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Rəsmi xronika
Mayın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakı Sərgi Mərkəzində
“WorldFood Azerbaijan-2013” XIX Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi və “Agrihort Azerbaijan-2013” VII Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgiləri ilə tanış olmuşdur.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 22-də Qambiya Respublikasının
xarici işlər naziri xanım Susan Vaffa-Oqunu qəbul etmişdir.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 22-də Uruqvay Parlamenti
Nümayəndələr Palatasının sədri Herman Kardosonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.
Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin siyasi, iqtisadi, ticarət, turizm, kənd təsərrüfatı və
digər sahələrdə inkişafı üçün yaxşı imkanların olduğu vurğulandı və bu istiqamətdə müvafiq
addımların atılmasının önəmi qeyd edildi.
Görüşdə həmçinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
nizama salınmasına dair məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Muxtar respublikada yeni ət məhsulları kompleksi
fəaliyyətə başlamışdır
Mayın 22-də Babək rayonunda yaradılan
yeni ət məhsulları kompleksinin açılışı
olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar
Respublikasının iqtisadi inkişaf naziri Famil
Seyidov demişdir ki, muxtar respublikanın
mövcud iqtisadi potensialından tam və səmərəli istifadə olunması nəticəsində son illər
450-dən artıq müəssisə yaradılmışdır. Yeni
yaradılan müəssisələrin fəaliyyəti hesabına
əhalinin əsas istehlak mallarına olan tələbatının
ödənilməsinə və idxaldan asılılığın aradan
qaldırılmasına nail olunmuşdur. 2013-cü ildə
də bu istiqamətdə görülən işlər diqqət mərkəzində saxlanılmış, ötən dövrdə 41 layihə
üzrə yeni istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması davam etdirilmişdir. Təkcə bu ilin

və əhalinin keyfiyyətli heyvandarlıq məhsulları ilə təmin edilməsi istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlər yeni ət məhsulları
kompleksinin yaradılmasına imkan vermişdir.
Müəssisənin yaradılmasına lazımi dövlət
dəstəyi göstərilmiş, Sahibkarlığa Kömək
Fondu tərəfindən güzəştli şərtlərlə kredit
ayrılmışdır. Qısa müddətdə kompleksin fəaliyyəti təmin edilmiş, müəssisədə müasir
avadanlıqlar quraşdırılmışdır”.
Ali Məclisin Sədri demişdir ki, kompleksdə müxtəlif çeşidlərdə ət və ət məhsullarının istehsal olunması istehlakçılara
seçim imkanları yaradacaqdır. Digər bir tərəfdən, istehsal olunan keyfiyyətli ət məhsulları əhalinin və dövlət tərəfindən təminatı
həyata keçirilən qapalı müəssisələrin tələbatını tamamilə ödəyəcəkdir. Ona görə də
burada gigiyenik qaydalara əməl edilməsi
və keyfiyyətli məhsul istehsalı diqqət mər-

ötən dövrü ərzində Sahibkarlığa Kömək
Fondu tərəfindən sahibkarlara 1 milyon 258
min manat həcmində dövlət maliyyə dəstəyi
göstərilmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində muxtar respublikada kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalının da genişləndirildiyini
bildirən Famil Seyidov yaradılan şəraitə
görə minnətdarlıq etmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov muxtar respublikamızda ehtiyac duyulan sahələrdən
biri olan ət məhsulları kompleksinin istifadəyə
verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik
edərək demişdir: “Bu gün Azərbaycanda
həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin başlıca istiqamətlərindən biri də qeyri-neft sektorunun inkişafını təmin etməkdən ibarətdir.
Bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlərin görülməsi
isə sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin
genişləndirilməsi və yeni istehsal müəssisələrinin yaradılmasından asılıdır. Ona görə
də ölkəmizdə, eləcə də muxtar respublikamızda sahibkarlığın inkişafına hərtərəfli
dövlət dəstəyi göstərilir, yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması diqqət mərkəzində

kəzində saxlanılmalıdır. Çünki keyfiyyətli
ət məhsulları ilə təminat insanların sağlamlığının qorunmasına xidmət edir.
“Yeni istehsal müəssisələrinin fəaliyyətə
başlaması muxtar respublikanın ixrac potensialının artırılmasına və iş yerlərinin yaradılmasına imkan verir”, – deyən Ali
Məclisin Sədri bildirmişdir ki, kompleksdə
yaradılan şərait ət məhsullarına olan daxili
tələbatı tamamilə ödəməklə yanaşı, müəssisənin ixrac imkanlarını da artıracaqdır. Eyni
zamanda burada 30 yeni iş yeri açılmışdır.
Bütün bunlar isə əhalinin sosial rifah halının
yaxşılaşdırılması və iqtisadi səmərəlilik baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Ali Məclisin Sədri ət məhsulları kompleksinin qurulmasında əməyi olanlara təşəkkürünü bildirmiş, açılışı bildirən lenti
kəsmişdir.
Məlumat verilmişdir ki, müəssisənin
yaradılmasına 3 milyon 248 min manat
vəsait sərf olunmuşdur ki, bunun da 1 milyon 530 min manatı Sahibkarlığa Kömək
Fondu tərəfindən ayrılmış güzəştli kreditdir.
Ardı 2-ci səhifədə

saxlanılır. Bu gün istifadəyə verilən ət məhsulları kompleksi də bu istiqamətdə görülən
işlərin nəticəsidir”.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Keçmiş
Sovetlər Birliyi dövründə muxtar respubli-

