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    Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 2015-ci
il 28 yanvar tarixli Sərəncamı ilə
xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən
fərqləndiklərinə görə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin bir qrup əməkdaşı təltif
edilmişdir. Təltif olunanlar arasında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Döv-
lət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları
da vardır.

“Dövlət qulluğunda
fərqlənməyə görə” medalı ilə

Bağırov Zaur Yolçu oğlu

Məmmədov Hicran Teymur oğlu

Pənahov Pənah Yaşar oğlu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın
28-də İran İslam Respublikasının İqtisadi Məsələlər və Maliyyə
naziri Əli Tayebnianın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
edib.

Dövlətimizin başçısı nazir Əli Tayebnianın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin uğurlu və gələcək
əməkdaşlığın perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından
önəmli olacağına əminliyini ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev
ölkələrimiz arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlıq üçün yaxşı im-
kanların olduğunu vurğuladı.  

Nazir Əli Tayebnia Azərbaycan və İran prezidentlərinin
səyləri sayəsində ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafının yeni
mərhələyə qədəm qoyduğunu vurğuladı. İranlı nazir azərbaycanlı
həmkarları ilə birlikdə ikitərəfli əlaqələrimizin müxtəlif sahələrdə
daha da genişləndirilməsi istiqamətində səylərini əsirgəməyə-
cəklərini dedi.

Rəsmi xronika

     Məlum olduğu kimi, 2014-cü il fevral ayının
9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yara-
dılmasının 90 illiyi tamam oldu. Bu səbəbdən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
2013-cü il dekabrın 28-də keçirilən dördüncü
çağırış səkkizinci sessiyasında 2014-cü il
muxtar respublikada “Muxtariyyət ili” elan
olundu. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyevin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının
90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında”
2014-cü il 14 yanvar tarixli Sərəncamı, həmçinin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2014-cü il yanvarın 17-də imzaladığı
Sərəncamla “Naxçıvan Muxtar Respublikasının
90 illik yubileyinə dair Tədbirlər Planı”nın
təsdiq olunması ötən il muxtar respublikada
ictimai-siyasi əhəmiyyətə malik tarixi tədbirlərin
keçiriləcəyindən xəbər verirdi.
    Təbii ki, bu tədbirlərin zirvə nöqtəsi ötən
il aprelin 8-də Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin iştirakı ilə keçirilən Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə
həsr olunmuş təntənəli mərasim idi.
    Dövlət başçısı təntənəli mərasimdəki nit-
qində qədim diyarın tarixindən, Naxçıvana
muxtariyyətin verilməsinin siyasi əhəmiyyə-
tindən danışaraq dedi: “Naxçıvanın eyni za-
manda qədim dövlətçilik tarixi vardır. Qədim
Atabəylər dövlətinin mərkəzi Naxçıvan idi.
Təsadüfi deyil ki, Naxçıvana 90 il bundan
əvvəl Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət
statusu verilmişdir. Bu, gözəl hadisə idi,
tarixi hadisə idi. Naxçıvanın rolunu, bu di-
yarın strateji əhəmiyyətini əks etdirən bir
qərar idi”.
    Ölkə rəhbəri yubiley mərasimində muxtar
respublikada əldə edilən uğurları yüksək qiy-
mətləndirib: “Naxçıvan sürətlə inkişaf edir.
Naxçıvanda bütün məsələlər uğurla icra
edilir. Bu səfər mənim Naxçıvana son 10 il
ərzində 11-ci səfərimdir. Demək olar ki, hər
il Naxçıvana gəlirəm, burada gedən inkişafla
tanış oluram. Sevinirəm ki, bu gün Naxçıvan
çiçəklənən bir diyardır...”
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik
yubileyi ilə bağlı növbəti möhtəşəm tədbir
isə ötən il iyulun 4-5-də “Naxçıvanın muxta-
riyyəti tarixi nailiyyətdir” mövzusunda keçi-
rilən Beynəlxalq Konfrans oldu. Mötəbər
beynəlxalq tədbirdə Azərbaycanın görkəmli
alim və tədqiqatçıları, Türkiyə Respublika-
sından, Rusiya Federasiyasından və Amerika
Birləşmiş Ştatlarından elmi-tədqiqat müəssi-
sələrinin, ali təhsil məktəblərinin nümayən-
dələri, mütəxəssislər iştirak edirdilər.
    Konfransda iştirak edən bütün qonaqlar
məruzələrində Naxçıvanın bugünkü heyrətamiz
inkişafı barədə də söz açdılar. Bildirildi ki,
müasir Naxçıvan dünyaya yeni intibahın nü-
munəsini göstərir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin ölkəmizin
digər regionları ilə birlikdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının da inkişafına göstərdiyi böyük
qayğı burada sürətli inkişafa təkan vermiş dir.  

    Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, muxtar res-
publikada infrastruktur layihələrinin uğurla
həyata keçirilməsi nəticəsində başda Naxçıvan
şəhəri olmaqla, bütün rayon mərkəzlərinin
və kəndlərin abadlaşması, bütün sahələr üzrə
əhəmiyyətli nailiyyətlərin qazanılması burada
yüksəksəviyyəli beynəlxalq tədbirlərin keçi-
rilməsinə şərait yaradıb.
    Ötən ilin may ayında Naxçıvan Şahmat
Mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr
olunmuş “Naxçıvan Open-2014” Beynəlxalq
Şahmat Festivalının keçirilməsi də bunu sübut
edir. Doqquz ölkədən 300-dən artıq şahmatçının
Naxçıvana gəlməsi festivala olan beynəlxalq
marağın göstəricisi idi. 2014-cü ilin may
ayında muxtar respublikada gənclər arasında
sərbəst güləş üzrə “Naxçıvan kuboku” uğrunda
beynəlxalq yarışın keçirilməsi regionumuzda
beynəlxalq idman yarışlarının təşkili üçün ən
müasir infrastrukturun qurulduğunu bir daha
bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
    2014-cü ildə Naxçıvan daha bir əhəmiyyətli
beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etdi. Oktyabrın
24-də Naxçıvan şəhərində Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının 3-cü Biznes Forumu və
Türkdilli Dövlətlərin Biznes Şurasının 3-cü
Toplantısı keçirildi. Biznes forumda dəfələrlə
bildirildi ki, 23 il blokada şəraitində yaşamasına
baxmayaraq, muxtar respublikanın sürətli in-
kişafı, tərəqqisi, gündən-günə gözəlləşməsi
türkdilli xalqların nümayəndələri tərəfindən
rəğbətlə qarşılanır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının mühüm
və həssas geosiyasi məkanda yerləşməsi elmi
şəkildə əsaslandırılmış  çevik, tarazlı  və çox-
tərəfli əlaqələrin qurulmasını, tarixi-mədəni
bağlarımız olan qonşularla münasibətlərin in-
kişafını tələb edir. Bu baxımdan da 2014-cü
il muxtar respublika üçün uğurlu oldu.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisinin Sədri Türkiyə Respublikasının
ölkə mizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
İsmail Alper Coşkunla, İran İslam Respubli-
kasının Azərbaycan Respublikasındakı föv-
qəladə və səlahiyyətli səfiri Möhsün Pakayinlə,
Türkiyənin muxtar respublikaya yeni təyin
olunmuş Baş konsulu Nihat Ərşənla, Türkiyə
Silahlı Qüvvələrinin muxtar respublikada sə-
fərdə olan nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Görüşlərdə ölkələrimiz arasında həm siyasi,
həm də iqtisadi sahədə əlaqələrin mövcud
olduğu diqqətə çatdırılıb, bu əlaqələrin inki-
şafında Naxçıvan Muxtar Respublikasının
mühüm əhəmiyyət daşıdığı bir daha vurğu-
lanıb, ikitərəfli münasibətlərin inkişafı isti-
qamətində bundan sonra da qarşılıqlı səylərin
göstəriləcəyinə inam ifadə edilib.
    Ali Məclis Sədrinin muxtar respublikaya
səfərə gələn Türkiyə Respublikasının İqdır
Vilayətinin valisi Davut Hanerlə, İran İslam
Respublikasının Qərbi Azərbaycan Vilayətinin
ostandarı Qurbanəli Səadətlə görüşlərində
qonşu ölkələrin yaxın bölgələri ilə muxtar
respublika arasındakı əlaqələrin inkişafının
əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb.
    Ötən il avqustun 18-də Türkiyə Cümhu-
riyyətinin Milli Müdafiə naziri İsmət Yılmazın
və Gürcüstan Respublikasının Müdafiə naziri
İrakli Alasaniyanın Azərbaycan, Türkiyə və
Gürcüstan Müdafiə nazirlərinin üçtərəfli gö-
rüşündə iştirak etmək üçün Naxçıvan Muxtar
Respublikasına səfərə gəlməsi Naxçıvanın
həm də regional əməkdaşlıq məkanına çev-
rildiyinin göstəricisidir. 
    Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respub-
likası ilə Gürcüstanın Acarıstan Muxtar Res-

