.
Məcburi dövlət və könüllü forma-
larından ibarət olan sosial sığorta
öz subyektləri arasında hüquq bə-
rabərliyini təmin edir.
    Hal-hazırda məcburi dövlət so-
sial sığortası bu sahədə aparıcı rol
oynayır. Məcburi dövlət sosial sı-
ğorta haqqı əmək pensiyalarının
yeganə maliyyə mənbəyi olduğun-
dan pensiyaların maliyyələşdiril-
məsi vəziyyəti, bilavasitə, sığorta
haqqının ödənilməsindən asılıdır.
Hər bir işləyən vətəndaş fəaliyyət
göstərdiyi təşkilatda əməkhaqqının
düzgün göstərilməsində, sosial sı-
ğorta haqlarının düzgün hesablan-
masında, vaxtında və tam ödənil-
məsində maraqlı olmalıdır. Torpaq
mülkiyyətçiləri, fiziki şəxslər isə
şəxsən özləri sosial sığorta haqla-
rının düzgün hesablanmasını və

ödənilməsini təmin etməlidirlər.
Ödənilən sosial sığorta haqları və-
təndaşlara sığorta stajı qazandırmış
olur. Eyni zamanda məcburi dövlət
sosial sığorta haqları fərdi şəxsi
hesablarda toplanaraq pensiya ka-
pitalını təşkil edir ki, bu da həmin
vətəndaşların pensiyasının məb-
ləğinin müəyyənləşdirilməsində
əsas rol oynayır.
    “Sosial sığorta haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununa
əsasən, məcburi dövlət sosial sı-
ğortasının həyata keçirilməsi üçün
sığortaçının, sığortaedənin və sı-
ğortaolunanın iştirakçı kimi çıxış
etməsi zəruridir. Hüquqi və ya fi-
ziki şəxs formasında fəaliyyət gös-
tərən sığortaedənlər çalışdırdıqları
işçilərlə bağlı müvafiq ayırmaların
həyata keçirilməsini öz öhdələrinə
götürürlər. Hər bir sığortaedən iş-
çiyə hesablanan əməkhaqqının 22
faizi həcmində və işçidən hesab-
lanmış əməkhaqqının 3 faizi həc-
mində məcburi dövlət sosial sığorta
haqqı tutularaq Dövlət Sosial Mü-
dafiə Fondu orqanının hesabına
köçürməlidir. 
    Fərdi sahibkarlıq fəaliyyətilə
məşğul olan fiziki şəxslər və mül-
kiyyətində kənd təsərrüfatına ya-
rarlı torpaq sahəsi olan mülkiy-
yətçilər məcburi dövlət sosial sı-
ğorta haqqını aşağıdakı qaydada
ödəyirlər. Ölkə üzrə müəyyən olun-
muş minimum aylıq əməkhaqqına
nisbət əsasında fərdi sahibkarlıq
fəaliyyətilə məşğul olan fiziki şəxs-
lər fəaliyyət göstərdiyi sahəyə görə,
kənd təsərrüfatına yararlı torpaq-
lardan istifadə edənlər isə torpaq-
ların keyfiyyət qrupları üzrə hər
hektar hesabı ilə müvafiq faiz də-
rəcələrində məcburi sosial sığorta
haqqı ödəməlidirlər.
    “Minimum aylıq əməkhaqqının
artırılması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 31 av-
qust 2013-cü il tarixli Sərəncamı -
na əsasən, minimum aylıq əmək -
haqqının məbləği 2013-cü il sen -
 t yabrın 1-dən 105 manat müəyyən
edilmişdir. 
    Bu əsasda kənd təsərrüfatına ya-
rarlı torpaqlardan istifadə edən fiziki
şəxslər əməkqabiliyyətli ailə üzv-
lərinin hər biri üçün torpaqların
ölkə üzrə müəyyən olunmuş mini-
mum aylıq əməkhaqqının (105 ma-
nat) 1-ci keyfiyyət qrupu üzrə 12
faizi, yəni 12,6 manat, 2-ci keyfiyyət
qrupu üzrə 8 faizi, yəni 8,4 manat,
3-cü keyfiyyət qrupu üzrə 4 faizi,
yəni 4,2 manat, 4-cü keyfiyyət