kamızda ət məhsulları kombinatı fəaliyyət
göstərmişdir. Ötən əsrin 90-cı illərinin dağıdıcılıq prosesləri bu sahənin də fəaliyyətinin
dayandırılmasına səbəb olmuşdur. Lakin
muxtar respublikada daxili bazarın qorunması
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Ümumi sahəsi 20 min kvadratmetr olan kompleksdə iribuynuzlu və xırdabuynuzlu heyvanların kəsim sexləri, kolbasa və sosiska istehsalı sahələri,
soyuducu kameralar, iş otaqları, hazır məhsulların satış mağazası,
yeməkxana və kəsimə hazırlanan heyvanların saxlanılması üçün şərait
vardır.
Müəssisədə gün ərzində 100 baş iribuynuzlu mal-qaranın və 250 baş
xırdabuynuzlu heyvanların kəsimini həyata keçirmək mümkündür. Burada
müxtəlif dondurma temperaturuna malik olan 8 soyuducu kamera yaradılmış,
məhsulların ticarət mərkəzlərinə çatdırılması məqsədilə 2 ədəd soyuducu
yük yeri olan nəqliyyat vasitəsi alınmışdır. Müəssisədə iri doğranmış, paketlənmiş, çəkilmiş, eləcə də yarımfabrikat paketlənmiş ət məhsulları
istehsal olunur. Kompleksdə yaradılan kolbasa sexinin gündəlik istehsal
gücü isə 2 tondur. İstifadə olunan xammalın mütəmadi olaraq baytar və laborator müayinədən keçirilməsi sexdə keyfiyyətli kolbasa istehsalına imkan
verir.
Ət məhsulları kompleksinin həyətində də abadlıq işləri aparılmış, müasir
işıqlandırma sistemləri quraşdırılmış və yardımçı binalar tikilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti
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ütün mənalı ömrünü Azərbaycanın inkişafına, tərəqqisinə həsr edən ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev insanların qəlbində
özünə əbədi abidə ucaltmışdır. Ulu
öndərin Azərbaycana rəhbərliyinin
hər iki dövründə ölkəmizin qüdrəti
həyatımızın bütün sahələri ilə yanaşı,
həm də milli səhiyyə sisteminin inkişaf səviyyəsi ilə ölçülür. Görkəmli
siyasi xadim Heydər Əliyev səhiyyəni cəmiyyət və dövlət həyatında
ən mühüm sahə kimi qiymətləndirərək deyirdi: “Səhiyyə bizim üçün,
hər bir cəmiyyət və dövlət üçün
çox lazımlı, həyatın bütün sahələrini əhatə edən sahədir. Onun
üçün zəruri tədbirlər görülüb və
gələcəkdə də görüləcəkdir”.
Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafında misilsiz xidmətlər göstərən
və xalqın sağlamlıq məsələlərinə
qayğısını əsirgəməyən ulu öndər
insanların sağlamlığını dövlətin və
cəmiyyətin sağlamlığı hesab edirdi.
Keçmiş sovetlər məkanında olan
və bu gün müstəqillik qazanmış
başqa dövlətlərlə müqayisə etsək,
fəxr və qürurla deyə bilərik ki,
bizim səhiyyəmizin maddi-texniki
bazası da, kadr potensialı da,
peşəkarlıq səviyyəsi də həmin ölkələrdən kəmiyyət və keyfiyyətcə
xeyli üstündür. Bunun başlıca səbəbi
ondan ibarətdir ki, həm 19691982-ci illərdə respublikamıza
rəhbərlik edərkən, eləcə də 19821987-ci illərdə SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olarkən ulu öndərimiz
səhiyyəmizin bünövrəsini qoymuş,
onun misilsiz yüksəlişini, əsrlərə
bərabər tərəqqisini təmin etmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
səhiyyə sisteminin inkişafı ilə bağlı
tədbirlərin həyata keçirilməsinə
mövcud tibbi obyektlərin abadlaşdırılması, yeni tibbi obyektlərin tikilməsi, əhalinin kütləvi dispanser
qeydiyyatına alınması və sahə həkimlərinin işinin fəallaşdırılması
məsələlərindən başlamışdır. Elmitədqiqat institutlarının, sağlamlıq
və müalicə-profilaktika müəssisələrinin fəaliyyətində varislik prinsipi
tətbiq edilmiş, elmi kadrların və
həkimlərin hazırlanması işində canlanma yaranmışdı.
Dahi rəhbər “Sağlamlığımızın
qeydinə sağlam ikən qalaq” prinsipinin təntənəsi naminə respublikamızda sağlamlıq zonaları və istirahət
evlərinin yaradılmasına, abadlaşdırma işlərinin aparılmasına, mövcud səhiyyə ocaqlarının profilinin
genişləndirilməsinə ciddi əhəmiyyət
verirdi. Rayonlarda, xüsusən ucqar
dağlıq və dağətəyi bölgələrdə səhiyyənin inkişafına xüsusi diqqət
yetirilirdi. Ötən əsrin 70-ci illərinin
əvvəllərində həmin rayonlarda ixtisaslı həkimlərin, xüsusən kardioloq,
onkoloq, ginekoloq, ftiziatr, nevropatoloq, sanitar həkim və epidemioloqların, orta ixtisas təhsilli tibb
işçilərinin və şəfqət bacılarının çatışmazlığı kəskin hiss olunurdu. Bu
problemin həlli üçün, ilk növbədə,
Tibb İnstitutuna tələbə qəbulunun
sayı artırılmış, ucqar yaşayış məntəqələrindən gələn abituriyentlər

Azərbaycan səhiyyəsinin
qurucusu və himayədarı
üçün güzəştlər tətbiq edilmişdir.
Bu, bilavasitə dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyevin təşəbbüsü idi. Məhz bu
təşəbbüsün sayəsində rayonların səhiyyə müəssisələrində kadr çatışmazlığı aradan qaldırılmışdır. O
dövrdən etibarən ulu öndərin qayğısı
ilə hər il yüzlərlə gəncin keçmiş
Sovetlər İttifaqının ən mötəbər ali
məktəblərində müxtəlif peşələr və
ixtisaslar üzrə təhsil almağa göndərilməsinə başlanılmışdır. Bu, gələcəyin kadr hazırlığının təmininə
istiqamətlənmiş uzaqgörən siyasətin
həyata keçirilməsi demək idi. Azərbaycanın milli tibb kadrları indi
nəinki ölkəmizdə, hətta dünyanın
bir sıra inkişaf etmiş xarici dövlətlərinin məşhur tibb müəssisələrində
uğurla fəaliyyət göstərirlər.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin
uzaqgörənliyi və titanik fəaliyyəti
nəticəsində müstəqillik əldə etdikdən sonra da səhiyyəmiz yüksək
ixtisaslı tibb kadrları, möhkəm maddi-texniki bazası sayəsində xalqımızın sağlamlığı keşiyində əzmlə
dayanmışdır.
Əhalinin sağlamlığının qorunması işini daha da yaxşılaşdırmaq
məqsədilə ümummilli lider Heydər
Əliyevin göstərişlərinə uyğun olaraq,
səhiyyə sahəsində geniş islahatlar
proqramı həyata keçirilmişdir. Ulu
öndər bunu dövrün ən vacib məsələlərindən hesab edərək deyirdi:
“Biz islahatları bütün sahələrdə
keçiririk və səhiyyə sahəsində də
islahatların keçirilməsi çox zəruridir. Bu barədə mənim fərmanlarım var, lazımi göstərişlərim var,
qərarlar vardır. Məmnuniyyətlə
deyə bilərəm ki, son vaxtlar Azərbaycan səhiyyəsində islahatlar həyata keçirilir və onlar da öz müsbət
nəticələrini verir”.
Xalqımızın böyük oğlu Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə “Əhalinin
sağlamlığının qorunması haqqında”,
“Qan və onun komponentlərinin
qorunması haqqında”, “Tibbi sığorta
haqqında”, “Özəl tibbi fəaliyyət
haqqında”, “Sanitar-epidemioloji
sağlamlıq haqqında” və digər qanunlar qəbul edilmişdir. Görkəmli
dövlət xadiminin sərəncamı ilə hər
il iyunun 17-si tibb işçilərinin peşə
bayramı kimi qeyd olunur. Bu, ulu
öndərin sağlamlığımızın keşiyində
duran insanlara qayğısının ifadəsidir.
Tibb işçilərinin əməyini yüksək
qiymətləndirən ümummilli liderimiz
demişdir: “Həkimlərin, səhiyyə işçilərinin fəaliyyəti həm cəmiyyətimizin sağlamlığı, səhhəti, həm də
insanlar arasında sülh, əminamanlıq yaratmaq baxımından çox
əhəmiyyətlidir”.
Bu gün tibbi xidmətin keyfiyyətcə müasir standartlar səviyyəsinə
yüksəldilməsi, vətəndaşların sağlamlığının etibarlı təminatı məsələləri dövlətin üzərinə götürdüyü