publikası arasında da əlaqələr uğurla inkişaf
edir. Muxtar respublikalar arasında qarşılıqlı
rəsmi səfərlər ikitərəfli münasibətləri yeni
inkişaf mərhələsinə yüksəldib. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Gürcüstanın Acarıstan Hökuməti Sədrinin də-
vəti ilə 2014-cü il iyulun 28-də Batumiyə
səfəri, oktyabrın 4-də isə Gürcüstanın Acarıstan
Muxtar Respublikası Ali Sovetinin Sədri Av-
tandil Beridzenin Naxçıvana səfəri zamanı
keçirilən görüşlərdə qarşılıqlı, faydalı əlaqələrin
gələcəkdə də sürətlə inkişaf edəcəyi qeyd
olunub. 
    Ötən il Avropa Şurası Parlament Assam-
bleyasının Avropa Şurası Üzv Dövlətləri Tə-
rəfindən Öhdəliklərin Yerinə Yetirilməsi üzrə
Komitəsinin həmməruzəçiləri Pedro Aqramunt
və Cozef Debono-Qrexin, Norveç Krallığının
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Erlinq Şönsberqin, Yaponiyanın ölkəmizdəki
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tsuquo Taka-
haşinin, Belarus Respublikasının ölkəmizdəki
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nikolay Pas -
keviçin, Pakistan İslam Respublikasının ölkə -
mizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Xalid
Usman Qayserin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycandakı Səfirliyinin müvəqqəti işlər
vəkili Derek Hoqanın, Koreya Respublikasının
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Çoi-Suk İnin muxtar respublikamıza səfərləri
Naxçıvanın iqtisadi, siyasi, mədəni baxımdan
regional mərkəzə çevrildiyinin göstəricisidir.   
    Naxçıvanda “Muxtariyyət ili” artıq geridə
qalıb. Ötən il əldə olunan nəticələr, qazanılan
uğurlar 2014-cü il dekabrın 27-də dördüncü
çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin onuncu sessiyasında bir daha qeyd
olunub. Sessiyada Ali Məclisin Sədri deyib:
“Muxtariyyət ili”ndə əldə olunmuş nəticələr
sosial-iqtisadi inkişafa davamlı xarakter ver-
mişdir. Qəbul olunmuş mühüm dövlət pro -
qramlarının uğurlu icrası nəticəsində iqti-
sadiyyatın çoxşaxəli inkişafına, məşğulluğun
artırılmasına nail olunmuş və bu inkişafın
davamlı olması məqsədilə 2014-cü il sen -
tyabrın 1-də Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2014-
2018-ci illəri əhatə edən 3-cü Dövlət Proqramı
qəbul olunmuşdur. Bütün bunlar muxtar
respublikanın iqtisadi cəhətdən daha da
qüdrətlənməsinə, makroiqtisadi dinamikanın
qorunub saxlanmasına səbəb olmuşdur”.

Ötən il ictimai-siyasi həyatda möhtəşəm uğurlarla yadda qaldı
Beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilən Naxçıvanın 

regional cazibə mərkəzi olduğu bir daha təsdiqləndi

Tarixin son beş min ilində Naxçıvan torpağında neçə-neçə sivilizasiyanın izlərini
qoymuş insanların çağdaş varisləri bu gün, sözün həqiqi mənasında, qədim

diyarda xariqələr yaradırlar. Blokada şəraitində yaşamasına baxmayaraq, muxtar res-
publikanın bütün sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlər də belə deməyə əsas verir. Qədim
diyarın şanlı tarixinə “Muxtariyyət ili” kimi daxil olan 2014-cü ilin siyasi mənzərəsinə
nəzər yetirdikdə isə bir daha aydın olur ki, mühüm geostrateji əhəmiyyətə malik olan
Naxçıvanın sosial-iqtisadi, mədəni inkişafı onu həm də beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin
keçirildiyi məkana çevirib.

    Bu gün sürətlə inkişaf edən Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün intibah dövrünü

yaşayır. Dünyanın heç bir yerində blokada şəraitində yaşayan bir məkan bu səviyyədə

sürətli iqtisadi yüksəlişə nail ola bilməyib. Məhz bu yüksəlişin nəticəsində Naxçıvan həm

də mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilib.
- Rauf ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlhаm Əlİyеv: Bu gün yük-
sək potensiala malik muxtar respublika bütün dövlət proqramlarını, infra -
struktur layihələrini böyük uğurla həyata keçirməsi sayəsində ölkədə
dinamik inkişaf xəttinə uyğun, fasiləsiz aparılan irimiqyaslı quruculuq,
abadlıq işlərinin fəal iştirakçısıdır. Naxçıvan hazırda mötəbər beynəlxalq
tədbirlərin təşkil olunduğu məkana çevrilmişdir.
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    Sovet dönəmlərində nəşr olunan
və ötən əsrdən yadigar qalan res-
publikanın mərkəzi qəzetlərindən
birinin səhifəsindən oxuyuram:
“...Hər kəs kimi, mən də hər səhər
evimdən çıxıb işə getməkçün kü-
çəyə çıxıram – “Gənclər dostluğu”
küçəsinə. Dayanacağa tərəf üz tu-
turam. Beşaddımlıq yolda nələr
görmürəm? Elə bil burada yaşa-
yanların hamısı “dostluq” yox,
“düşmənçilik” küçəsinin sakinlə-
ridir. Burada gözədəyən hər şey –
binaların daş divarları da, səkilər-
dəki ağaclar da, yolun asfaltı da
bu sakinlərin “qayğısı” ilə sanki
“yara” alıblar. Elə bil yola-irizə
göydən yağış yerinə natəmizlik ya-
ğıb. Haradansa yadıma Pekin, To-
kio, Sinqapur şəhərləri və onların
küçələri düşür... 
    Eşitdiyimə görə, bir nəfər turist
Sinqapurun küçələrini səkkiz gün
gəzmiş, lakin bir papiros kötüyü
tapmamışdır. Bu axtarış bizim res-
publikamızda aparılsaydı, yəqin ki,
yığılan papiros kötüyü ilə Yer kü-
rəsini bir neçə millimetr qalınlığında
örtmək olardı...” 
    Professor İ.Topçubaşovun imzası
olan həmin yazıda daha sonra oxu-
yuram: “Tokionun küçələrində ağ
köynəyi yerə sürtsən, ləkə düşməz.
Sinqapurda küçəyə papiros kötüyü
atanlar 5 min dollar cərimə olu-
nurlar. Bizim küçələri gəzərkən də
adama elə gəlir ki, bu natəmizlik
üçün sanki “mükafat” ayrılıb. 
    Respublikamızda “Gənclər dost-
luğu” kimi küçələr minlərlədir. On-
lardan hər birini gəzərkən ürəkağ-
rıdan belə mənzərələrlə rastlaşma-
maq mümkünsüzdür. Üzümü xal-
qımıza tutub təvəqqe edirəm: gəlin
bir qədər evimizin yolundan kənara
çıxaq, daha geniş, ictimai əhəmiyyət
kəsb edən böyük küçələrdən keçək.
Gözümüz kor, qulağımız kar olma-
sın. Gözəllik yaratmaq üçün insan
olduğumuzu unutmayaq ki, bəlkə,
dünyadakı o gözəlliyin bir nişanəsini
biz də Vətənimizdə yaradaq...”
    Saralmış bu qəzet səhifəsindən
oxuduğum fikirlər Azərbaycan xal-
qının ziyalı bir vətənpərvər oğlunun
insanlığa çağırış harayı idi. Dünyanın
gözəlliyinə həsəd aparan belə in-
sanlar o vaxt da ölkəmizi bugünkü
kimi təmiz, səliqəli, gül-çiçək, yaşıl -
lıq içində görmək, Sinqapur, To-
kiodakı kimi könülaçan mənzərələrlə
seyr etmək arzusu ilə yaşayıblar. 
    Bu gün ölkəmizdə, eləcə də onun
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçı-
van Muxtar Respublikasında görülən