qrupu üzrə 2 faizi, yəni 2,1 manat
miqdarında məcburi dövlət sosial
sığorta haqqı ödəməlidirlər. Tor-
paqların keyfiyyət qrupu dövlət ak-
tına əsasən müəyyənləşdirilir.
    Ticarət və tikinti sahələrində
məcburi dövlət sosial sığorta haq-
larının ödənilməsi özünəməxsusluğu
ilə fərqlənir. 
    Belə ki, Naxçıvan şəhərində ti-
carət və tikinti sahələrində sa -
hibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan

fiziki şəxslər ölkə üzrə müəyyən
olunmuş minimum aylıq əməkhaq-
qının (105 manat) Naxçıvan şəhə-
rində 50 faizinin 80 faizi, yəni 42
manat, rayon mərkəzində 50 faizinin
60 faizi, yəni 31,5 manat, kənd
yerlərində isə 50 faizi məbləğinin
50 faizi, yəni 26,25 manat miqda-
rında məcburi dövlət sosial sığorta
haqqı ödəməlidirlər.
    Digər sahələrdə sahibkarlıq fəa-
liyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər
ölkə üzrə müəyyən edilmiş mini-
mum aylıq əməkhaqqının (105
manat) Naxçıvan şəhərində 20 fai-
zinin 80 faizi, yəni 16,8 manat,
rayon mərkəzində 20 faizinin 60
faizi, yəni 12,6 manat, kənd yer-
lərində 20 faizi məbləğinin 50 fai-
zi, yəni 10,5 manat miqdarında
məcburi dövlət sosial sığorta haqqı
ödəməlidirlər. 
    Son illər ərzində sosial sığorta
sahəsinin sürətli inkişafı bu sahədə
elektron xidmətlərin tətbiqini zəruri
etmişdir. Məcburi dövlət sosial sı-
ğorta vəsaitlərinin onlayn ödənilməsi
məqsədilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Dövlət Sosial Müdafiə
Fondunun www.dsmf.nakhchivan.az
saytında müvafiq bölmə yaradıl-
mışdır. Sayta daxil olmaqla sa -
hibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
fiziki şəxslər və torpaq mülkiyyət-
çiləri plastik bankomat kartı ilə
məcburi dövlət sosial sığorta haq-
larını tam şəkildə ödəyə bilərlər. 
    Muxtar respublika üzrə 2014-cü
ilin sentyabr ayında 2305 sığor-
taedən tərəfindən 86898,15 manat
həcmində məcburi dövlət sosial
sığorta haqqı elektron formada
ödənilmişdir ki, bu əməliyyat plas-
tik kartlar vasitəsilə və ya bank-
larda nağd qaydada onlayn ödəmə
sistemi vasitəsilə həyata keçiril-
mişdir. Bu amil vaxta və vəsaitlərə
qənaət etmək, sürətli ödəniş apar-
maq, həmçinin təhlükəsizlik ba-
xımından sığortaedənlərə rahatlıqla
bərabər, məsafədən maliyyə ida-
rəetməsini həyata keçirməyə imkan
yaradır. 
    Azərbaycanın, o cümlədən Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının iq-
tisadi qüdrətinin artması ilə bərabər,
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun
hesabına ödənişlərin artması, yeni
iş yerlərinin yaradılması və digər
mənbələr sosial sığorta sisteminin
gələcəkdə sürətli inkişafına zəmin
yaradacaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun

mətbuat xidməti

Bazar iqtisadiyyatına keçid Azərbaycan Respublikasında sosial
sahədə islahatların aparılmasını zəruri etmişdir. Bu islahatların

təməlində ölkədə yeni sığorta-pensiya sisteminin yaradılması durur.
Son illər dünyanın əksər ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda
makroiqtisadi və demoqrafik vəziyyətin dəyişməsi sosial müdafiə sis-
teminin yeniləşməsini zəruri etmişdir. Sadalanan amillər pensiya-
sığorta sisteminin optimal və dinamik idarə olunmasına, maliyyə nə-
ticələrinin əsas makroiqtisadi göstəricilərə təsirinin qabaqcadan
proqnozlaşdırılmasına imkan vermirdi və bu, əhalinin narazılığına
səbəb olan bərabər – ədalətli bölgü mexanizminin meydana gəlməsinə
səbəb oldu.

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları 
əmək pensiyalarının yeganə maliyyə mənbəyidir

Kross yarışı keçirilib