sosial öhdəliklər sırasında mühüm
yer tutur. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidenti olduğunu
əməli işi ilə təsdiqləyən dövlət
başçısı cənab İlham Əliyev ulu
öndərin müəyyənləşdirdiyi strateji
siyasət kursunu səhiyyə sistemində
də uğurla davam etdirir. Keçən
müddətdə səhiyyə sisteminin inkişafı, bu sahənin maddi-texniki bazasının və kadr potensialının gücləndirilməsi, infrastrukturun yeniləşdirilməsi daim diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Dövlət büdcəsindən
səhiyyəyə ayrılan vəsaitlərin ildənilə artırılması tibb müəssisələrinin
fəaliyyətinin, ümumilikdə, tibb xidmətinin çağdaş tələblər səviyyəsinə
qaldırılmasına yeni imkanlar açır.
Regionlarda idman-sağlamlıq, müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin və
bu qəbildən olan digər obyektlərin
istifadəyə verilməsi artıq ənənə halını almışdır. Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev çıxışlarında
dəfələrlə vurğulamışdır: “Biz artan
iqtisadi imkanlarımızı, ilk növbədə,
sosial sahənin inkişafına, o cümlədən səhiyyənin problemlərinin
həllinə yönəltməliyik”.
Ulu öndərin səhiyyə sisteminin
inkişafı istiqamətində müəyyənləşdirdiyi vəzifələr bu gün muxtar respublikamızda da uğurla yerinə yetirilir. Səhiyyə sisteminin yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması,
əhalinin sağlamlığının etibarlı təminatına imkan verən müasir tibb
infrastrukturunun yaradılması muxtar respublikada dinamik xarakter
alan genişmiqyaslı quruculuq işlərinin mühüm tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Ölkədə ilk dəfə olaraq
pullu tibbi xidmətin məhz muxtar
respublikamızda ləğv edilməsi, əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində həyata keçirilən çox mühüm islahatlar öz bəhrəsini verməkdədir. 1995-ci ildən indiyədək
muxtar respublikada 200-ə yaxın
səhiyyə obyektinin tikilərək, yaxud
yenidən qurularaq istifadəyə verilməsi ölkəmizin iqtisadi potensialının
sosial siyasətin icrasına, əhalinin
sağlamlığına yönəldildiyinin parlaq
göstəricisidir.
Səhiyyə sahəsində həyata keçirilən genişmiqyaslı infrastruktur quruculuğu tədbirlərinə uyğun olaraq,
2012-ci ildə Akademik Zərifə
Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikasının və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Kardioloji Mərkəzinin
yenidən qurulması başa çatdırılmış,
Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi, Naxçıvan Muxtar
Respublika Mərkəzi Xəstəxanasının
yenidən qurulması hazırda davam
etdirilir.
Ötən il Şərur rayonunun Danyeri,
Babək rayonunun Kərimbəyli, Ordubad rayonunun Yuxarı Əylis, Culfa rayonunun Milax və Kəngərli

rayonunun Çalxanqala kəndlərində
həkim ambulatoriyası binaları, Şərur
rayonunun Dərəkənd və Qorçulu,
Ordubad rayonunun Behrud və Çənnəb, Culfa rayonunun Boyəhməd
və Ləkətağ, Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndlərində feldşer-mama
məntəqələri, Ordubad rayonunun
Parağa kəndində feldşer məntəqəsi
istifadəyə verilmişdir. Bütün bunlar
səhiyyənin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu sübut
edən faktlardandır.
Həyata keçirilən kompleks islahatlar, xüsusilə də əhali rifahının
davamlı yüksəlişinə yönəldilmiş irimiqyaslı tədbirlər demoqrafik vəziyyətə də təsir etmişdir. 1 may
2013-cü il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 8728 nəfər və ya 2,1 faiz artaraq 430 min 103 nəfər olmuşdur.
Naxçıvanda istifadəyə verilən
səhiyyə müəssisələrinin bir çoxunun
açılışlarında iştirak edən dövlət başçısı cənab İlham Əliyev muxtar
respublikada uğurla həyata keçirilən
səhiyyə islahatlarını yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Yeni, gözəl
xəstəxanaların açılışı artıq Naxçıvanda gözəl ənənəyə çevrilibdir.
Onların hamısı yüksək keyfiyyətlə
tikilib, yüksək standartlara cavab
verir. Çox sevindirici haldır ki, bütün rayonlarda gözəl, yeni, müasir
tibb ocaqları tikilir. Burada quraşdırılan avadanlıqlar ən yüksək
səviyyəyə layiqdir. Həm həkimlər
üçün, iş üçün gözəl şərait var, həm
də xəstələrin müalicəsi üçün bütün
şərait vardır. Bax budur bugünkü
Azərbaycanın inkişafı”.
Bu gün səhiyyə müəssisələrimizdə dünyanın aparıcı şirkətlərinin
istehsalı olan müasir avadanlıqlarla
müayinə və müalicə işləri aparılır.
Yüksək ixtisaslı həkimlər angioqrafiya, kompyuter tomoqrafiyası,
rəqəmsal rentgenoqrafiya, mammoqrafiya, hemodializ, nüvə maqnit
rezonansı aparatları ilə xəstələrə
xidmət edirlər. Əhalinin sağlamlığının qorunması ilə yanaşı, onların