işlər, həyata keçirilən tədbirlər, ya-
radılan gözəlliklər, tətbiq olunan
yeniliklər, saymaqla qurtarmayan
müasirlik nişanələri illərlə bu gö-
zəllikləri görmək arzusu ilə yaşayan
insanların ən böyük diləkləri olub.
Yenidənqurma siyasəti regionların
büsbütün gözəlliyi ilə yanaşı, səli-
qə-sahmana, təmizliyə ciddi əməl
olunması ab-havasını da bəxş edib
yurd yerlərimizə. Deməli, muxtar
respublikamızda Heydər Əliyev
ideyalarına, siyasətinə sadiqlik belə
böyük arzularla yaşayan Vətən öv-
ladlarına bəxş edilən bir mükafatdır.
İndi muxtar respublikamız, onun
rayonları dünyanın istənilən müasir
şəhəri ilə müqayisə ediləcək qədər
gözoxşayandır. Belə gözəlliklər içə-
risində göz işlədikcə uzanan yolla-
rımız da var. Buna görə də yolların
bərpasından və onların yenidən qu-
rulmasından qısaca söhbət açmaq
istəyirəm.
    Yol müqəddəsdir deyirlər. Bəlkə,
elə onun bəzən and yerimiz olması
da o müqəddəslikdən xəbər verir.
Yol həm də iqtisadiyyatın göstəri-
cisidir. Atalarımızın unudulmayan
bir məsəli də var: “Abad yurd yo-
lundan bəlli olar”.
    Bu gün tərəqqi yollarında inamla
addımlayan müstəqil ölkəmizin hər
yerində olduğu kimi, muxtar res-
publikamızda da yolların yenidən
qurulması, alternativ yolların sa-
lınması, körpülərin, suötürücülərin
tikintisi diqqət mərkəzindədir və
bu iş böyük həcmdə həyata keçi-
rilməkdədir. Şahbuz rayonunda da
bu sahədə hələ bir neçə il öncə
başlayan işlər indi daha da geniş
vüsət alıb. 
    Şahbuz rayonunun müxtəlif is-
tiqamətlərdə yerləşən kəndlərinə
uzanan yollar yenidən qurulur. İndi
də bu iş davam etdirilir. Bu gün şə-
hərdaxili yolların təmiri, yenidən
qurulması, müasir standartlara uy-

ğunlaşdırılması istiqamətində işlər
məqsədyönlü şəkildə aparılır. Hazır -
da Şahbuz şəhərinin “28 May”,
S.Vurğun küçələrinin Heydər Əliyev
prospekti ilə kəsişdiyi məhəllədaxili
yolların, həmçinin şəhərin bir neçə
yerindən keçən yolların yenidən
qurulması, müasir formada istifa-

dəyə verilməsi də quruculuq siya-
sətinin rayonumuza ərməğanıdır
desək, yanılmarıq. Muxtar respub-
likamızda və onun rayonlarında hə-
yata keçirilən hərtərəfli quruculuq
tədbirlərini yüksək qiymətləndirən
ölkə başçısı demişdir: “Bizim əsas
vəzifəmiz, əsas məqsədimiz ondan
ibarətdir ki, Azərbaycanın hər bir
bölgəsi inkişaf etsin. Hər bir böl-
gədə abadlıq, quruculuq işləri apa-
rılsın. Yollar çəkilsin ki, insanlar
daha yaxşı yaşasınlar”. Ölkə başçısı
cənab İlham Əliyevin müəyyən et-
diyi bu vəzifələr ölkəmizin hər ye-
rində olduğu kimi, muxtar respub-
likamızın bir parçası olan Şahbuz
rayonunda da uğurla həyata keçirilir.
Burada tikilən müasir məktəb bi-
naları, sosial obyektlər, təmir edilən
yaşayış və inzibati binalar, yeni sa-
lınan yol və səkilər, körpülər, ya-
radılan səliqə-sahman, yaşıllıqlar
insanlara estetik və mənəvi zövq
verir, onlara rahat yaşayış təminatı
yaradır. Rayonda aparılan quruculuq,
abadlıq işləri nizamla, planlı surətdə
həyata keçirildiyindən hər bir kənd,
qəsəbə bu gözəllikdən pay alır. Diq-
qətçəkən məqamlardan biri də odur
ki, rəvan və planlı surətdə həyata
keçirilən yenidənqurma tədbirləri
sakinlərin məişət şəraitindən tutmuş
iş yerinə qədər arzuolunan şəraitin
yaradılmasına stimul verir. Kənd -
lərdə belə yeniləşmə, müxtəlif kom-
munal xidmətlərin yaradılması isə
hər bir yaşayış məskənində şəhər
şəraitinin təminatına səbəb olur. 
    Şahbuz şəhərinin müxtəlif isti-
qamətlərinə uzanan geniş küçələrin,
yolların müasir görünüşü könül açır.
Həmin yolların kənarlarına əkilmiş
həmişəyaşıl ağacların yayda kölgəsi,
qışda hər tərəfin bəyaz örpəyə bü-
ründüyü vaxt yaşıl görünüşü bu
yolları daha da füsunkar edir. Şah-
buzun avtomobil yolları, demək
olar ki, yenidən qurulub, müasir tə-

ləblərə uyğunlaşdırılıb. Bu yolların
şaxələnib  qərinələr öncə tikilən ev-
lərin, məhəllələrin arası ilə uzanaraq
uzaqları yaxın etməsi nə qədər xoş
idisə, o yolların illərlə dar və cansı-
xıcı olması könül bulandırırdı. Və
heç kəs də inana bilmirdi ki, sovet
dönəmlərinin başlı-başına vədəsində

zəbt olunub həyətlərə qatıldığından
cığırlara çevrilən məhəllə arası yollar
da yenidən qurula, bərpa oluna bilər.
Vətəndaşlar tərəfindən 50-60 il öncə
mənimsənilmiş və şəxsi torpaq sa-
hələri kimi istifadə olunduğundan
yollar da həmin vaxtlardan unudul-
muşdu. Lakin bu gün hər bir sahədə
olan nöqsanlar, çatışmazlıqlar aradan
qaldırıldığı kimi, bu sahədə də prob-
lemlər köklü surətdə öz həllini tapıb.
Yenidənqurma nəticəsində Şahbuz
şəhərinə gözəllik naxışları vurul-
duqca həmin yolların da yeniləşməsi
həyata keçirilir. Hazırda Şahbuz şə-
hərinin Heydər Əliyev prospekti,
“28 May”, S.Vurğun, Əcəmi, “Bakı”,
İ.Əfəndiyev və başqa küçələrinin
hamısı müasir formada əhalinin is-
tifadəsindədir. Çünki şəhərdaxili
yollarda olduğu kimi, məhəllələrarası
yolları da hər iki tərəfdən “müşaiət”
edən çəpərlər, hasarlar söküldü, yol-
lar müasir formada istifadəyə verildi. 
    Sevindirici hal budur ki, yolları
yenidən qurulan Şahbuz şəhərində
yeni kanalizasiya və içməli su xət-
lərinin çəkilişi də yekunlaşmaq üz-
rədir. Bütün bunlar barədə rayon
İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və
tikinti şöbəsinin müdiri Şəmsəddin
Həsənov bildirdi ki, uzun illər ra-
yonda kanalizasiya xətti olmadı-
ğından yaşayış evlərində normal
kommunal şərait yaradılmamışdı.
Bu isə müxtəlif çətinliklərin və
problemlərin yaranmasına səbəb
olurdu. Lakin rayonumuzda qurucu -
luq işləri geniş vüsət aldığı vaxt-
lardan başlayaraq yeni tikilən sosial
obyektlərdə, inzibati binalarda,
həmçinin yenidən qurularaq müasir
formada istifadəyə verilən ictimai
yaşayış binalarında kanalizasiya
sistemi qurulmuşdur. Ötən illər ər-
zində Şahbuz şəhərindəki 18, 19,
20, 21 nömrəli ictimai yaşayış bi-
nalarının təmiri zamanı yeni içməli
su, kanalizasiya xətləri də çəkildi. 
    İstər inzibati binaların təmiri,
yenidən qurulması, istərsə də ma-
gistral və şəhərdaxili yolların, sə-
kilərin salınması, kanalizasiya və
su xətlərinin çəkilişi işi böyük hə-
vəslə, məsuliyyətlə həyata keçirilir.
Ona görə ki, hər kəs tapşırılan işin
məsuliyyətini dərk edir, vəzifəsinin
öhdəsindən gəlməyə çalışır. 
    Bu yurda Tanrı bəxşişi olan təbii

gözəllikləri tamamlayan insan əlinin

zəhməti Şahbuzu müasir rayona

çevirib. 
Şəhla NƏBİYEVA

Böyük yolların kökü xırda cığırlardadır. Əsrlər öncə – qə-
dimlərdə insanlar elə bu xırda cığırlarla dünyanın şərqindən

qərbinə, cənubundan şimalına gediblər və gəzə-gəzə böyük yolların
əhəmiyyətini duyublar. Dünya böyük olduğu üçün böyük yollara
ehtiyac çoxalıb. Beləcə, hava, su, torpaq yolları yaranıb və insan
ömrünün yarıdan çoxu, deyilənlərə görə, elə bu yollarda keçir.
Evimizdən başlanan yol haçalanıb məmləkətlərə, ölkələrə, okeanlara,
dənizlərə qədər aparır bizi. 

yeniliklər hər tərəfdə göz oxşayır

 Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında  həyata keçirilən ge-
nişmiqyaslı tikinti-quruculuq
işləri, insanların sosial müda-
fiəsinin daha da gücləndiril-
məsi, yeni iş yerlərinin açılması
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qə-
dəm qoyub. 

    Həyati əhəmiyyətli problemlərin
aradan qaldırılması, kənd təsərrü-
fatı məhsullarının istehsalında irə-
liləyiş, sənaye, tikinti, nəqliyyat
və rabitə sahələrindəki inkişaf,
yeni xidmət və digər infrastruktur
obyektlərin istifadəyə verilməsi,
məşğulluğun səviyyəsinin yüksəl-
dilməsi və digər zəruri tədbirlərin
həyata keçirilməsi muxtar respub-
likanı regionda ön mövqeyə çıxa-
rıb. Həyata keçirilən tədbirlər nə-
ticəsində insanların daha yaxşı ya-
şaması təmin olunub. Təbii ki,
əhalinin gəlirləri artdıqca tələbat
da artır. Hazırda bu tələbat bir çox
sahələrdə, xüsusən də  muxtar res-
publikaya xarici, eləcə də brend
marka avtomobillərin alınıb gəti-

rilməsində özünü göstərir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət
Yol Polisi İdarəsindən aldığımız
məlumata görə, yanvar ayının
26-sı tarixinə muxtar respublikada
37 min 993 avtomobil qeydiyyat-
dadır. Onlardan 2707-si dövlət qu-
rumlarına aid, 35 min 286-sı isə
şəxsi avtomobillərdir. Ötən il 1190
ədəd şəxsi avtomobil alınıb və  sö-

zügedən idarə tərəfindən ilkin qey-
diyyatdan keçirilib. Avtomobillərin
əksəriyyəti  dünyanın ən öndə ge-
dən markalarına məxsus olub.
2014-cü ildə muxtar respublikada
ilkin qeydiyyatdan keçən avtomo-
billərin sayı 2013-cü ilə nisbətdə
çox olub.   
    Qeyd edək ki, köhnə, sovet is-
tehsalı olan və günün tələblərinə
cavab verməyən avtomobillərin sa-

yında ilbəil azalma müşahidə edilir.
Muxtar respublikada sənayedə tət-
biq olunan müasir texnologiyalar
bu sahənin innovativ yükünü artırır,
iqtisadiyyatın digər sahələrinə öz
sürətləndirici təsirini göstərir. Sə-
naye məhsulu istehsalının geniş-
ləndirilməsi istiqamətində aparılan
işlər regionda yüksək texnologiyalı
sənaye müəssisələrinin yaradılma-
sına və regionun iqtisadi təhlükə-

sizliyinin təmin olunmasına xidmət
edir. 2010-cu ildən fəaliyyət gös-
tərən Naxçıvan Avtomobil Zavodu
da istehsal imkanlarını genişlən-
dirməklə  muxtar respublikanın sə-
naye potensialının artırılmasına öz
töhfəsini verir.  Birnövbəli iş reji-
mində illik istehsal gücü 5 min
ədəd avtomobil olan Naxçıvan Av-
tomobil Zavodunda istehsal edilən
avtomobilləri indi yollarımızda tez-
tez görürük.
    Təbii ki, lüks avtomobillər üçün
ən müasir standartlara cavab verən
yollar lazımdır. Ümumiyyətlə, əha-
linin bahalı və lüks avtomobilləri
seçməsinin səbəblərindən biri gə-
lirlərin artmasıdırsa, digər səbəbi
isə muxtar respublikadakı yol in-
frastrukturunun ən yüksək səviyyədə
qurulmasıdır. Muxtar respublikada
ən müasir yol-nəqliyyat komplek-
sinin yaradılması istiqamətində hə-
yata keçirilən tədbirlər avtomobil
istifadəçilərinin “Yaxşı yol”a çıx-
masını təmin edib.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Ötən il muxtar respublikada 1190 ədəd şəxsi 
avtomobil ilkin qeydiyyatdan keçirilib

    Qeyd edək ki, 2014-2015-ci tədris
ilində Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 8
rayon (şəhər) Təhsil Şöbəsi, 215
ümumtəhsil məktəbi, 44 məktəbdən-
kənar müəssisə, 2 orta ixtisas məktəbi,
1 peşə liseyi və 4 texniki-peşə məktəbi
fəaliyyət göstərir.  
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Təh-
sil Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
aldığımız məlumata görə, ümumilikdə,
muxtar respublikada istilik sistemi
quraşdırılmayan 68 təhsil müəssisəsinə
fasiləsiz iş prosesinin təmin edilməsi
məqsədilə payız-qış mövsümündə ki-
fayət qədər yanacaq, soba, soba borusu,
dirsək, şüşə, şifer, polietilen örtük və
sair mal-material verilib.  Verilən mal-
material və yanacaq mərkəzləşdirilmiş
qaydada rayonlar üzrə bölünüb, onların
səmərəli istifadə olunması nəzarətə
götürülüb, mal-materialın təyinatı üzrə
düzgün istifadə edilməsi, məktəblərdə
təhlükəsizlik qaydalarına əməl olun-
ması üçün reydlər keçirilib. Nəticədə,
2014-2015-ci tədris ilində  ümumtəhsil
məktəbləri və digər təhsil müəssisə-
lərinin iş qrafiki pozulmadan tədris
prosesi və təlim-tərbiyə işi fasiləsiz
olaraq həyata keçirilir.  
    Gələcək perspektiv nəzərə alınaraq
həyata keçirilən məktəb tikintiləri
müasir istilik sistemlərinə qoşulan
təhsil müəssisələrinin sayının sürətlə
artmasına şərait yaradır. 2014-cü ildə
aparılan tikinti-quruculuq işləri başa
çatdıqdan sonra muxtar respublika-
mızda daha 19 təhsil müəssisəsi pa-
yız-qış mövsümündə müasir istilik
sisteminə qoşulub. Nəticədə, cari
tədris ilində 275 təhsil müəssisəsindən
rayon (şəhər) Təhsil şöbələri də daxil
olmaqla, müasir istilik sistemləri ilə
işləyən müəssisələrimizin sayı 207
olub. 
    Yeni məktəblərin tikilməsi və müasir
istilik sistemlərinə qoşulması birnövbəli
məktəblərin də sayının artmasına səbəb
olub. Belə ki, 2014-2015-ci tədris
ilində muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən 215 ümumtəhsil məktəbindən
203-ü 5 günlük iş həftəsi ilə, 12-si isə
6 günlük iş həftəsi ilə işləyir. Bu da,
öz növbəsində, tədrisin keyfiyyətinin
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsinə öz
töhfəsini verməkdədir.

Xəbərlər şöbəsi

Qış mövsümündə təhsil
müəssisələri fasiləsiz 

fəaliyyət göstərir 

   Ötən il avqust ayının 5-də Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisində 2014-2015-ci ilin pa-
yız-qış mövsümünə hazırlıq və
qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar
keçirilən müşavirədə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Təhsil Na-
zirliyinə də təhsil müəssisələrinin
payız-qış mövsümündə fasiləsiz
fəaliyyətinin təmin olunması ilə
bağlı konkret tapşırıqlar verilib.  
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    Hazırda məktəbdə 2-si elektron
lövhəli olmaqla, 11 sinif otağı, kim-
ya-biologiya və fizika laboratori-
yaları, kompüter otağı, kitabxana,
müəllimlər otağı, hərbi kabinə, şah-
mat sinfi, idman zalı, açıq idman
meydançası və bufet vardır. Məktəb

kollektivinin sevinci çox böyükdür.
Əvvəllər məktəbimizdə nə idman
zalı, nə də açıq idman meydançası
var idi. İndi müəllimlərimiz şagird-
lərimizə fiziki tərbiyə dərslərini ra-
hatlıqla keçirlər. Göstərilən qayğı
qarşımıza mühüm vəzifələr qoyur.