tibbi biliklərinin artırılmasına da
böyük önəm verilir, səhiyyə maarifi
işi həyata keçirilir. Təbii ki, rayon
və kəndlərimizdə səhiyyə ocaqlarının tikilib istifadəyə verilməsi,
onların maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, kadr potensialının yaradılması – bütün bunlar
muxtar respublikada əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətinin keyfiyyətini də yaxşılaşdırmağa imkan
verir. Bunun nəticəsidir ki, muxtar
respublika əhalisinin Naxçıvandan
kənarda müayinə və müalicə olunmalarına ehtiyac qalmamışdır.
Azərbaycan səhiyyəsinin, tibb
elmi və tibb təhsili sisteminin bütün
ağırlığını öz çiyinləri üzərinə götürərək onu inkişaf etdirən və gələcək perspektivlərini müəyyənləşdirən dahi Heydər Əliyev qüdrəti
öz möhtəşəmliyi ilə daim seçilir
və bənzərsizliyi ilə fərqlənir. Ona
görə də müasir Azərbaycan Respublikasının memarı olan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
ideyaları ölkənin tibb elmi və tibb
təhsili sisteminin, Azərbaycan səhiyyəsinin də sarsılmaz dayağı, ilhamverici qüvvəsidir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan genişmiqyaslı islahatlar göstərir ki,
milli səhiyyə sistemimiz sürətlə
müasirləşir. Ölkə başçısının “Dövlətin kifayət qədər imkanı var ki,
bu sahəyə vəsait ayırsın və bütün
xəstəxanaları lazım olan avadanlıqlarla, tibbi ləvazimatla, yeməklə
– hər şeylə təmin edə bilək. Bu
sahə həmişə, bundan sonrakı illərdə də prioritet sahə olacaqdır”
sözləri isə bir daha sübut edir
ki, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin Azərbaycanın bütün sahələrdə hərtərəfli inkişafına yönəlmiş siyasəti bu gün Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
İlhamə MUSTAFAYEVA
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin deputatı,
tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Daha bir yaşayış binası yenidən qurulur
Naxçıvan şəhərinin Heydər Əliyev
prospekti bu gün böyük tikinti meydançasını xatırladır. Belə ki, prospektin ayrı-ayrı ünvanlarında müxtəliftəyinatlı quruculuq tədbirləri həyata keçirilir. Onlardan biri də 32
nömrəli yaşayış binasıdır. Ötən əsrin
40-cı illərinin sonlarında inşa edilmiş
bu bina müasir tələblərə cavab vermədiyindən müəyyən hissələri sökülərək yenidən qurulur. Naxçıvan
Şəhər Abadlıq və Təmir-Tikinti İdarəsinin bir qrup inşaatçısı bir aya
yaxındır ki, bu binada çalışır. Tikintinin iş icraçısı Aqil Mirzəyevdən
aldığımız məlumata görə, yeni layihəyə əsasən, 2 mərtəbəli binaya
daha bir mərtəbə əlavə ediləcək, bütün mənzillərin yaşayış sahəsi 20
kvadratmetrədək artırılacaq. Bunun üçün binanın özülünün möhkəmləndirilməsinə başlanılıb. Binada digər quruculuq işləri də paralel
olaraq sürətlə davam etdirilir.
- Səbuhi HƏSƏNOV
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Verilən kreditlərin həcmi daha da artırılacaq
22 dekabr 2012-ci il tarixdə keçirilən dördüncü çağırış
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin altıncı sessiyasında
Ali Məclisin Sədri muxtar respublikada fəaliyyət göstərən bank
qurumları qarşısında da bir sıra vəzifələr müəyyənləşdirmişdir.
Ötən dövr ərzində Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası
İdarəsinin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər və görüləcək
işlər barədə suallarımızı idarənin Kredit təşkilatlarına nəzarət şöbəsinin rəisi Şəmsəddin Sevdimalıyev cavablandırır.
– Bu ilin ilk 4 ayı ərzində nə min kreditlərin 22,7 faizi bank olmayan kredit təşkilatlarının payına
qədər kredit verilib?
– Naxçıvan Muxtar Respublika- düşür. Gələcəkdə bu cür kreditlər
sında fəaliyyət göstərən banklar və verilməsinin həcminin artırılması
kredit təşkilatları tərəfindən 1 may istiqamətində lazımi iş aparılır.
– Bank hesablarının işlək he2013-cü il tarixə muxtar respublikanın
iqtisadiyyatına yönəldilən kredit qo- sablara çevrilməsi istiqamətində
yuluşu 85 milyon 950 min manat, o hansı işlər görülür?
cümlədən qısamüddətli kredit qo– Muxtar respublikada fəaliyyət
yuluşu 19 milyon 202 min manat, göstərən banklar tərəfindən fiziki
uzunmüddətli kredit qoyuluşu isə və hüquqi şəxslərə açılmış bank he66 milyon 748 min manat təşkil edir. sablarının işlək hesablara çevrilməsi
Muxtar respublikanın iqtisadiy- istiqamətində də lazımi tədbirlər həyatına yönəldilən kredit qoyuluşu, yata keçirilmişdir. Banklar tərəfindən
əsasən, real sektorun inkişafına yö- 2013-cü ilin ilk 4 ayında 2171 hünəldilmişdir ki, bu da yerli sənaye quqi, 17811 fiziki şəxs olmaqla,
və istehlak malları istehsalının həc- 19982 müştəriyə xidmət göstərilminin artmasında, yeni iş yerlərinin mişdir. Xidmət olunan hesabların
yaranmasında mühüm rol oynamışdır. 17055-i işlək hesab olmuşdur ki,
Səmərəli kreditləşmə mexanizmi onların 1223-ü hüquqi, 15832-si fiyeni istehsal və xidmət sahələrinin ziki şəxsdir.
Qeyd olunan dövrdə 16 hüquqi,
yaradılmasına təsir göstərən əsas
amillərdən biri olmuşdur. Bank və 3044 fiziki şəxs olmaqla, 3060 müşdigər kredit təşkilatları tərəfindən təriyə yeni bank hesabı açılmışdır.
2013-cü ilin ilk 4 ayı ərzində 13 Açılmış bank hesablarının 3022-si
milyon 847 min manat kredit veril- fəaliyyət göstərir.
Naxçıvan Muxtar Respublikamişdir. Bunun da 4 milyon 693 min
manatı qısamüddətli, 9 milyon 154 sında fəaliyyət göstərən banklar təmin manatı isə uzunmüddətli kre- rəfindən bankların əməliyyat kasditdir. Cari ilin ilk 4 ayı ərzində ve- salarına daxil olan nağd pul hasilarilmiş kreditin 2 milyon 982 min tının artırılması və emissiyanın artım
manatı kənd təsərrüfatı, 488 min tempinin aşağı salınması istiqaməmanatı sənaye, 4 milyon 100 min tində də lazımi işlər görülmüşdür.
Qeyd olunan dövrdə Mərkəzi
manatı tikinti, 300 min manatı nəqliyyat sahələrinə, 683 min manatı Bankın ehtiyat fondundan bankların
kommersiya, 60 min manatı maliyyə nağd pula olan tələbatının ödənilməsi
fəaliyyəti üçün, 230 min manatı da- məqsədilə 155 milyon 360 min maşınmaz əmlakla əlaqədar ipoteka nat nağd pul dövriyyəyə buraxılkreditlərinin verilməsinə, 5 milyon mışdır ki, bu da keçən ilin müvafiq
4 min manatı digər kommunal, sosial dövrü ilə müqayisədə 15 milyon
və istehlak kreditlərinin verilməsi 655 min manat və ya 11,2 faiz çoxdur. Bu isə onu göstərir ki, muxtar
kimi sahələrə yönəldilmişdir.
Mərkəzi Bankın lisenziyası ilə respublikanın iqtisadiyyatına yönəlfəaliyyət göstərən 4 bank olmayan dilən investisiyanın həcmi durmadan
kredit təşkilatı və 4 kredit ittifaqı artır və sosial-iqtisadi həyat dinamik
vasitəsilə 6 mindən çox şəxsə kənd inkişaf edir.
– Elektron ödəniş sisteminə keçid
təsərrüfatı məhsulları istehsalı və
biznes üçün 3 milyon 149 min manat, hansı səviyyədədir?
o cümlədən 2 milyon 877 min manat
– Muxtar respublikada ödəniş
qısamüddətli, 272 min manat isə sistemlərinin inkişaf etdirilməsi, iquzunmüddətli kredit verilmişdir. Hə- tisadi fəaliyyət göstərən şəxslərin

və əhalinin elektron ödəniş sistemlərindən daha fəal istifadə etməsi,
dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin
nağdsız dövriyyə ilə əvəz edilməsi,
ticarət, iaşə və digər xidmət müəssisələrində müştərilərlə hesablaşmaların ödəniş kartları vasitəsilə
aparılması üçün POS-terminalların
quraşdırılması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. 1 may 2013-cü il
tarixə onların sayı 177 ədəd olmaqla
keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 89 ədəd artmışdır.
Vətəndaşlara müasir bank xidməti
göstərilməsi məqsədilə 84 ədəd bankomatla xidmət göstərilmişdir. Həmin
bankomatların 50-si Naxçıvan şəhərində, 34-ü isə rayon mərkəzlərində
və böyük kənd yaşayış məntəqələrindədir. Muxtar respublika əhalisi
tamamilə bu xidmətlə əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda əlavə bankomatların gətirilərək böyük kəndlərdə
qurulması istiqamətində işlər aparılır.
Muxtar respublika üzrə əməkhaqqı, pensiya və fərdi ödəniş kartı
alanların sayı ötən ilin müvafiq dövründə 148 min 943 ədəd təşkil edirdisə, hazırda elektron ödəniş kartı
alanların ümumi sayı 170 min 846
ədədə çatmışdır.
Nağdsız hesablaşmalara keçidlə
əlaqədar olaraq əməkhaqqı, pensiya
və digər sosial ödəmələrin ödəniş
kartları ilə verilməsi ilə yanaşı, büdcə
və büdcədənkənar xərclərin aparılmasında 100 faiz hüquqi şəxslərə
verilən korporativ kartlardan istifadə
olunur.
– Valyuta mübadilə şöbələrinin
işini qənaətbəxş saymaq olarmı?
– Muxtar respublikada Mərkəzi
Bankın lisenziyası ilə 21 valyuta mübadilə şöbəsi fəaliyyət göstərir. Bu
şöbələrdə əhaliyə xarici valyuta mübadiləsi və digər xidmətlər göstərilir.
Regionda fəaliyyət göstərən 13
bank qurumunun hamısında 19 növ
təcili pul köçürmələri sistemi vardır.
2013-cü ilin ilk 4 ayı ərzində təcili
pul köçürmələri vasitəsilə dünyanın
45-dən çox ölkəsindən muxtar respublika sakinlərinin adına 2 milyon
430 min ABŞ dolları məbləğində
pul köçürülmüş və banklar vasitəsilə
ödənilmişdir.
– Keçmiş SSRİ dövründən qalmış əmanətlərin qaytarılması prosesi
necə gedir?