Məktəb kollektivi ilə görüşən Ali
Məclisin Sədri müəllim-şagird işinin
düzgün qurulması, yaxşı təhsil ənə-
nələrinin davam etdirilməsi, uğur-
ların artırılması istiqamətində tapşı -
rıqlar verdi. Bu tapşırıqları işimizdə
devizə çevirmişik. Məktəbimizin
müəllimləri bundan sonra da səylə
çalışacaq, ölkəmiz və xalqımız üçün
savadlı və vətənpərvər gənclər
yetişdirəcəklər.
    Yaradılan bu şəraitə görə qəzet
vasitəsilə şurudlular sevinclərini
oxucularla paylaşmaq istəyirlər.
Onlar bu xoş günlərə görə dövləti-
mizə minnətdardırlar. Bu gün şu-
rudlular ən xoş və rahat günlərini
yaşayırlar. Bütün bunlar dövləti-
mizin yaratdığı şəraitin, insanlara
göstərilən qayğının nəticəsidir. Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının in-
kişafı, onun hər bir yaşayış mən-
təqəsinin, hər bir kəndinin abadlığı
sakinləri öz yurdlarına daha sıx
tellərlə bağlayır, onların qurub-ya-
ratmaq əzmini daha da artırır.

İlham ŞƏKƏRƏLİYEV
Şurud kənd tam orta məktəbinin

direktoru

    Hörmətli redaksiya!
    Mənim 63 yaşım var: şəkər və
ürək xəstəsiyəm. Həyat yoldaşım
da şəkər və dializ xəstəsidir. 
    Bu məktubu sizə yazmaqda
məqsədim ailəmiz adından bütün
bölgələrdə quruculuq tədbirləri hə-
yata keçirən, müasir standartlara
cavab verən ən mükəmməl tibbi
avadanlıqlarla təmin edilmiş xəstə -
xanalar tikdirən dövlətimizə min-
nətdarlığımı bildirməkdir.
    Həyat yoldaşım Zərqələm müəl-
limə haliyədə Naxçıvan şəhərindəki
Diaqnostika-Müalicə Mərkəzində
dializ alır. Burada yaradılan səliqə-
sahman, vaxtlı-vaxtında aparılan
laborator yoxlamalar nəticəsində
hər bir xəstə özünü gümrah hiss
edir. O kəslərdən biri də bizik.
    Bu yaxınlarda infarkt keçirmək
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdım. Di-
aqnostika-Müalicə Mərkəzinin hə-
kimi, kardioloq Mahir həkim məni
müayinə edib angioqrafiya əməliy-
yatı olunmağımı tövsiyə etdi.
Əməliy yatdan öncə lazım olan bütün
analizlərdən keçdim və angioqrafiya
əməliyyatı oluna biləcəyim qənaə-

tinə gəlindi. Əməliyyat uğurla başa
çatdı, şükürlər olsun ki, indi özümü
daha yaxşı hiss edirəm; daha əvvəlki
kimi ürəkdə ağrı, halsızlıq, yüksək
təzyiq kimi narahatedici vəziyyətlə
qarşılaşmıram. Bütün bunlar əmə-
liyyat otağında qaldı. 
    Müalicə prosesi davam edir.
Hər ötən gün özümü daha gümrah
hiss edirəm. İnanıram ki, bu proses
tam başa çatdıqdan sonra daha da
yaxşı olacağam.
    Diaqnostika-Müalicə Mərkəzin-
dəki gənc həkimlər mənim kimi
çox xəstələrə şəfa bəxş etdilər və
bəxş edəcəklər. Onlara “Şəfalı əl-
ləriniz var olsun”, – deyirəm.
    Həmvətənlərimə üzümü tutub
demək istəyirəm ki, uzaqlara ge-
dib özünüzə zəhmət verməyin.
Bizim savadlı və bacarıqlı hə-
kimlərimiz çoxdur, bu həkimlərin
Naxçıvanda uğurlu müalicə apar-
maları üçün müasir standartlara
uyğun tibbi avadanlıqlar kifayət
qədərdir. Sadəcə, bu həkimləri
tanımaq lazımdır.

Adil SƏFƏROV
Naxçıvan şəhər sakini 

Sağlamlığımızın qorunmasına böyük
qayğı göstərilir

Zirvəsi qarla örtülmüş əzəmətli dağların ətəyində yerləşən
Culfa rayonunun Şurud kəndi indi daha gözəl görünür.

Burada aparılan quruculuq işləri nəticəsində Şurud kəndi muxtar
respublikanın digər kəndləri kimi, müasir kənd görkəmi alıb. Yan-
varın 22-də burada Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin iştirakı ilə sosial obyektlər istifadəyə verildi. Həmin ob-
yektlərdən biri də məktəb binasıdır. Məktəbimizdə yenidənqurma
işləri aparıldı. 

    Yetmişdən yuxarı yaşım
var. Naxçıvan şəhərində do-
ğulmuşam, hazırda Məhəm-
mədhüseyn Şəhriyar küçə-
sində yaşayıram. Demək is-
təyirəm ki, bu şəhərin dünə-
nini də görmüşəm, bu gününü
də görürəm. Heç müqayisə
etməyə dəyməz. Yəni Nax-
çıvandakı dəyişikliklər yerlə
göy arasındakı fərqə bərabərdir.
Şəhərin harasına çıxırsan, bir ye-
nilik görürsən. Küçələr, gülzarlıqlar,
yeni binalar adamın üzünə gülür,
yaşamaq həvəsini artırır. Blokada
şəraitində yaşayan bir diyarda bu
qədər iş görmək əsl qəhrəmanlıqdır.
Sözümün canı var. 
    Bir neçə il əvvəl eşidəndə ki,
şəhərimizin su xətlərini yenidən
çəkirlər, xeyli sevindim. Budur,
artıq hər bir sakinin evində yeni

çəkilmiş su xəttindən istifadə olu-
nur. Eşitdiyimə görə, suyun tə-
mizliyinin də qeydinə qalınıb ki,
ondan istifadə edənlər hansısa bir
xəstəliyə tutulmasınlar. Günün 24
saatı həmin xətdən istifadə etmək
olar. Bu işin təşkilatçısına, su xət-
tinin çəkilişində iştirak edənlərə
yaşlı bir şəhər sakini kimi min-
nətdarlığımı bildirirəm.

Gülzar OSMANOVA
Naxçıvan şəhər sakini 

Keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunuruq

Oxucu m ktubları

Şurudluların sevinci böyükdür

    Hörmətli redaksiya!
    Mən Şərur rayonunun mərkə-
zindən 22 kilometr aralıda, dəniz
səviyyəsindən 1600 metr yüksək-
likdə, hər tərəfdən əlçatmaz, ün-
yetməz dağlar əhatəsində yerləşən
qədim tarixə malik olan bir yaşayış
məntəqəsinin – Şahbulaq kəndinin
sakiniyəm. Bu məktubu sizə ün -
vanlamaqda məqsədim keçirdiyim
hisləri, sonsuz sevincimi “Şərq qa-
pısı” qəzetinin çoxsaylı oxucuları
ilə paylaşmaqdır. Sevincimin səbəbi
isə mənfur ermənilərlə sərhəd zo-
lağında boy göstərib şahlanan Şah-
bulaq kəndinin sakinlərinin bu gün
xoş və firavan həyat sürməsidir.
    Bir vaxtlar muxtar respublikanın
digər kəndləri kimi, çətin günlərini
yaşayan ucqar dağ kəndi Şahbu-
laqda bu gün təzə məktəb binası,
kənd və xidmət mərkəzləri tikilib,
müasir tələblər səviyyəsində yol
çəkilib, körpü salınıb. Bütün bunlar
ümummilli lider Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi quruculuq siya -
sətinin muxtar respublikada uğurla
davam etdirilməsinin nəticəsidir. 
    1990-cı illərin əvvəllərində, o
çətin və məşəqqətli günlərdə kimə
desəydilər ki, doğma Şahbulağın
yolları abadlaşacaq, bura qaz kəməri,

telefon xətti çəkiləcək, gecə-gündüz
işıqlarımız yanacaq, heç kəs inan-
mazdı. Həmin vaxtı bu sözləri na-
ğıla, əfsanəyə bənzədərdik. Lakin
bu gün zəhmətkeş, işgüzar, vətən-
pərvər insanların fədakarlığı, ulu
öndərin nurlu yoluna sədaqəti nə-
ticəsində əfsanə reallığa çevrilib.
Bu gün Şahbulaqda elə bir ev yox-
dur ki, orada radioqəbuledici, tele -
vizor olmasın. Bütün bunlara görə
dövlətimizə minnətdarıq. 
    Bu gün Şahbulaq kəndinə 7 min
metrdən artıq bir məsafədən fiber-
optik xətt çəkilib, televiziya ka-
nallarının yayımı, mobil telefonların
işləməsi üçün texniki avadanlıqlar
quraşdırılıb istismara verilib. Mən
ucqar dağ kəndinin sakini bu gün
internetdən istifadə edirəm, hətta

kompüter vasitəsilə Bakıda və ölkə -
mizdən kənarda yaşayan qohum-
larımızla videogörüntüylə danışı-
ram, ölkəmizin, hətta xarici ölkə-
lərin televiziya kanallarını izləyə
bilirəm. İstədiyim yerə dərhal zəng
edə, istədiyim şəxslə telefon əlaqəsi
yarada, istədiyim qədər rahat danışa
bilirəm. Dediyim kimi, bütün bun-
lar bir vaxtlar bizim üçün nağıla
bənzəyirdi, çünki əlçatmaz idi. Bu
gün isə həyatımızın ayrılmaz bir
parçasıdır.
    Şahbulaqda yaradılan bu şəraiti
gördükcə qəlbim dağa dönür, sonsuz
sevinc hisləri keçirirəm. Bu sevinci
bizə bəxş edən dövlətimizə bir daha
minnətdarlığımı bildirirəm.

Əşrəf BAĞIROV
Şahbulaq kənd sakini

Ucqar dağ kəndində keyfiyyətli rabitə xidmətindən, 
sürətli internetdən istifadə edirik

    Ümummilli lider Heydər
Əliyevin 2001-ci il 17 iyul tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq olunan “Azər-
baycan Respublikasında pensiya
islahatı Konsepsiyası”nın uğurlu
icrası nəticəsində əmək pensiya-
larının müntəzəm artırılması, pen-
siyaların vaxtlı-vaxtında mütərəqqi
ödəniş vasitəsi hesab olunan plas-
tik kartlarla ödənişinin həyata ke-
çirilməsi mümkün olmuşdur.
    Ölkəmizdə bazar münasibətləri
sisteminin bərqərar olması əhalinin
sosial müdafiəsi və pensiya təminatı
sahəsində köklü dəyişikliklərin hə-
yata keçirilməsini, beynəlxalq təc-
rübədə özünü doğrultmuş müasir
sosial müdafiə sistemlərinin tətbi-
qini zəruri etmişdir. Hazırda ölkə-
mizdə qocaların və gənc nəslin so-
sial müdafiəsinə diqqət artırılmaqla
sağlam mənəvi mühitin yaradılması
istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər
davam etdirilir. Bu tədbirlərdən ən
vacib olanı isə yaşa görə əmək
pensiyalarının baza hissəsinin və

sığorta hissəsinin mütəmadi olaraq
artırılmasıdır.
    Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 27 avqust 2013-cü il ta-
rixli Sərəncamına əsasən, yaşa görə
əmək pensiyasının baza hissəsinin
məbləği 2013-cü il sen tyabrın 1-dən
100 manat müəyyən edilmişdir. 
    “Əmək pensiyaları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun 29.2-ci maddəsinə əsasən, əmək
pensiyasının sığorta hissəsi, o cüm-
lədən bu qanun qüvvəyə mindiyi
günədək qazanılmış əmək pensi-
yasının sığorta hissəsi və fərdi uçot
sistemində fərdi hesabların sığorta
hissəsində toplanan pensiya kapitalı
ildə bir dəfədən az olmamaqla Azər-
baycan Respublikası Dövlət Sta-
tistika Komitəsi tərəfindən müəyyən
olunan istehlak qiymətləri indeksi -
nin illik səviyyəsinə uyğun ölkə
Prezidenti nin müvafiq sərəncam -

larına əsasən indeksləşdirilir. İmza -
lanmış müvafiq sərəncamlara əsasən,
əmək pensiyalarının sığorta hissəsi
2007-ci ildə 8,3 faiz, 2008-ci ildə
16,7 faiz, 2009-cu ildə 20,8 faiz,
2010-cu ildə 1,5 faiz, 2011-ci il də
5,7 faiz, 2012-ci ildə 7,9 faiz,
2013-cü ildə 1,1 faiz, 2014-cü ildə
isə 2,4 faiz indeksləşdirilmişdir. 
    Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti 2015-ci il yanvarın 26-da
“Əmək pensiyalarının sığorta his-
səsinin indeksləşdirilməsi haqqında”
növbəti Sərəncam imzalamışdır.
Bu sərəncama əsasən, 2014-cü il
üzrə istehlak qiymətləri indeksinə
uyğun olaraq, əmək pensiyalarının
sığorta hissəsi və fərdi uçot siste-
mində fərdi hesabların sığorta his-
səsində toplanan pensiya kapitalı
məbləğlərinin 2015-ci il 1 yanvar
tarixdən indeksləşdirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.

    Əmək pensiyalarının sığorta his-
səsinin indeksləşdirilməsi pensi-
yanın ümumi məbləğindən baza
hissə, yəni 100 manat çıxılmaqla
qalan məbləğə 1,4 faiz (2014-cü il
üzrə istehlak qiymətləri indeksi)
əlavə edilməklə aparılacaqdır. 
    “Əmək pensiyalarının sığorta
hissəsinin indeksləşdirilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı dövlət
qulluqçuları və hərbi qulluqçular
istisna olmaqla, muxtar respublika
üzrə 48 min 100 nəfər əmək pen-
siyaçısına və yaxud ümumi əmək
pensiyaçılarının 93 faizinə şamil
olunacaqdır.
    Muxtar respublikamızda əmək
pensiyalarının sığorta hissəsinin
indeksləşdirilməsi ilə əlaqədar ölkə
Prezidentinin imzaladığı sərəncamın
operativ icra olunması üçün Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Dövlət

Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən
lazımi tədbirlər görülür. 
    Yuxarıda qeyd edilən kateqori-
yadan olan əmək pensiyaçıları is-
tisna olmaqla, bütün növ əmək pen-
siyaçılarının pensiyalarının sığorta
hissəsində fondun rayon (şəhər) şö-
bələri tərəfindən 2014-cü il üzrə
istehlak qiymətləri indeksinə uyğun
olaraq, 1,4 faiz artım aparılır. Bu
proses qısa müddətdə başa çatdı-
rılacaqdır. Əmək pensiyaçıları
2015-ci ilin fevral ayında pensi-
yalarını artımlarla birlikdə, o cüm-
lədən yanvar ayı üzrə artım da
daxil olmaqla alacaqlar.
    Əmək pensiyalarının sığorta his-
səsində müvafiq artımların aparıl-
ması ilə yanaşı, fərdi uçot siste-
mində sığortaolunanların fərdi he-
sablarında toplanmış pensiya ka-
pitalı məbləğlərinin də 1,4 faiz in-
deksləşdirilməsi aparılacaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunun mətbuat xidməti 

Əmək pensiyalarının sığorta hissəsi artırılıb
Bu, muxtar respublikada ümumi əmək pensiyaçılarının 93 faizinə şamil olunacaq
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti
Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mər-
kəzində “xalçaçı” peşəsi üzrə kurs təşkil
edir.     
    Tədrisin müddəti 2 aydır.
     Peşə hazırlığı kursunda iştirak etmək
istəyənlər 2015-ci il fevral ayının 16-dək

tələb olunan aşağıdakı sənədləri yaşa-
dıqları ərazi üzrə Məşğulluq mərkəzlə-
rinə təqdim edə bilərlər:

1. Yaşayış yerindən arayış

2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

3. Tibbi yoxlama haqqında arayış

Əlaqə telefonu: 545-32-33

İşaxtaran vətəndaşların nəzərinə!