POS-terminallardan ödəniş
aparılmasına laqeyd yanaşılır
Ödəniş sistemlərinin inkişafı,
dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin
nağdsız dövriyyə ilə əvəz olunması,
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olan şəxslərin və əhalinin elektron
ödəniş sistemlərindən daha fəal istifadə etməsi müasir dövrümüzün
əsas tələblərindən biridir.
Dövlətin bu istiqamətdə həyata
keçirdiyi siyasət, bütövlükdə, vətəndaşların elektron ödəniş sistemlərinə
çıxış imkanlarının asanlaşdırılmasından, elektron ödəniş sistemlərində
yaradılmış potensialdan daha səmərəli
istifadənin təmin olunmasından və
maarifləndirmə tədbirlərinin həyata
keçirilməsindən ibarətdir.
Bu baxımdan ölkə iqtisadiy yatında nağdsız ödənişlərin həcminin
yüksəldilməsi, alğı-satqı əməliyyatları üzrə hesablaşmalarda plastik kartlardan istifadənin miqyasının genişləndirilməsi daim diqqət
mərkəzindədir.
Nağdsız hesablaşmalar ölkədə
vergi və alıcılıq mədəniyyətini yüksəldən amildir. Məlum olduğu kimi,
dövriyyədə nağd pul kütləsinin həcminin çox olması bir sıra neqativ
hallara gətirib çıxarır ki, bu da vergidən yayınmalara səbəb olur, iqtisadiyyatın inkişafını ləngidir. Bu
sistemin inkişaf etməsi vergitutma
bazasının genişlənməsinə, vergiyə
cəlb olunan gəlirlərin düzgün müəyyən edilməsinə, şəffaflıq və etibarlılığa möhkəm zəmin yaradır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2012-ci il 4 oktyabr tarixli Qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisində POS-terminalların quraşdırılması, istifadəsi və
tətbiqi Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
Həmin qaydalara uyğun olaraq, POSterminalların ticarət, ictimai iaşə,
məişət və digər növ xidmət müəssisələrində, yəni idman və sağlamlıq
komplekslərində, səhiyyə, istirahət
və əyləncə obyektlərində, mehmanxanalarda, turizm şirkətlərində, hava,
su, dəmiryol və avtomobil nəqliyyatı
vasitələri ilə sərnişindaşımada biletlərin satışını həyata keçirən satış
məntəqələrində və sair bu kimi xidmət sahələrində quraşdırılması nəzərdə tutulmuşdur.
Həmçinin vergilərin və dövlət
orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərə (işlərə) görə dövlət rüsumlarının və haqlarının ödənilməsi
üçün təsərrüfat subyektlərində də
POS-terminalların tətbiqi nəzərdə
tutulmuşdur.
POS-terminallardan istifadə, ilk
növbədə, ölkədə nağd pul dövriyyəsinin artmasının qarşısını alır və
plastik kart sahibləri, eləcə də ödəyicilər aşağıdakı üstünlükləri əldə
edirlər:
-alış-veriş zamanı ödəniş məbləğlərinin dəqiq olması və hesablaşmaların rahat aparılması;
-qalıq məbləğin müştəriyə qaytarılması üçün xırda pullara ehtiyacın
yaranmaması;
-nağd vəsaitlərlə olan əməliyyat-

larda iş yükünün azaldılması;
-inkassasiya xidmətlərinə olan
ehtiyacın azaldılması;
-mal və xidmətlər üzrə hesablaşmalar zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsi;
-və ən əsası saxta pullarla
hesablaşma riskinin aradan
qaldırılması.
Ölkəmizin iqtisadi inkişafı, innovativ islahatların
aparılması və əhalinin rifahının yüksəldilməsi, öz
növbəsində, nağdsız ödəniş vasitələrinin geniş tətbiqini zəruri edir.
Bu sahədə hamımızın – istər dövlət
orqanlarının, o cümlədən vergi orqanlarının, istərsə də ayrı-ayrı hüquqi
və fiziki şəxslərin, eləcə də ictimaiyyətin hər bir üzvünün üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
2012-ci ilin son aylarından başlayaraq bu günədək sözügedən sahədə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Vergilər Nazirliyi tərəfindən nəzarətin
gücləndirilməsi nəticəsində bir sıra
işlər görülmüşdür. Belə ki, ilk olaraq
yerli vergi orqanlarında POS-terminalların tətbiqi və istifadəsi ilə bağlı
nəzarət-təşkilati qruplar yaradılmış,
həmin nəzarət-təşkilati qruplar tərəfindən meyarlara uyğun POS-terminal tətbiq ediləsi obyektlər müəyyənləşdirilmiş və onlara POS-terminalların tətbiqi ilə bağlı bildirişlər
göndərilmişdir.
Vergi ödəyiciləri ilə, eləcə də bu
sahə üzrə ictimaiyyətin daha da