    Babək Rayon Gənclər və İdman İdarəsi, Təhsil Şöbəsi və Yeni Azərbaycan
Partiyası Babək Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə
2 fevral – Gənclər Gününə həsr olunmuş Babək rayon ümumtəhsil məktəblərinin
komandaları arasında “Nuh yurdu” intellektual oyunu keçirilib. 15 komandanın
mübarizə apardığı müsabiqənin nəticəsinə əsasən, Güznüt kənd tam orta
məktəbinin komandası qalib adını qazanıb. Şıxmahmud kənd tam orta məktəbinin
komandası ikinci, Nehrəm kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin komandası isə
üçüncü olub.
    Sonda qaliblərə təşkilatçılar tərəfindən diplomlar təqdim edilib.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Babək rayonunda “Nuh yurdu” 
intellektual oyunu keçirilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyi  bütün
bunları nəzərə alaraq, qaz cihazları
və qaz təsərrüfatı ilə bağlı təhlü-
kəsizlik qaydalarının tələblərini
bir daha nəzərə çatdırır, aşağıdakı
yanğın təhlükəsizlik qaydalarına
ciddi əməl olunmasını vacib hesab
edir.
    Qaz təsərrüfatının mövcud ol-
duğu sahələrdə yanğın, partlayış
və zəhərlənmə kimi arzuolunmaz
hallardan mühafizə olunmaq üçün
mülkiyyət formasından asılı ol-
mayaraq, hər bir təşkilatın, həm-
çinin hər bir vətəndaşın bir sıra
qaydalara, xüsusən də yanğın təh-
lükəsizliyi qaydalarına əməl et-
məsi zəruridir. Qaz təsərrüfatı ilə
bağlı yanğın təhlükəsizliyi qay-
dalarına tikinti və quraşdırma iş-
lərindən başlamaq lazımdır. Tə-
yinatından asılı olmayaraq, bina
və qurğulara qaz kəməri çəkilər-
kən kəmər binanın bünövrəsindən
binaya polad qılaf daxilində keç-
məlidir. Qılafın daxilində qaz kə-
mərinin birləşmə hissələri olma-
malı, kəmər torpaqdan çıxdığı
yerdə zədədən mühafizə edilmə-
lidir. Qaz kəməri binanın üstündən
çəkilərsə, kəmərin aşağı hissə-
sindən bina örtüyünə qədər məsafə
ən azı 50 santimetr olmalı, di-
varboyu çəkildiyi halda isə pən-
cərə və qapıların qarşısını kəsmə -
məlidir. Qaz kəməri elə çəkilmə-
lidir ki, o, başqa otaqlara deyil,
bilavasitə qaz işlədən qurğunun
yerləşdiyi otağa daxil olsun. Bir
sıra təhlükəli hallara şərait ya-
ratdığından lift şaxtası, havadə-
yişmə şaxta və kanalları, eləcə
də tüstü boruları ilə qaz kəmərinin
çəkilməsi qadağan olunur.
    Təhlükəsizliyi təmin etmək
üçün yaşayış binalarında digər
tələblər də yerinə yetirilməlidir.
Birinci növbədə, yaşayış binasının
qaz kəməri polad borudan olmalı,
suvaq altından deyil, açıq havada
çəkilməlidir. Qaz cihazlarına qazın
verilməsində rezin şlanqlardan
istifadə olunması qəti qadağandır. 
    Bu qaydaların pozulması ilə
yanaşı, bir sıra digər səbəblər də
yaşayış evlərində yanğın baş ver-

məsinə şərait ya-
radır. Məişətdə
işlədilən qaz ci-
hazlarından tö-
rənən yanğınla-
rın əsas səbəbi
boru kəmərlə -
rində, birləşmə
qovşaqlarında

kipliyin pozulması və qaz pilitə-
lərinin odluqlarından qazın sız-
masıdır. Təbii qaz, eləcə də ma-
yeləşdirilmiş balon qazı hava ilə
birlikdə partlayış təhlükəli qarı-
şıqlar əmələ gətirməyə qadirdir.
Elə buna görə də mənzildə və
digər yerlərdə qaz qoxusu hiss
etdikdə kibrit, alışqan yandırmaq,
hər hansı bir elektrik qurğu və
cihazlarından istifadə etmək, o
cümlədən onları cərəyana qoşmaq
və ayırmaq olmaz. Qazın sızması
müxtəlif səbəblərdən ola bilər.
Əgər sızma qaz cihazındakı kranın
açıq qalmasından əmələ gəlmişsə,
onu bağlamaq, mənzilin havasını
dəyişmək üçün qapı və pəncərələri
açmaq, hava axını yaratmaq la-
zımdır. Əgər qazın sızması qaz
kəmərinin və ya qaz cihazının
zədələnməsindən əmələ gəlmişsə,
onda qazdan istifadə etmək olmaz
və təcili qaz idarəsinin qəza xid-
mətinə (104 nömrəsinə zəng et-
məklə) xəbər vermək lazımdır.
Qaz kəmərlərindən, qaz balon və
cihazlarından qazın sızmasını
yoxlamaq üçün açıq oddan istifadə
etmək qəti qadağandır. Bundan
ötrü yalnız sabun məhlulundan
istifadə edilməlidir. 
    Statistika göstərir ki, dəm qazı
ilə zəhərlənmə daha çox rast gə-
linən zəhərlənmələr siyahısında
dördüncü yeri tutur. Havatəmiz-
ləyici bacalar və borularda dəm
qazının çıxmasına maneçilik tö-
rədən nasazlıqlar yarandıqda in-
sanlar bu qazla nəfəs almaq məc-
buriyyətində qalırlar. Nəticə eti-
barilə, dəm qazından zəhərlənmə
baş verir. Kimyəvi adı karbon-
monooksid (CO) olan dəm qazı
təmiz halda gözə görünməyən,
rəngsiz, iysiz, dadsız, havadan
yüngül, suda pis həll olunan qaz-
dır. Dəm qazı natamamyanma
məhsulu olub, güclü zəhərləyici
xassəyə malikdir. Bu qaz üzvi
maddələrin, o cümlədən təbii qa-
zın, neft məhsullarının və odun
yanacağının natamam yanması
nəticəsində əmələ gəlir. Yanma
tam getməyəndə dəm qazı karbon
qazına çevrilə bilmir. Normal
yanma zamanı isə dəm qazı tam

yanaraq karbon 4 oksidə çevrilə-
rək tüstü boruları vasitəsilə xaric
olunur.
    Dəm qazı ilə zəhərlənmənin
səbəbləri kimi hamam və vanna
otaqlarında nəfəsliklərin olma-
masını, suqızdırıcıların hamam
və vanna otaqlarında quraşdırıl-
masını, soba ilə qızdırıcı sistem-
lərdə texniki təhlükəsizlik qay-
dalarının pozulmasını, standarta
uyğun olmayan və kustar üsulla
hazırlanmış qaz sobalarından və
suqızdırıcılarından istifadə edil-
məsini, sobanın və tüstüçəkən
bacanın nasaz vəziyyətdə olmasını
göstərmək olar.
    Zəhərlənməyə səbəb olan
amillərdən biri də əhali tərəfin-
dən yaşayış sahələrində kustar
qaydada hazırlanmış qeyri-stan-
dart qızdırıcı qaz cihazlarından
və suqızdırıcılarından istifadə
olunmasıdır. Buna görə də, bir
qayda olaraq, zavodda istehsal
edilmiş qaz cihazlarından istifadə
etmək məsləhət görülür. Qeyri-
standart qaz cihazlarından isti-
fadə edilməsinə, ümumiyyətlə,
yol verilmə məlidir. 
    Vətəndaşlar qaz cihazları alan
zaman onun uyğunluq sertifikatını
və texniki pasportunu mağaza sa-
hiblərindən mütləq tələb etməli-
dirlər. Cihaz quraşdırıldıqdan son-
ra onun istifadə qaydaları ilə tanış
olmaq vacibdir. Çünki partlayış,
yanğın və dəm qazı ilə zəhərlənmə
kimi qəza hadisələrinin əksəriyyəti
bu qaydaları bilməzlikdən və ya
onlara riayət edilməməsi səbə-
bindən baş verir. Bunun üçün ci-
hazın istismarı qaydaları, avto-
matik təhlükəsizlik qurğusu ilə
təchiz olunub-olunmaması, tüstü
borusunun düzgün quraşdırılması,
ən vacibi isə hansı şəraitdə normal
rejimdə işləməsi məsələlərini də-
qiq bilmək və yadda saxlamaq
lazımdır. 
    Qazla əlaqədar təhlükəsizlik
qaydalarını hamı bilməli, ona hər
bir vətəndaş ciddi əməl etməlidir.
Unutmamalıyıq ki, bu qaydalara
əməl etməməklə biz zəhərlənmə,
yanğın, partlayış təhlükəsi yaradır,
özümüzü, ailə üzvlərimizi, ətraf-
dakı insanları bədbəxt hadisələrə
düçar edirik.
    Qaz cihazları ilə bağlı hər

hansı təhlükə ilə üzləşdikdə dər-

hal Fövqəladə Hallar Nazirli-

yinin “112” qaynar telefon xət-

tinə və ya Dövlət Yanğın Təhlü-

kəsizliyi şöbələrinin “101” xid-

mətinə məlumat verilməlidir.

Unutmayaq ki, təhlükəsizliyimiz

öz əlimizdədir.