– Əvvəlcə onu qeyd edim ki,
1 may 2013-cü il tarixə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən banklarda fiziki şəxslərin əmanətlərinin
həcmi 3 milyon 576 min manat, o
cümlədən xarici valyuta ilə 1 milyon
22 min manat təşkil edir. Eyni zamanda banklara qoyulan əmanətlər
üçün müddətindən və növündən asılı
olaraq, 4 faizdən 20 faizədək illik
faiz ödənilir.
1 iyun 2012-ci il tarixdən etibarən
keçmiş SSRİ Əmanət Bankının Azərbaycan Respublikası Bankının Naxçıvan Muxtar Respublikası idarə və
şöbələrində olan əmanətçilərinin ərizələrinin qəbuluna və birdəfəlik fərdi
ödəmələrə başlanılmışdır. Muxtar
respublika üzrə 64 min 944 nəfər
əmanətçidən 1 may 2013-cü il tarixə
37 min 459 nəfərin ərizəsi qəbul
olunmuş, 1 may 2013-cü il tarixə
37 min 459 nəfərə 13 milyon 983
min 941 manat birdəfəlik fərdi ödəmə həyata keçirilmişdir.
– Qarşıda duran vəzifələr və
görüləcək işlər barədə nə deyə
bilərsiniz?
– Bu il özəl sektorun inkişafı
və sahibkarlıq subyektlərinə maliyyə dəstəyinin gücləndirilməsi
məqsədilə verilən kreditlərin coğrafiyası tələbata uyğun genişləndiriləcək, kənd təsərrüfatı kreditlərinin verilməsində daha münasib
faiz dərəcələrinin tətbiqi və verilmiş
kreditlərin vaxtında qaytarılması
diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır.
Nağd pul kütləsinin bank dövriyyəsinə cəlb edilməsi, emissiyanın
artım tempinin aşağı salınması,
sabit pul-kredit siyasətinin həyata
keçirilməsi, bank sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, kredit portfelinin keyfiyyətinə
nəzarətin gücləndirilməsi, pul dövriyyəsinin təşkilinin daha da müasirləşdirilməsi, inflyasiya hədəfi
çərçivəsində iqtisadiyyatın pula tələbatının ödənilməsi, bank infrastrukturunun inkişafı, qeyri-nağd
ödənişlərin miqyasının artırılması,
yeni bank xidmətlərinin yaradılması
prioritet sahə kimi nəzarətdə saxlanılaraq Mərkəzi Bankın Naxçıvan
Muxtar Respublikası İdarəsi tərəfindən icrası təmin olunacaqdır.
– Müsahibə üçün sağ olun.
- Muxtar MƏMMƏDOV
məlumatlandırılması məqsədilə
maarifləndirici
seminar-məşğələlər keçirilmiş, nağdsız
ödənişlərin
əhəmiyyəti
barədə maarifləndirmə işləri genişləndirilmişdir.
Görülən işlər
nəticəsində 2013cü ilin ötən dövrü
ərzində iri ticarət,
iaşə və digər xidmət
obyektlərində 81 ədəd POS-terminalın quraşdırılmasına, vergi orqanlarından qeydiyyatdan keçirilməsinə
nail olunmuşdur.
Artıq əhalinin böyük hissəsi kredit
kartlarına sahibdir. Müvafiq sorğu
mərkəzlərinin apardıqları sorğuların
nəticələri göstərir ki, əslində, plastik
kart sahibləri bu xidmətdən istifadədə
maraqlıdırlar. Çünki POS-terminallardan istifadə zamanı plastik kart
sahibindən heç bir əlavə vəsait tutulmadığına görə vətəndaşlar üçün
hər hansı məbləği nağd və ya plastik
kart vasitəsilə ödəmək arasında əsaslı
bir fərq yoxdur. Deməli, POS-terminallardan istifadəyə marağın az
olması ticarət və xidmət obyektləri
sahiblərinin POS-terminallardan ödəniş aparılmasına laqeyd münasibətindən qaynaqlanır.
Bəzi ticarət və xidmət obyektləri
dövriyyələrini gizlətməyə meyilli
olduqları üçün POS-terminallardan

Növbəti kreditlər
verilmişdir
Sədərək rayonunda kənd
əməkçilərinə yaz əkinləri üçün
kredit verilməsi ilə bağlı tədbir
keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü
ilə rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Yusif Seyidov
açaraq bildirmişdir ki, keçən il
rayonun torpaq mülkiyyətçilərinə
475 min 300 manat güzəştli kredit
verilmişdir.
“Naxçıvan-kredit” Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sədri Əbülfət
Əhmədov bildirmişdir ki, 2012-ci
ildə 752 sədərəkli hüquqi və fiziki
şəxs kredit götürmüşdür. Vurğulanmışdır ki, torpaq sahibkarları
əkinçilikdən yaxşı qazanc götürdükləri kimi, kredit borclarını da
vaxtlı-vaxtında ödəmiş, heç bir
problem yaratmamışlar. Cəmiyyətin sədri qeyd etmişdir ki, bu
gün 214 torpaq mülkiyyətçisinə
yaz əkinləri üçün 205 min 300
manat kredit verilir. Onlar bu vəsaitdən təyinatı üzrə istifadə etməli, daxili bazara töhfələrini
verməli və əvvəlki illərdə olduğu
kimi, borclarını vaxtlı-vaxtında
qaytarmağa çalışmalıdırlar.
Sonda torpaq mülkiyyətçiləri
Knyaz Əsgərov, Adil Zamanov
və başqaları çıxış edərək onlara
göstərilən bu qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

2669 hektar sahədə
kartof əkini aparılıb
Muxtar respublikanın təbii iqlim
şəraiti kartofçuluğun inkişafı üçün
xeyli əlverişlidir. Bu da istər dağlıq,
istərsə də aran ərazilərdə kartof
istehsalını artırmağa imkan verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, sahibkarlar,
torpaq mülkiyyətçiləri 2013-cü ilin
bol məhsulu üçün yaradılmış şəraitdən səmərəli istifadə etməyə
səy göstərirlər. Bu səbəbdəndir ki,
may ayının 20-dək olan operativ
məlumata görə, 2669 hektar sahədə
kartof əkini keçirilib. Kartof əkini
davam etdirilir.
Xəbərlər şöbəsi

istifadə etmirlər. Bəzən də istehlakçının POS-terminalla alış-veriş aparılması müraciətini qeyri-müəyyən
səbəblər üzündən (yəni POS-terminaldan istifadə edə bilməmə, POSterminalın əsası olmadan nasazlığı
və digər başqa səbəb) cavabsız qoyurlar. Ümumiyyətlə, bu işdə istənilən maneələrin aradan qaldırılması
vacibdir və bu cür halların qarşısının
alınması məqsədilə vergi orqanları
tərəfindən bütün lazımi addımlar
atılır.
Nağdsız hesablaşmalara keçid
günümüzün tələbidir və bu iş artıq
reallığa çevrilməlidir. Nağdsız ödəniş
sistemlərinin tətbiqi ölkənin Ümumi
Daxili Məhsulunun da artmasına öz
müsbət təsirini göstərə bilir.
Muxtar respublikamızda nağdsız
ödənişlərin genişləndirilməsinin vacib məqamlarından biri də vətəndaşların onlardan istifadə vərdişlərinə
yiyələnmələridir. Bu sahədə cəmiyyətin hər bir üzvünün üzərinə müəyyən vəzifələr düşür.
POS-terminal vasitəsilə ödəniş
aparan plastik kart sahibləri rahatlıqlarını təmin etməklə yanaşı, vergidənyayınma hallarının qarşısının
alınmasına da öz töhfələrini vermiş
olacaqlar ki, bu da günbəgün inkişaf
etməkdə olan muxtar respublikamızın
büdcə artımına öz təsirini göstərəcəkdir. Bu isə hər bir vətəndaşın
gündəlik yaşayış səviyyəsinin daha
da yaxşılaşması ilə nəticələnəcəkdir.
Mirhüseyn SEYİDOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Vergilər Nazirliyinin şöbə rəisi,
vergi xidməti müşaviri
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ünya qloballaşır. Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Ölkəmiz orbitə
ilk süni peykini də buraxıb. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev
2013-cü ili Azərbaycanda “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları
ili” elan edib. Çünki yeni əsr informasiya inqilabları əsridir. Texnologiya
zamanı qabaqlayır. Yeni əsrin insanı üçün sürət və komfort, istənilən
informasiyanı anındaca əldə etmək ən önəmli məsələlərdəndir. Güc
mərkəzinə çevrilmək, gücünü qoruyub saxlamaq istəyən ölkələr üçün
bu sahə prioritet təşkil edir.
Muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən dövlət orqanlarında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və “Elektron hökumət”in formalaşdırılması zəruri
məsələlərdən birinə çevrilib. Bu
zərurət vətəndaşlarımızın hər hansı
bir dövlət orqanına zamanında müraciət etmək, məlumat almaq, qarşılaşdığı problemləri daha tez və təşəkkür edildikdən sonra “bizə
daha rahat bir şəkildə həll etmək təklif, ərizə, şikayət və digər foristəyi ilə bağlıdır. Naxçıvan Muxtar malarda öz müraciətlərinizi edə biRespublikası Ali Məclisi Sədrinin lərsiniz” yazılmışdı. Bu isə, həqi“Naxçıvan Muxtar Respublikasında qətən də, bir dövlət orqanının müdövlət orqanlarının elektron xid- raciət edən vətəndaşa qarşı sərgimətlər göstərməsinin təşkili haq- ləməli olduğu davranış idi.
Dövlət orqanları içərisində müqında” 2011-ci il 15 iyul tarixli
Fərmanı bu istiqamətdə görülən iş- raciətimizi ən tez cavablandıran qulərin əhatə dairəsini genişləndirib, rumlar müvafiq olaraq, Naxçıvan
təşkilati, texniki və digər məsələlərin Muxtar Respublikası Milli Təhlühəllinə ciddi təkan verib. Ötən il kəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nadekabrın 19-da Naxçıvan Muxtar zirliyi, İnsan Hüquqları üzrə MüRespublikası Ali Məclisində “Nax- vəkkil, Dövlət Statistika Komitəsi
çıvan Muxtar Respublikasında oldu. Milli təhlükəsizliyimizə ca“Elektron hökumət” layihəsinin hə- vabdeh olanlar 8 dəqiqə, ictimai
yata keçirilməsi vəziyyəti və qarşıda təhlükəsizliyimizi qoruyanlar 12
duran vəzifələr” mövzusunda ke- dəqiqə, insan hüquqlarının müdaçirilən müşavirədə “Elektron hö- fiəçiləri 14 dəqiqə, inkişafımızın
kumət” informasiya sisteminin la- sürətindən tutmuş əhalinin sayına
qədər hər şeyi hesablayanlar isə 15
yihəsi təqdim edilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası dəqiqə sonra müraciətimizə cavab
Rabitə və İnformasiya Texnologi- verdilər. Müraciətimizi cavablanyaları Nazirliyinin mətbuat xidmə- dırmağı özünə rəva bilməyən dövlət
tinin açıqladığı son məlumata görə, orqanlarının diqqətinə nümunə olsun
nazirlik tərəfindən artıq 76 dövlət deyə, sözün əsl mənasında, işi “batəşkilatına elektron poçt ünvanları şından aşan” bu dövlət qurumlarının
və domen adları verilib, həmin təş- cavablarını olduğu kimi təqdim edikilatların internet səhifələri hazırla- rik. Naxçıvan Muxtar Respublikası
naraq qlobal şəbəkədə yerləşdirilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi: “MəkAzərbaycan Respublikası Kons- tubunuzu aldıq. Bizə müraciət edə
titusiyasının 50-ci maddəsinə, bilərsiniz, təşəkkür edirik”. Naxçı“Məlumat azadlığı haqqında”, “İn- van Muxtar Respublikası Daxili
formasiya əldə etmək haqqında” İşlər Nazirliyi: “Məktubunuz alındı.
və “Kütləvi informasiya vasitələri Naxçıvan Muxtar Respublikası Dahaqqında” Azərbaycan Respubli- xili İşlər Nazirliyinə öz müraciətinizi
kasının qanunlarına əsaslanaraq jur- ünvanlaya bilərsiniz”. Naxçıvan
nalist araşdırmamıza da elə burdan Muxtar Respublikası Dövlət Stabaşladıq. Yaradılan domenlərlə tanış tistika Komitəsi: “Hörmətli məlumat
olub, müraciət sisteminin kifayət istifadəçisi! Naxçıvan Muxtar Resqədər sadə və başadüşülən olmasını publikası Dövlət Statistika Komitəqdir edərək dövlət orqanları üçün təsinin elektron poçt ünvanı həftənin
yaradılmış hər bir elektron poçt iş günləri ərzində tam aktiv vəziyünvanına jurnalist araşdırmamızla yətdədir və kütləvi informasiya vabağlı müraciət ünvanladıq. Müra- sitələrinə, elmi işçilərə və digər bu
ciətimizə ilk və ən operativ reaksiya kimi qruplara açıq elan olunmuş
da elə Naxçıvan Muxtar Respub- informasiyalar üzrə sorğular qısa
likası Rabitə və İnformasiya Tex- zamanda tərəfimizdən cavablandınologiyaları Nazirliyinin özündən rılır. Diqqətiniz üçün minnətdarıq”.
Jurnalist araşdırması apardığımıgəldi. Avtomatik cavablandırıcı bildirdi ki, tezliklə müraciətə cavab zın bildirildiyi eyni məzmunlu müveriləcək. Yeni iş günündə iş vax- raciətlərə bir iş günü müddətində
tının başlamasından 1 saat 20 dəqiqə Naxçıvan Muxtar Respublikası Verkeçmiş nazirlik müraciətimizi ca- gilər Nazirliyi, Dövlət Miqrasiya
vablandırdı. Öncə müraciətlə bağlı Xidməti, Daşınmaz Əmlakın Dövlət

Reyestri Xidməti, Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar
Respublikasındakı İdarəsi, Kəngərli,
Culfa və Ordubad Rayon məhkəmələrindən də cavab gəldi. Eyni zamanda məlum oldu ki, adıçəkilən

orqanlarının, bələdiyyələrin, idarə,
müəssisə və təşkilatların, ictimai
birliklərin, siyasi partiyaların, vəzifəli
şəxslərin fəaliyyəti barədə operativ
və doğru‐dürüst məlumatlar almaq
hüququna malikdirlər. Bu hüquq
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində göstərilən hallardan

təşkilatlar?! Məsələn, bizim müraciətimiz həyatı təhlükə altında olan
xəstəyə pulsuz səhiyyə xidmətinin
göstərilməsi zamanı baş verən neqativ hallarla bağlı olsaydı, adi müraciətimizi bu günə qədər cavablandırmayan Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi o mü-

Jurnalist araşdırması

Dövlət orqanlarının elektron xidmətlərinə
müraciətimiz...

Cavab verən də, xəbərsiz qalan da, “narahat etməyin” deyən də oldu...
qurumların əksəriyyətində elektron
müraciətlərə iş gününə başlanarkən
baxılır. Hətta Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Ədliyyə nazirlikləri kimi bir
sıra qurumlar nəinki müraciətlərimizə
elektron formada cavab verdilər,
hətta əlaqə telefonu bölməsində göstərdiyimiz telefonlarla əlaqə saxlayaraq müraciətdən xəbərdar olduqlarını
və hər hansı ərizə, şikayətlə bağlı
müraciəti ünvanlaya biləcəyimizi
dedilər.
Ədalət naminə deyək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi də müraciətimizi cavabsız
qoymadı. Ən tez cavab verən orqanlardan biri də bu qurum idi. Komitə müraciətimizi 11 dəqiqə sonra
cavablandırdı.
“Salam. Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət orqanları tərəfindən elektron müraciətlərin cavablandırılması ilə əlaqədar jurnalist
araşdırması məqsədi ilə bu məktub
sizə göndərilir. Məktubu aldığınız
təqdirdə cavablandırmağınız xahiş
olunur” məzmunlu müraciətimizə
verilən cavabı aldıqda fikirləşdik
ki, ya qurumda məktubu diqqətlə
oxumayıblar, ya da bütün müraciətlər bu şəkildə cavablandırılır:
“Xahiş edirik, bizi bir daha narahat
etməyəsiniz”.
Biz də komitəni bir daha “narahat
etməmək” üçün müraciətimizin səbəbini və nəyə əsaslandığımızı elektron müraciət şəklində bir daha
ünvanlamadıq. Sadəcə olaraq, qəzetimizin səhifələrində yazırıq ki,
birdən elektron ünvanlara göndərdiyimiz müraciətdən başqa qurumlar
da narahat olsalar, oxusunlar. Və
yaxud bu məqaləmizi oxuyandan
sonra elektron müraciətlərə baxmağın vacibliyi yada düşəndə bunu
oxuyub narahat olmasınlar. Deməli
belə.
“Kütləvi informasiya vasitələri
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 8-ci maddəsində yazılıb:
“Kütləvi informasiya vasitələri cəmiyyətdəki iqtisadi, siyasi, ictimai
və sosial durum haqqında, dövlət
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raciətə hansı müddətdə baxacaqdı?
Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə yazda
yetişən bəzi məhsulların qiymətinin
baha olması ilə bağlı elektron müraciət ünvanlasaydıq, görəsən, müraciətimiz mövsümün sonuna qədər
cavablandırılacaqdımı?
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Nəqliyyat Nazirliyinə isə elektron
formada digər qurumlardan fərqli
olaraq, son günlər ərzində bir yox,
iki müraciət ünvanlamışıq. Birinci
müraciət elektron xidmətin hansı
səviyyədə göstərilməsi ilə bağlıdırsa, ikinci müraciətimiz şikayət
məktubudur və biz hələ də cavab
gözləyirik.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm, Təhsil,
Kənd Təsərrüfatı, Gənclər və İdman nazirlikləri, Dövlət Sosial
Müdafiə Fondu, Dövlət Gömrük,
Şəhərsalma və Arxitektura komitələri, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə, Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
komitələri, Dövlət Energetika
Agentliyi, Dövlət Baytarlıq Xidməti,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi, “Naxçıvanqaz”
İstehsalat Birliyi, şəhər və rayon
İcra hakimiyyətləri, adını sadalamadığımız digər qurumlar bu yazıdan sonra elektron müraciətlərə
cavab vermək haqqında ciddi fikirləşməli və lazımi tədbirlər görməlidirlər. Hər halda, bunu ünvanladığımız müraciətlərə bundan sonra
alacağımız cavablar göstərəcək.
- Elnur KƏLBİZADƏ