Mirtaleh SEYİDOV
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 

bölmə rəisi, daxili xidmət 

kapitanı 

Qaz cihazlarının istismarı zamanı təhlükəsizlik
qaydalarına riayət etmək vacibdir

Bildiriş
“Qələbə” təşkilatının nizamnamə şəhadətnaməsi, möhür və ştampı itdiyindən

etibarsız sayılır və fəaliyyəti dayandırıldığından ləğv olunur.
*   *   *

“Gənclik İdman Sağlamlıq Mərkəzi” İctimai Birliyinin şəhadətnaməsi, möhür və
ştampı itdiyindən etibarsız sayılır və fəaliyyəti dayandırıldığından ləğv olunur.

Yanğın baş verərsə, bu nömrələrə zəng vurun

Muxtar respublikanın səhiyyə müəssisələrində çalışan və risk qrupuna
daxil olan ginekologiya, stomatologiya, cərrahiyyə, hemodializ, laboratoriya
şöbələri işçilərinin, eləcə də obliqat qruplarının hepatit B infeksiyasına
qarşı vaksinasiya olunması üçün fevralın 1-dən 28-nə kimi immunlaşdırma
aylığı keçiriləcəkdir.

    Bu məqsədlə hazırlıq işləri başa çatdırılıb. Rayon mərkəzi xəstəxanaları və
Naxçıvan şəhərindəki tibb müəssisələrində tədbirin təşkili üçün məsul şəxslər
təyin edilib. Vaksinasiyaya cəlb ediləcək tibb işçilərinin siyahıları tərtib olunub
və onlardan qan götürülərək hepatit B virusuna qarşı analiz üçün Naxçıvan
Muxtar Respublikası QİÇS-lə Mübarizə və Profilaktika Mərkəzinin laboratoriyasına
göndərilib. Rayon mərkəzi xəstəxanalarında hepatit B vaksininin vurulması
üçün vaksinator da daxil olmaqla üç, Naxçıvan şəhərində yerləşən bütün  tibb
müəssisələrində isə dörd orta tibb işçisindən ibarət briqadalar yaradılıb və tibb
işçiləri lazımi səviyyədə təlimatlandırılıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası QİÇS-lə Mübarizə və Profilaktika Mərkəzinin
laboratoriyasına göndərilən qan nümunələrinin hepatit B virusuna seroloji di-
aqnostikası aparılması, müayinənin nəticələri təsdiq edildikdən sonra hər bir
tibb işçisi haqda məlumatın qan müayinələrinin göndərildiyi tibb müəssisəsinə
qaytarılması təmin olunacaqdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gigiyena və
Epidemiologiya Mərkəzi bu tədbirin lazımi səviyyədə həyata keçirilməsi
məqsədilə hepatit B vaksininin bölgüsünə və təlimat əsasında ərazilərə çatdırıl-
masına ciddi nəzarət edəcək.
    Tədbirin mahiyyət və əhəmiyyətinin öyrədilməsi üçün aid tibb işçilərinin
iştirakı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyində elmi-praktik
seminar keçirilib. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin baş məsləhətçi-epidemioloqu
Zülfiyyə Həsənova bildirib ki, tibb işçilərinin bu təhlükəli infeksiyadan
qorunması məqsədilə artıq böyükyaşlılar üçün 4 min dozadan çox vaksin
alınıb muxtar respublikaya gətirilib. İmmunlaşma tibb işçiləri arasında
3 mərhələdə aparılacaqdır. İlk iki mərhələdən 2 ay sonra üçüncü vaksin
tamam lanacaqdır. Qrafik əsasında üç vaksini alan hər bir tibb işçisi hepatit B
virusuna yoluxma riskindən tamamilə müdafiə olunacaqdır. Tibb işçiləri
arasında immunlaşmanın artıq dörd ildir ki, həyata keçirildiyini xatırladan epi-
demioloq vaksinasiyanın səmərəliliyi üçün səhiyyə maarifinin də mühüm əhə-
miyyət kəsb etdiyini bildirib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Səhiyyə müəssisələrində immunlaşdırma
aylığı keçiriləcək

    Qış fəsli ilə əlaqədar olaraq, muxtar respublika ərazisində
əhalinin mavi yanacağa olan tələbatı artıb. Ötən illərin təcrübəsi
onu göstərir ki, bəzi hallarda vətəndaşlar tərəfindən qaz cihazlarından
təhlükəsizlik qaydalarına uyğun istifadə edilməməsi səbəbindən
çox vaxt  insan itkisi ilə nəticələnən partlayış, yanğın və zəhərlənmə
kimi bədbəxt hadisələr baş verir. 

Naxçıvan Dövlət Univer-
sitetində tələbə mübadiləsi
yolu ilə ali təhsillərini xaricdə
davam etdirən tələbələrlə gö-
rüş keçirilib. 

     Universitetin rektoru, AMEA-nın
müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov
tədbirdə çıxış edərək universitetdə
dünya təhsil sisteminə inteqrasiya,
təcrübə mübadiləsi, beynəlxalq əla-
qələrin inkişafı istiqamətində gö-
rülən işlərdən danışıb. Qeyd olunub
ki, bolonya sisteminin tam tətbiqinə
nail olunması üçün qarşıya qoyulan
əsas tələblərdən biri də tələbə mo-
billiyidir. Bu məqsədlə universitet
tələbələri Cənubi Koreyanın Kim-
çonq Universitetində, Türkiyə Res-

publikasındakı universitetlərlə dün-
ya universitetləri arasındakı qarşı-
lıqlı müəllim və tələbə mübadiləsi
proqramı olan “Mövlana” proqramı
çərçivəsində Türkiyə universitet-
lərində, Rusiya Federasiyasının və
Ukraynanın müxtəlif ali məktəb-
lərində bir il və ya bir semestr
müddətində ali təhsil almağa gön-
dərilirlər. Naxçıvan Dövlət Uni-
versiteti mübadilə yolu ilə gələn
xarici tələbələrə də uğurla ev sa-
hibliyi edir. Bütün bunlar ali təhsil
qurumları arasında tərəfdaşlığın in-
kişafına, əlaqələrin möhkəmlən-
məsinə xidmət edir. Rektor ötən
semestri xaricdə uğurla başa vuran

tələbələri təbrik edərək onlara təh-
sillərində və ictimai işlərdə uğurlar
arzulayıb.
    Beynəlxalq münasibətlər və xa-
rici dillər fakültəsinin dekanı, do-
sent  Qurban Qurbanlı bildirib ki,
rəhbərlik etdiyi fakültə universi-
tetdə tələbə mobilliyinə görə öndə
gedir. Universitetlərarası müqavi-
lələrə əsasən, 2014-2015-ci tədris
ilinin ilk semestrində 3 nəfər “in-
gilis dili müəllimliyi”, 1 nəfər “al-
man dili müəllimliyi” ixtisasları
üzrə Gürcüstanın Şota Rustaveli
adına Batumi Dövlət Universite-
tində, “rus dili müəllimliyi” ixtisası
üzrə təhsil alan 3 nəfər tələbə isə

Rusiya Federasiyasının Penza Döv-
lət Universitetində təhsillərini da-
vam etdiriblər. 
    Qeyd olunub ki, “Erasmus-Mun-
dus” proqramı çərçivəsində “bey-
nəlxalq münasibətlər” ixtisasının
IV kurs tələbəsi Ağalar Məmmədov
Çexiyada, “ingilis dili müəllimliyi”
ixtisasının III kurs tələbəsi Güllü
Rəhimova isə Rumıniyada birillik
təhsil almaq hüququ qazanıblar.
Bundan başqa, rus dili və ədəbiy-
yatının tədrisi üçün Penza Dövlət
Universitetinin Rus dili xarici dil
kimi kafedrasının müdiri, professor
Vera Şmelkova, Fransanın Azər-
baycandakı Səfirliyinin xətti ilə

fransız dili üzrə mütəxəssis Andrian
Pioretti universitetdə uğurlu pedaqoji
fəaliyyət göstəriblər. İran İslam
Respublikasının Urmiya Universi-
tetinin professoru Əlirza Müzəffəri
növbəti semestrdən Naxçıvan Dövlət
Universitetində fars dili və ədəbiy-
yatını tədris edəcək.
    “Rus dili” ixtisasının II kurs tə-
ləbəsi Elvira İsgəndərova, “alman
dili” ixtisasının II kurs tələbəsi Nu-
ranə Allahyarlı, “ingilis dili müəl-
limliyi” ixtisasının II kurs tələbəsi
Gülnur Məmmədova çıxış edərək
ali təhsillərini xaricdə davam et-
dirmək üçün yaradılan şəraitə görə
minnətdarlıqlarını bildiriblər. 

Mehriban SULTAN

Tələbə mübadiləsi öz bəhrələrini verir