İtmişdir

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərliyi dövründə mədəniyyət və incəsənətin inkişafına daim qayğı ilə yanaşmış, istedadlı uşaqların musiqi təhsili almaları, incəsənətin
müxtəlif növlərinə yiyələnmələri üçün məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirmişdir.
Ulu öndərin 90 illik yubileyi ilə bağlı Babək Rayon Uşaq
Musiqi Məktəbinin yekun hesabat konsertindən əvvəl çıxış edənlər
dahi rəhbərin bu istiqamətdə reallaşdırdığı layihələrdən danışmış,
ümummilli liderin müəyyənləşdirdiyi siyasətin bu gün muxtar respublikamızda da uğurla davam etdirildiyini vurğulamışlar. Sonra
söz məktəbli musiqiçilərə verilmişdir. Konsertdə Azər Əkbərovun,
Samiq Məmmədovun, Tofiq Ağayevin, Mehman Hacıyevin, Həbib
Hüseynovun, həmçinin xalq çalğı alətləri, skripka, nağara, qarmon,
saz, tarçalanlar ansambllarının, xor kollektivinin ifaları səsləndirilmişdir. Görkəmli bəstəkarlarımız Arif Məlikovun, Cahangir Cahangirovun, Adil Gərayın, Süleyman Ələsgərovun, Asəf Zeynallının,
Tofiq Quliyevin, Rəşid Məmmədovun və başqalarının ulu öndərə,
ölkəmizə, yurdumuzun təbiətinə həsr olunmuş musiqi nömrələri,
xalq mahnı və rəqsləri tədbirə bayram əhval-ruhiyyəsi bəxş etmişdir.

ØßÐÃ qapısı

başqa, məhdudlaşdırıla bilməz. Dövlət
orqanları, bələdiyyələr, idarə, müəssisə və təşkilatlar,
ictimai birliklər, siyasi partiyalar, vəzifəli şəxslər öz fəaliyyətləri haqqında
məlumatı kütləvi informasiya vasitəsinin sorğusu əsasında, habelə mətbuat
konfransları keçirmək yolu ilə, yaxud
başqa formalarda verirlər.
İnformasiya almaq üçün sorğu
yazılı və şifahi ola bilər. Tələb
olunan informasiyanı adları çəkilən
orqan, təşkilat və ictimai birliklərin
rəhbərləri, onların müavinləri, mətbuat xidmətinin işçiləri, yaxud
digər səlahiyyətli şəxslər verə
bilərlər”.
Müraciətimizdən 2-3 iş günü
sonra isə, necə deyərlər, “ya vəlvələdən, ya da zəlzələdən” bəzi qurumlar da elektron formada cavab
verdilər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar, Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirlikləri, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi və Tələbə Qəbulu
üzrə Dövlət Komissiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikası Regional Bölməsi bu qurumlar sırasında
idilər. Hər halda sonuncu iki qurumun gecikməsini müəyyən mənada
başa düşmək olsa da, fövqəladə
hallara cavabdeh olanların 16 may
tarixində ünvanladığımız sadə bir
müraciətə mayın 20-də cavab vermələrini ancaq və ancaq ev yanıb
qurtardıqdan sonra yanğınsöndürənlərin gəlib çatması ilə müqayisə
etmək olar. Əhalinin sosial baxımdan daha həssas hissəsi ilə işləyən
Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Nazirliyi isə nəzərə almalıdır ki, sosial
müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşların səbirsizliyini heç kəs gözardı
etməməlidir.
Sadaladığımız hallara baxmayaraq, yuxarıda adıçəkilən qurumların cavab verməsini, hər halda,
qiymətləndirmək lazımdır. Bəs digər

Babək rayonunun Babək qəsəbə sakini Bayramov Heydər Allahverdi oğlunun adına verilmiş 543A nömrəli “Torpağın mülkiyyətə
verilməsinə dair Dövlət Aktı” itdiyindən etibarsız sayılır.

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektorluğu
və professor-müəllim heyəti iş yoldaşları
İsa Əliyevə, həyat yoldaşı
TELLİ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Doğum
Mərkəzinin baş həkimi Yaşar Həsənov və
mərkəzin reanimasiya və əməliyyat
blokunun işçiləri iş yoldaşları
TELLİ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı
verirlər.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqoji
fakültəsinin professor-müəllim kollektivi
iş yoldaşları İsa Əliyevə, həyat yoldaşı
TELLİ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi, 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18
Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar
Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru
Kamal Axundov və kitabxananın kollektivi
iş yoldaşları Samirə Əliyevaya, qayınanası
TELLİ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Doğum
Mərkəzinin həkimlərindən Nüşabə Əliyeva,
Səkinə Abutalıbova, Nəzakət Gülməmmədova,
Nəzakət Quliyeva, Bəhriyyə Əliyeva və
Mətanət Məmmədova iş yoldaşları
TELLİ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı
verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Doğum
Mərkəzinin həkimlərindən Esmira
Firudinbəyova, Gülnarə Hümbətova,
Fərqiyyə Hüseynova, Dilarə Rzayeva
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

və Gülnar Kazımova iş yoldaşları
TELLİ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı
verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Doğum Mərkəzinin həkimlərindən Bəhriyyə Novruzova,
İlhamə Nəsirova, Bilqeyis Ələsgərova,
Həqiqət Adıgözəlova, Hədiyyə Heydərova
və Mirəstə Hüseynova iş yoldaşları
TELLİ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı
verirlər.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Təbiət
və incəsənət fakültəsinin əməkdaşları iş
yoldaşları İsa Əliyevə, həyat yoldaşı
TELLİ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Nömrəyə məsul: Elnur Kəlbizadə
Qəzet redaksiyanın kompyuter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
“Əcəmi” NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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